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O LIVRO DO DESASSOSSEGO 

 
Sabemos bem que toda a obra tem que ser imperfeita,  

e que a menos segura das nossas contemplações estéticas  
será daquilo que escrevemos.  

Mas imperfeito é tudo,  
nem há poente tão belo que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda.  

E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas,  
gozando os dias como os livros,  

sonhando tudo, sobretudo, para o converter na nossa íntima substância,  
fazemos também descrições e análises, que, uma vez feitas,  

passarão a ser coisas alheias,  
que podemos gozar como se viessem na tarde. 

Não temos um conceito de valia que 
apliquemos à obra que produzimos.  
(FERNANDO PESSOA, 2017, p.32) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
RESUMO 

 
Uma pesquisa que trata o conhecimento na primeira pessoa traz em si o vir a ser. Isto 
porque, move-se a partir da dinâmica vivencial e, por isso, não fica alheia às 
mudanças ocorridas a cada ação desta pesquisadora. Sob este olhar, que traz a 
fenomenologia e a dialética como alicerce epistemológico e metodológico, desafiei-
me a realizar uma pesquisa na escola em que vivo/convivo/vivencio cotidianamente 
um educar que se esforça em ser participativo e democrático. Um educar que tem a 
pesquisa como princípio educativo. Pelo menos, o Projeto Aprender a Conhecer: 
pesquisar de corpo inteiro possui princípios que indicam e apostam numa prática 
educativa que caminha nesta direção. Nesse ínterim, numa escuta atenta das 
necessidades levantadas pela comunidade escolar, durante uma avaliação político-
pedagógica se consubstanciou uma reflexão profunda sobre a função da escola e os 
objetivos e metas  a serem alcançados para o tão debatido sucesso escolar, revelando 
as contradições que brotaram entre o que sonhamos/fazemos, 
idealizamos/realizamos. Dessa forma, dado o envolvimento que possuo com esta 
comunidade e com projetos educacionais voltados à inclusão escolar na Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis, o presente estudo tem como objetivo: Investigar 
a percepção de uma comunidade escolar sobre o PAC, que tem a pesquisa como 
princípio educativo, e, se moveu, a partir da pergunta, interrogada por mim a cada 
entrevista e revisita dos documentos que amalgamaram o PAC, que foi: Qual a 
percepção de uma comunidade escolar sobre um projeto educativo que tem a 
pesquisa como princípio educativo? Tive como principais cúmplices teóricos Freire 
(2016a; 2016b); Demo (2002a; 2009); Merleau-Ponty (1994; 2012); Bicudo (2011) e 
cúmplices de caminhada, nove entrevistados que compartilham/compartilharam suas 
vidas comigo na escola, principais protagonistas no desvelamento das essências 
desse estudo. Os documentos, que para mim, são palavras vivas, marcas predicativas 
que se constituem como histórias e vivências de outros tantos seres que se fazem 
presentes na escola por entre as resoluções e registros do que foi vivido, obtive as 
projeções do que o PAC poderia/pode ser nesse tempo que vivido, e o que é vivido 
hoje, na escola. Dos meus cúmplices, como mencionado, brotaram as essências: 
Essência I: Despertar das vozes abafadas: os dilemas entre a resistência amorosa e 
a alegria de ser mais. Essência II : Ex Manus Capere:  a participação como prática 
da liberdade. Essência III: Reencontro com a esperança: a (re)descoberta de ser 
aprendente, sujeito da minha própria existência. Essências que entrelaçadas, 
desvelaram a redescoberta que esses meus cúmplices fizeram no PAC, de serem 
cognoscentes, e, por isso,  criativos, protagonistas, conscientes de seu inacabamento, 
projeto de ser mais. O projeto em si, e isso tenho consciência, talvez seja apenas um 
pretexto para nos redescobrirmos seres que pensam por si próprios e com o poder de 
construir, de fato, um projeto de escola que tenha como meta uma educação 
emancipatória, que educa pessoas para o enfrentamento dos desafios colocados pelo 
mundo e o transbordamento de seus próprios limites. 
Palavras-chaves - Participação na escola; Projeto Político Pedagógico; Pesquisa 
como princípio educativo; Educação Emancipatória; Pensamento Crítico 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
ABSTRACT 

 
Research that deals with knowledge in the first person bring into being the becoming. 
This is because, it moves from the experiential dynamics and, therefore, does not 
remain unrelated to the changes occurred to each action of this researcher. Under this 
perspective, which brings phenomenology and dialectics as an epistemological and 
methodological foundation, I challenged myself to conduct research in the school 
where I live/live/ live an educator who strives to be participatory and democratic. An 
educator who has research as an educational principle. At least, the Learning to Know 
Project: full-body research has principles that indicate and bet on an educational 
practice that is moving in this direction. Meanwhile, attentive listening to the needs 
raised by the school community during a political-pedagogical evaluation was 
consolidated a deep reflection on the function of the school and the objectives and 
targets to be achieved for the much-debated academic success, revealing the 
contradictions that have sprouted between what we dream/do, idealize/realize. Thus, 
given the involvement I have with this community and with educational projects aimed 
at school inclusion in the Municipal Education Network of Florianópolis, the present 
study has as its objective: To investigate the perception of a school community about 
the PAC, which has the research as educational principle , and moved from the 
question asked by me to each interview and revisit the documents that amalgamated 
the PAC, which was: What is the perception of a school community about an 
educational project that has research as an educational principle? I had as main 
theoretical accomplices Freire (2016a, 2016b); Demo (2002a; 2009); Merleau-Ponty 
(1994; 2012); Bicudo (2011) and walk accomplices, nine interviewees who 
shared/shared their lives with me at school, the main protagonists in unveiling the 
essences of this study. The documents, which for me are living words, predictive marks 
that are constituted as stories and experiences of other beings that are present in 
school through the resolutions and records of what has been lived, obtained the 
projections of what PAC could / maybe in this time that lived, and what is lived today, 
in school. Of my accomplices, as mentioned, the essences sprouted: Essence I: 
Awakening of voiceless voices: the dilemmas between loving resistance and joy of 
being more. Essence II: Capere: participation as a practice of freedom. Essence III: 
Re-encounter with hope: the (re)discovery of being a learner, subject of my own 
existence. Essences intertwined, unveiled the rediscovery that these my accomplices 
did in the CAP, to be cognizant, and therefore creative, protagonists, aware of their 
unfinished meant, the project be more. The project itself, and I am aware of it, is 
perhaps only a pretext for rediscovering beings who think for themselves and for the 
power to construct, in fact, a school project that aims at emancipatory education, which 
educates people to facing the challenges posed by the world and the overflowing of its 
own limits. 
 
Keyword: Participation in School; Political Pedagogical Project; Research as an 
educational principle; Emancipatory Education; Critical Thinking. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

RESUMEN 
 
Una investigación que trata sobre el conocimiento en primera persona lleva a ser el 
devenir. Esto se debe a que se mueve desde la dinámica experiencial y, por lo tanto, 
no permanece ajeno a los cambios ocurridos en cada acción de este investigador. 
Bajo esta perspectiva, que aporta la fenomenología y la dialéctica como una base 
epistemológica y metodológica, me desafié a realizar una investigación en la escuela 
donde vivo / vivo / vivo un educador que se esfuerza por ser participativo y 
democrático. Un educador que tiene la investigación como principio educativo. Al 
menos, el Proyecto Aprender a Saber: la investigación de todo el cuerpo tiene 
principios que indican y apuestan a una práctica educativa que se está moviendo en 
esta dirección. Mientras tanto, en una escucha atenta de las necesidades planteadas 
por la comunidad escolar, durante una evaluación político-pedagógica, se llevó a cabo 
una profunda reflexión sobre la función de la escuela y los objetivos y metas a alcanzar 
para el tan debatido éxito escolar, revelando las contradicciones que surgieron entre 
Lo que soñamos / hacemos, idealizamos / realizamos. Por lo tanto, dada la 
participación que tengo con esta comunidad y con los proyectos educativos dirigidos 
a la inclusión escolar en la Red de Educación Municipal de Florianópolis, el presente 
estudio tiene como objetivo: Investigar la percepción de una comunidad escolar sobre 
el PAC, que tiene la investigación como principio educativo, y pasé de la pregunta que 
hice a cada entrevista y revisé los documentos que amalgamaron el PAC, que era: 
¿Cuál es la percepción de una comunidad escolar sobre un proyecto educativo que 
tiene la investigación como un principio educativo? Tenía como principales cómplices 
teóricos Freire (2016a, 2016b); Demo (2002a; 2009); Merleau-Ponty (1994; 2012); 
Bicudo (2011) y cómplices ambulantes, nueve entrevistados que compartieron / 
compartieron sus vidas conmigo en la escuela, los principales protagonistas en el 
descubrimiento de las esencias de este estudio. Los documentos, que para mí son 
palabras vivas, marcas predicativas que se constituyen como historias y experiencias 
de otros seres que están presentes en la escuela a través de las resoluciones y 
registros de lo que se ha vivido, obtuvieron las proyecciones de lo que PAC podría / 
Puede ser en este tiempo que vivió, y lo que se vive hoy, en la escuela. De mis 
cómplices, como mencioné, brotaron las esencias: Esencia I: El despertar de voces 
apagadas: los dilemas entre la resistencia amorosa y la alegría de ser más. Esencia 
II: Ex Manus Capere: la participación como práctica de la libertad. Esencia III: 
Reencuentro con la esperanza: el (re) descubrimiento de ser un aprendiz, sujeto de 
mi propia existencia. Las esencias que se entrelazaron revelaron el redescubrimiento 
que mis cómplices hicieron en el PAC, para ser conscientes, y por lo tanto creativos, 
protagonistas, conscientes de su estado incompleto, proyectan ser más. El proyecto 
en sí, y soy consciente de ello, tal vez sea solo un pretexto para redescubrir a los 
seres que piensan por sí mismos y por el poder de construir, de hecho, un proyecto 
escolar que apunta a la educación emancipatoria, que educa a las personas para que 
Afrontar los retos planteados por el mundo y el desbordamiento de sus propios límites. 
 
Palabras clave - Participación en la escuela; Proyecto Educativo Político; La 
investigación como principio educativo. Educación emancipatoria; Pensamiento crítico 
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INTRODUÇÃO  

As inquietações acerca do fenômeno, o projeto “Aprender a Conhecer: 

pesquisar de corpo inteiro, surgiram a partir da tomada de consciência desta autora, 

pesquisadora e educadora, quando da implementação e execução de tal proposta 

junto a comunidade escolar, numa escola pública, do ensino fundamental I, brasileira. 

Neste entremeio, percebi-me, muitas vezes, reprodutora de práticas educativas que 

trazem em sua lógica a explicação/exposição como única fonte de “ensinar-aprender”.  

Tal tomada de consciência ocorreu principalmente após a escuta atenta das 

necessidades levantadas pela comunidade escolar, durante uma avaliação político-

pedagógica realizada na escola, suscitando, numa reflexão profícua sobre a função 

da escola e por isso, da educação formal e os verdadeiros objetivos e metas  a serem 

alcançados para o tão debatido sucesso escolar, mencionado reiteradamente nos 

documentos oficiais e nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, principalmente 

nos das escolas públicas brasileiras. 

Nessa tessitura, inquieta com as contradições que brotaram entre o que 

sonhamos/fazemos; idealizamos/realizamos;  vi-me compelida a realizar esta 

investigação, dado o envolvimento que tenho há algum tempo, em projetos 

educacionais voltados à inclusão escolar, e, por isso, a uma educação que nos leve 

eu e o outro à emancipação. 

Dessa forma, apresento este estudo como uma tentativa de não somente 

compreender como o Projeto Aprender a Conhecer (PAC) pode/poderá ou ser um 

espaço de reflexão e exercício de um fazer/ser livre, no espaço escolar, das 

imposições de uma educação reprodutora e cumulativa.  

 O presente estudo portanto, encontra-se organizado em 6 capítulos. A revisão 

teórica foi realizada ao longo dos capítulos, de forma integrada aos temas em análise, 

e a metodologia também se espraia ao longo deles, servindo de suporte às decisões 

tomadas durante as diferentes fases da investigação.  

No Capítulo 1 apresento a contextualização do estudo por meio de um 

memorial descritivo e as suas nuanças quanto à escolha, pertinência e à relevância 

do tema. Apresento também neste capítulo a metodologia utilizada sinteticamente, as 

finalidades e objetivos desta investigação bem como, o estágio doutoral realizado na 
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Universidade de Aveiro em Portugal, que redimensionou as primeiras percepções da 

pesquisadora; as convergências articuladas a partir da percepção da pesquisadora 

sobre o fenômeno estudado e a busca sistemática realizada entre os anos de 2015 e 

2018, reiterando a relevância do tema e a importância desta investigação. 

No Capítulo 2 “falo” das interlocuções teóricas que, ao longo da investigação 

foram colocadas em mostração, mas que, de modo algum, fecham-se para a 

discussão. Coloco-as em mostração, na relação entre uma prática didático-

pedagógica que busca uma educação voltada à emancipação e às consequências 

político-pedagógicas da participação da comunidade escolar nos fóruns decisórios 

escolares.  

No Capítulo 3  ocupo-me da metodologia aplicada à investigação: (i) a primeira 

seção refere-se à concepção de ciência e ao paradigma que norteia o estudo; (ii) a 

segunda, aos contextos e caracterização dos sujeitos interrogados, instrumentos e 

técnicas arbitradas para a recolha e o percurso/passos da recolha, realizadas durante 

a investigação; (iii) a terceira seção, descrevo os preâmbulos de uma análise 

fenomenológica. 

No Capítulo 4 sigo a expor os movimentos de significações construídos a partir 

das análises, enlaces entre os documentos prescritos e os documentos dos registros 

do vivido, que colocaram em mostração as dimensões que projetam ou não as 

essências do PAC. 

No Capítulo 5 apresento as dimensões e as essências que brotaram das 

análises  e discussão das unidades de significado, fruto das “falas” dos meus/minhas 

entrevistados/as, que buscaram responder as interrogações da pergunta desta 

pesquisa fenomenológica e dialética. 

No Capítulo 6 apresento algumas considerações sobre o estudo.  

Ponderações, impressões e compreensões sobre o PAC e, a partir delas, algumas 

proposições que poderão auxiliar no replanejamento e reorganização da proposta na 

escola. 

 



 
 

 

29  

CAPÍTULO 1: ENTRE OS TEMPOS VIVIDOS, OS ACHADOS QUE SUBSTANCIAM 
ESTA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Que há de alguém confessar que valha ou que sirva? 
O que nos sucede ou sucedeu a toda gente ou só a 
nós; num caso não é novidade, e no outro não é de 
compreender. Se escrevo o que sinto é porque assim 
diminuo a febre do sentir [...]. Faço paisagens com o 
que sinto. Faço férias de sensações[...]. Estas 
confissões de sentir são paciências minhas. Não as 
interpretem como quem usasse cartas para saber o 
destino[...]. Desenrolo-me como uma meada 
multicolor, ou faço comigo como as figuras de cordel, 
como as que se tecem nas mães espetadas [...]. Cuido 
só de que o polegar não falhe o laço que lhe compete. 
Depois viro a mão e a imagem fica diferente. E 
recomeço. Viver é fazer meia com a intenção dos 
outros [...]. Crochê das coisas. 

 
(FERNANDO PESSOA, 2017, p.32) 
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ENTRE OS TEMPOS VIVIDOS, OS ACHADOS QUE SUBSTANCIAM ESTA 
PESQUISA 

Entre o que vejo e deduzo, está a poesia. Não consigo enxergar todos os 

ângulos do meu mundo e por isso começo esta caminhada pela minha geografia. 

Lugar em que me encontro e por todos os outros que me fizeram criança, filha, mulher, 

mãe e, hoje, avó. Vou em busca da minha essência para reencontrar-me com as 

memórias, com as lembranças que amalgamam a forma como penso e ajo no mundo, 

e, por isso, do entendimento que tenho sobre ele, chegando ao momento em que me 

encontro agora. 

Nesse passo, tento recuperar o mundo do cotidiano, num resgate dialético do 

meu mundo vivido, na tentativa da problematização das vivências que me fizeram 

pedagoga em uma escola municipal, buscando, nessa unidade de experiências, o 

significado e o sentido de uma prática educativa em que crianças1, famílias e os 

profissionais da educação lá envolvidos fazem o seu encontro com o conhecimento e 

com eles mesmos. 

 Não busco, assim, como mesmo lembra Stein (2004, p. 34) ao falar da busca 

de Hussel e Heidegger sobre o mundo vivido, perder-me “numa análise de estruturas 

do mundo da cultura, articulada em instituições, sociedade, etc.. ao contrário, [...] 

(estou) atrás da gênese dos processos que constitui o sentido”, e esta gênese dar-se-

á por meio de uma matriz de significância. Enfim, não busco a estrutura dos sentidos, 

mas o sentido que dela brota. 

 Para compreender como a investigação deu-se, deixo aqui pequenas 

anotações que contam um pouco de minha trajetória como pedagoga, nesses 

dezenove anos de atuação na Rede Municipal de ensino de Florianópolis (RME), 

partindo do dia em que entrei no doutorado UDESC, momento que me fez refletir 

sobre o propósito de meu projeto de vida.  

Apresento, então, como mesmo sugere Lima (2016, p.537), alicerçado por 

Martins e Bicudo (1989) meu mundo-vida. Apresento as minhas percepções, 

asserções e conhecimentos e narro todo esse estudo na primeira pessoa, 

 
1 Utilizo nesta pesquisa os termos criança, estudante ou ainda, criança/estudante para referir-me aos alunos da 
escola. Isto porque a escola pesquisada está realizando uma reestruturação profunda no seu Projeto Político 
Pedagógico, não cabendo mais o termo aluno. Castro (2010, p. 25) auxilia nesta reflexão quando esclarece que 
“essa denominação tem sido aquela usada nos textos jurídicos sobre os direitos da criança” e mais, pessoa 
reconhecida em seu direito à participação político-pedagógica na escola e mais, sujeito em pleno exercício de sua 
cidadania. Crianças/estudantes com faixa-etária de 6 a 10 anos. 
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demonstrando toda a minha proximidade “e vivência no fenômeno”, explicitando a 

minha “relação com o meu [...] “objeto de estudo de forma clara”.  

No dia 03 de agosto de 2015, especialmente no dia do meu aniversário de 45 

anos, estava de volta à academia, agora como doutoranda, sonho de muito tempo, 

impulsionada por muitas inquietações galgadas há alguns anos, desde a minha 

entrada na Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), no ano de 1999, primeiro 

como professora substituta e, em 2000, como Orientadora Educacional efetiva. 

Nesses anos vividos nas instituições na qual estive orientadora, construí um 

trabalho em bases sólidas, pautadas em princípios de uma educação emancipatória, 

mas que, ao mesmo tempo, reconhecendo a provisoriedade de muitas das minhas 

verdades. Verdades construídas de um compromisso social centrado na busca da 

humanização do outro, no engajamento concreto com a realidade. Penso e comungo 

com o discurso de Paulo Freire (2014c) que, 

Este compromisso com a humanização do homem, que implica uma 
responsabilidade histórica, não pode realizar-se através do palavrório, nem 
de nenhuma outra forma de fuga do mundo, da realidade concreta, onde se 
encontra os homens concretos. O compromisso, próprio da existência 
humana, só existe no engajamento com a realidade, de cujas “águas” os 
homens verdadeiramente comprometidos ficam “molhados”, ensopados. 
Somente assim o compromisso é verdadeiro. (PAULO FREIRE, 2014c, p. 22) 

Nesse tempo, estive envolvida na construção e execução de muitos projetos 

pedagógicos nutridos pelas reflexões acerca das práticas educativas de cunho 

inclusivo, nomeadamente as questões que envolvem, necessariamente, o aprender e 

ensinar na escola. Projetos que puderam oportunizar a todos/as os/as (e me incluo) 

envolvidos/as, uma leitura atenta e intencional do mundo. 

Entre 2000 e 2006, foram duas as escolas nas quais pude implementar e 

vivenciar práticas educativas ditas inclusivas, constituídas a partir das situações de 

exclusão das crianças/adolescentes/estudantes pertencentes a comunidades 

empobrecidas, atravessadas pelo tráfico e pela violência. Sujeitos que acabavam 

sendo excluídos duplamente: pela comunidade circundante e pela própria escola.  

As duas instituições em questão, uma onde trabalhei entre 2000 e 2004 e a 

outra, entre 2005 e 2006, apresentavam algumas características em comum, apesar 

de uma encontrar-se mais no interior da cidade e a outra, mais ao centro. São elas: 

ü a questão da vulnerabilidade social; 
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ü a lógica da explicação muito presente no fazer pedagógico – a prática 

docente focada na técnica; 

ü crianças e adolescentes com “problemas de aprendizagem”, mas que na 

verdade desvelou-se que o “problema” era de ensinagem;   

ü pouca ou nenhuma participação da família na escola; 

ü ações desalinhadas à realidade/necessidade dos projetos de vida 

daqueles/as estudantes com os objetivos e metas dos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) das escolas; 

ü a não percepção e reflexão crítica dos profissionais da educação das 

contradições existentes que emperravam as ações propostas, apesar do 

esforço e dedicação dos mesmos.  

Diante dos desafios encontrados, vi brotar um fio de esperança, já que nessas 

duas escolas houve um primeiro despertar para o compromisso ético-político dos 

educadores/as (e me incluo neste despertar) que delas faziam parte.  Acredito, enfim, 

que demos o primeiro passo na direção de uma reflexão contínua e crítica da situação 

enfrentada, a partir das adversidades da realidade empobrecida e geradora de 

exclusão social.  

Neste processo de inquietação que afetou os/as adolescentes quanto nós, 

educadores/as,  surgiram significativas iniciativas, que me levaram e também aos 

outros/as educadores/as a desenvolver algumas ações que extrapolaram o espaço 

escolar como: 

ü a criação de um grupo de estudos e o desenvolvimento de projetos 

independente sobre inclusão escolar que envolviam professores e alunos da 

rede pública; 

ü elaboração de seminários e mostras com a temática inclusão; 

ü o envolvimento em um projeto de sensibilização para a implementação de uma 

política de educação pública voltada à inclusão, por meio de um coral de 

LIBRAS; 

ü e por fim, as inquietações foram responsáveis pela minha inserção no Mestrado 

em Educação e Cultura entre 2003 e 2005. 

Foi nessa esperança, que não se dissipou na primeira queda, mas que 

fortaleceu-nos revelando um forte compromisso com o outro, conectando-nos a 
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realidade vista e sentida profundamente pela primeira vez por nós e vivida por eles, 

que nos vimos educadores/as da esperança.  

Paulo Freire (2014a) fala dessa esperança, refletida e solidária, comprometida 

com o inacabamento de um e do outro, seres cognoscentes. Complementa essa 

reflexão ao afirmar que, não há educação sem esperança e isso é que nos faz 

educadores comprometidos com a realidade e com a mudança.  

Ao ingressar no Mestrado, antigo Programa de Pós-graduação em Educação e 

Cultura na UDESC, entre os anos de 2003 e 2005, culminando na dissertação de 

mestrado intitulada, “Exclusão vestida de Inclusão”2, diante dos achados da 

investigação surgiram algumas pistas teóricas-metodológicas e político-pedagógicas, 

que caminharam na direção ao enfrentamento da exclusão escolar.  

A investigação realizada neste mestrado que, a princípio, inquiria sobre a 

condição de não aprendizagem de crianças e adolescentes dos conhecimentos 

escolares, ultrapassaram este objetivo. Lançando-me ao desafio de compreender que 

todos os envolvidos no processo educativo têm um papel importante na busca de 

soluções político-pedagógicas, voltadas à constante leitura da realidade e do mundo. 

Nessa medida, vi a necessidade de atentar-me às armadilhas em que por vezes 

somos envolvidos/as, a partir de convicções equivocadas, tais como: o espaço escolar 

não é local de discussões das coisas da comunidade; aos profissionais que ali atuam 

cabe apenas a tarefa de ensinar; a inclusão escolar se sustenta pelos serviços 

especializados e os processos de inclusão escolar estão restritos à estudantes 

deficientes; a participação da família é restrita a ‘acompanhar a vida escolar do filho/a’, 

dentre outros apontamentos. E pelas entrevistas com os meus parceiros, cúmplices 

daquela minha investigação, percebi que,  

Entendo que a minha luta, a partir de agora, deve ser para que seja “fechada 
a torneira da exclusão!”. Isso, porque, percebo que o debate 
descontextualizado pela inclusão poderá servir, muitas vezes, de mecanismo 
de apoio à exclusão social, legitimando e naturalizando práticas educativas 
que tratam as diferenças como desigualdades. Através das falas dos 
educadores e educadoras entrevistados, pude compreender que, apesar de 
se defender um mundo igualitário, socialmente justo para as pessoas, 
independe de suas diferenças, percebi a contradição que envolve o nosso 
discurso e a nossa prática educativa. (WENDHAUSEN, 2005, p. 107) 

E ainda, apontei que, 

 
2 http://tede.udesc.br/handle/handle/2204  
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Uma inclusão “torta” se delineou, na medida em que nós, educadores 
envolvidos no processo educativo, víamos a inclusão como uma volta do 
sujeito que “incluímos”, ao mesmo espaço social que o excluiu; quando 
dicotomizávamos o mundo transformando-o em dois: um mundo do incluído 
e outro, o mundo do excluído; quando, na sede de se sentirem parte desse 
mundo, o educador que também se sentiu excluído negou as suas diferenças 
ou quando, tentando incluir o outro, tratamos as suas diferenças como 
desigualdades; ou ainda, pensando estar incluindo, defendíamos 
ingenuamente a segregação dos ditos desiguais. (WENDHAUSEN, 2005, p. 
107) 

Durante esses três anos, dividindo-me entre essas reflexões e, ainda, engajada 

com a mobilização e a sensibilização da Rede Municipal de Ensino (RME) para a 

construção e discussão de políticas públicas voltadas à inclusão social e educacional, 

também por meio do coral de Libras3, e nos anos seguintes, retornando à escola, vi-

me ainda mais inquieta em relação ao binômio inclusão-exclusão.  

Não desistir de um sonho: educar para um protagonismo humanista e solidário, 

centrado em ações político-pedagógicas que busquem a equidade e o respeito as 

diferenças. Este propósito, foi o que sempre me move e me moveu nesse caminhar 

por vezes solitário, mas na maioria, solidário, porque encontro nestas trilhas, sujeitos 

que também acreditam que há sonhos possíveis de serem vivenciados e 

concretizados. E como meu principal cúmplice teórico, Paulo Freire (2014a), nesta 

caminhada como educadora, situada neste mundo, creio, que 

[...]“ser” no mundo significa transformar e retransformar o mundo, e não 
adaptar-se a ele. Como seres humanos, não resta dúvida de que nossas 
principais responsabilidades consistem em intervir na realidade e manter 
nossa esperança. Enquanto educadores progressistas, devemos nos 
comprometer com essas responsabilidades. Temos que nos esforçar para 
criar um novo contexto em que as pessoas possam questionar as percepções 
fatalistas das circunstâncias nas quais se encontram, de modo que todos 
possamos cumprir nosso papel como participantes ativos da história. (PAULO 
FREIRE, 2014a, p.50) 

Nesses embates proporcionados pela vida e pelo desejo da mudança, é que 

compreendi a importância de ir além do nosso “aqui-agora” e, também que, cada um 

de nós parte do seu ‘aqui’, dos seus mundos vividos. Paulo Freire, mais uma vez, 

auxilia-me nesta reflexão, quando coloca que,  

É preciso que o(a) educador saiba que o seu "aqui" e o seu "agora" são quase 
sempre o "lá" do educando. Mesmo que o sonho do(a) educador(a) seja não 
somente tornar o seu "aqui-agora", o seu saber, acessível ao educando, mas 
ir mais além de seu "aqui-agora" com ele ou compreender, feliz, que o 

 
3 O Coral foi uma proposta apresentada por um ex-aluno surdo que nos convidou a participar no intuito de 
realizar uma homenagem aos professores/as em sua formatura. No entanto, o grupo cresceu e se fortaleceu e 
tornou-se símbolo de luta na construção de uma política municipal de inclusão voltada à valorização das 
diferenças. (WENDHAUSEN, 2005) 
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educando ultrapasse o seu "aqui"; para que este sonho se realize tem que 
partir do "aqui" do educando e não do seu. No mínimo, tem de levar em 
consideração a existência do "aqui" do educando e respeitá-lo. No fundo, 
ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto significa, em 
última análise, que não é possível ao(a) educador(a) desconhecer, 
subestimar ou negar os "saberes de experiência feitos" com que os 
educandos chegam à escola. (PAULO FREIRE, 1997a, p. 31) 

 Nessas vivências, encorajada pelas reflexões do vivido foi que me fiz cada vez 

mais pedagoga e, no desmonte de muitas de minhas convicções, compreendo, hoje, 

que projetos de inclusão escolar, mais que uma mudança didática e curricular, 

requerem uma mudança em nossa prática como educador/a e por isso, de vida, 

entendendo que essa ação, por ser educativa, configura-se como política.  

Há que se reafirmar que não há neutralidade no processo educacional. Toda 

prática educativa está condicionada pelas intempéries políticas, econômicas e sociais 

e necessita de um olhar crítico e reflexivo daqueles que se dizem 

professores/educadores.  

Senão, caímos novamente no discurso vazio e reprodutor das desigualdades 

sociais. “[...] O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir do 

curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país. Mas 

podem demonstrar que é possível mudar. E isto reforça nele ou nela a importância de 

sua tarefa político-pedagógica”. (PAULO FREIRE, 2002, p. 43) 

Essa inquietude e descobertas sempre levam-nos/levam-me a repensar a 

nossa hora e a nossa vez, em determinados lugares e espaços de convivência e 

trabalho, e foi isso que aconteceu em 2007. Neste ano, tive a oportunidade de realizar 

uma permuta para um outro espaço escolar. 

Dessa vez, encontro uma escola com atributos bem diferentes das duas outras. 

Um escola ‘desdobrada’4, que atendia e atende estudantes do ensino fundamental I 

 
4 São pequenas escolas que atendem estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, sendo um 
desdobramento de uma outra escola. Elas surgiram em Florianópolis na década de 70 pela 
necessidade de ampliação do número de vagas escolares nas sedes (Escolas Básicas de 1ª a 8ª série) 
ou pela necessidade de implementação de escolas nos bairros distantes do Centro de Florianópolis. 
Hoje essa modalidade não existe mais. Apesar de algumas escolas ainda terem essa nomenclatura, 
tornaram-se escolas independentes e municipalizadas. Em Florianópolis ainda continuam a persistir e 
atendem comunidades afastadas e interiorizadas. Caderno de Registro da Equipe Pedagógica.  
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e,  por uma questão de espaço físico e projetos que comporta, turmas de 1º ao 4º ano 

(antes de 1ª a 4ª série)5.  

Uma escola em que o eixo de ações propostas advém de sua comunidade 

escolar, consubstanciando-se principalmente pela ampliação e pelo fortalecimento da 

participação dessa mesma comunidade, em especial de pais, mães e/ou responsáveis 

nas deliberações político-pedagógicas sobre as questões da escola. 

Dessa forma, chamaram-me a atenção dois fatores que lá encontrei: o primeiro, 

foi a participação massiva dos pais, mães e/ou responsáveis em reuniões de 

Associação de Pais e professores/as (APP), como também em reuniões ordinárias e 

extraordinárias convocadas periodicamente pela equipe gestora, quando apareciam 

problemas e desafios que o corpo docente e diretivo não conseguiam resolver 

sozinhos; o outro fator observado foi o nível de confiabilidade da comunidade no 

trabalho realizado pelos profissionais dessa escola, consubstanciado na participação 

dos mesmos nos encontros e eventos organizados pelos professores/as. 

Evocando, então, o tempo vivido nesta e nas escolas anteriores, vejo e significo 

que aquelas experiências foram ‘tempos fundantes’, como bem lembra Paulo Freire 

(2014a, p.201), “um tempo que funda e que por isso se abre à profundidade”, 

interferindo diretamente na forma como percebo e concebo as coisas do mundo, 

afetando-me na busca de minha utopia6, que se desenha como um modelo de escola 

que se torne lugar de sonhos possíveis, da felicidade, de esperança das pessoas que 

nela habitam, seja por um ou por muitos tempos.  

Foram aproximadamente dois anos de convívio, (entre 2007 e meados de 

2009) e de uma atuação na Orientação Educacional voltada aos/as estudantes em 

processo de alfabetização e aos/as professores/as engajados/as em um projeto de 

 
5 Nomenclatura presente na LDB. Lei nº 9394/96, em que se estabelece que o ensino fundamental 
obrigatório ocorria entre os 07 e 14 anos. No entanto, já admitia a matrícula no ensino fundamental aos 
6 anos e logo, a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 – estabelece o ensino fundamental de nove 
anos como meta da educação nacional. (BRASIL, 2016) 
6 Segundo Batista (2015) no prefácio da obra Utopia, do humanista Thomas More, o termo cunhado 
pelo autor traz a originalidade do mesmo. O termo carrega significados ambíguos. “[...] pode-se 
entender “utopia” como lugar inexistente ou, ainda, como lugar de felicidade. [...] a relação de 
implicação entre felicidade e o desejo de um lugar ideal[...]”, expressando o desejo de More por uma 
sociedade que acredita no homem e na justiça, “ [...] legando para nós, de forma perene, o belo 
significado de todas as utopias: a crença e a fé de um mundo melhor”. (MORE, 2015, p. 9-10) 
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escola voltada à participação, mas em que, ao mesmo tempo, vivia tensionada por 

alguns equívocos que beiravam, por vezes, ao assistencialismo7.  

Mesmo sendo uma busca amorosa pela participação das famílias, por muitas 

vezes, a Diretora da época tomava decisões unilaterais favorecendo a vontade (e que 

às vezes pareciam caprichos) de algumas delas, ocasionando um certo 

descontentamento do corpo docente, que se sentia preterido no processo, e como 

relatado pelos corredores, desrespeitado em suas decisões quanto às questões 

ligadas à vida escolar dos/as pequenos/as estudantes. 

Contudo, é importante destacar que, de certa forma, havia, sim, uma 

acomodação desse corpo docente e da equipe pedagógica em que me encontrava. 

Mesmo afetados/as por essa situação, parecíamos fazer um pacto de silêncio, talvez 

por medo da mudança de nossa postura política-pedagógica.  

Mas o cenário se modifica a partir de dois episódios: um o de uma avaliação 

profunda da gestão da escola e, outro, a partir da eleição de diretor/a no final do ano 

letivo de 2008, ocasião em que é eleita uma colega que dividia comigo o trabalho de 

orientação educacional.   

Tal fato, trouxe um ritmo e cores diferentes ao processo de gestão escolar. 

Percebíamos que muito teria que ser feito para que a instituição e os/as 

professores/as e demais funcionários/as que ali trabalhavam fossem reconhecidos 

como profissionais e não mais como “tias/os”, pela comunidade (PAULO FREIRE, 

1997b). 

O desafio agora era instalar um processo de ampliação e fortalecimento da 

participação de todos os membros da comunidade escolar, na intenção de todos terem 

vez e voz, na direção de uma ação político-pedagógica de não somente estar na 

presença do outro, mas trilhar esse caminho com o outro, fossem eles estudantes, 

famílias, professores/as ou funcionários/as. 

 Passados seis meses da nova gestão, numa escola tensionada pelos vieses 

da gestão anterior, nesse mesmo ano (2009), fui convidada para exercer um cargo de 

assessoria na Secretaria Municipal de Educação (SME). E entre 2009 e final de 2012, 

 
7 Muitas vezes, a escola assumia algumas das responsabilidades da família. Esse modelo foi 
implementado pela antiga direção que tomava algumas decisões sem o consentimento do grupo de 
professores/as, gerando um certo desconforto e descontentamento. (Cadernos de registro da Equipe 
Pedagógica, 2008) 
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estive afastada das minhas funções de Orientadora Educacional no espaço escolar e 

participei intensamente do processo de criação da Gerência de Formação 

Permanente (GEPE) e do Programa de Educação à Distância do Município de 

Florianópolis, coordenando todo o processo de implantação e implementação do 

último.  

Em consonância com esses afazeres e outros tantos que me foram confiados, 

representei a UNDIME/SC8 nos cursos oferecidos pelo PARFOR9, exercendo a função 

de supervisora pedagógica na própria Secretaria de Educação e junto à UFSC, em 

dois cursos, um latu sensu e outro de extensão. Este último, sobre o fortalecimento 

dos Conselhos Escolares, no qual atuei até o meu ingresso no Curso de Doutorado 

em Educação, em 2015.  

Nesse meu tempo vivido na SME de Florianópolis, lidando, executando e 

elaborando projetos de implementação e fortalecimento das políticas públicas de 

formação de professores/as, tive a oportunidade de refletir sobre o meu fazer como 

orientadora educacional, mas também, sobre a responsabilidade de ser educadora de 

uma rede de ensino que, diferente de muitas outras, possui um corpo de profissionais 

com um vasto rol de conquistas trabalhistas e mesmo, pedagógicas. 

Toda essa (re)flexão trouxe-me o desejo de retornar ao lugar a que pertencia e 

então, após exatos quatro anos e meio, em 2013 assim o fiz: voltei para a escola para 

o meu cargo e função de Orientadora Educacional.   

Voltei mais fortalecida e madura, já que, por algum tempo, pude conviver e 

conhecer os bastidores da administração pública municipal, no caso, de uma 

secretaria de educação, principalmente pude compreender como as políticas públicas 

educacionais eram implementadas na época, e o impacto das mesmas na 

organização curricular da escola; suas tensões e agendas que, por vezes, engessam 

processos e entram em conflito com a cultura das escolas.  

 
8 UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina - reúne os 
responsáveis pelos órgãos municipais de educação, com o objetivo principal de defender os interesses 
e a qualidade da educação municipal. (UNDIME, 2016).  
9 PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores/as da Educação Básica – é um Programa 
emergencial instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de 
janeiro de 2009 e implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios o 
Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior – IES. (MEC, 2016). 
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Nessa volta aos meus afazeres como Orientadora Educacional, em 2013, 

encontro um outro fazer na escola. E, tatuada pelas lembranças de meu mundo vivido 

neste espaço, percebi que este lugar de encontro de pessoas estava mais fortalecido 

e fiel ao seu objetivo de ampliar e redimensionar os seus espaços de participação.  

Percebi uma comunidade que, aos poucos, refazia o seu caminho por meio do 

exercício de relações cada vez mais dialógicas, onde os envolvidos comunicavam os 

seus anseios, vontades e necessidades. E nesse movimento, por entre as falas, 

gestos e os diálogos travados por esses sujeitos sobre o processo de participação 

vivido, compreendo o que Paulo Freire (2011) desvenda em sua obra “Partir da 

Infância: diálogos sobre educação”, dando-me algumas pistas para o meu processo 

de reflexão sobre a participação e o diálogo nesta investigação, evidenciando que 

[...] o pensar não se dá na solidão do sujeito pensante, porque, inclusive, o 
pensar se faz na medida em que ele se faz comunicante. E a dimensão 
comunicante do pensar não acaba no pensante, mas se dá em torno de um 
objeto que mediatiza a extensão do primeiro pensante a um segundo 
pensante. (PAULO FREIRE, 2011, p. 162) 

Para entender melhor o movimento de algumas daquelas conquistas, embates 

e contradições, na busca da ampliação da participação nos processos decisórios da 

escola pela comunidade escolar e cercada por uma certa desconfiança de quem 

esteve fora, e ‘pior’, trabalhando na SME, aos poucos, iniciei a minha (re)inserção, 

com os devidos cuidados de quem repentinamente surge novamente em um contexto 

em que funções e lugares já estão “ocupados”. Realizei, respeitosamente, a leitura 

daquele mundo, para então, reconquistar, com humildade, meu espaço político-

pedagógico. 

 Minha primeira atitude diante daquele lugar foi o de ad-miração. Esse ato, 

como bem coloca Paulo Freire (2014a), configura-se na tentativa de afastar-me da 

consciência transitiva ingênua10 e colocar-me como ouvinte atenta, buscando uma 

consciência transitiva crítica e, assim, como coloca Melo (2001, p.62), “fazer a leitura 

compreensiva do(s) fenômeno(s), ao propiciar a mostração da constituição de sentido 

pelo sujeito”.  

 
10 Nas obras de Paulo Freire (2016ª; 2016b), o conceito de consciência ingênua e crítica são amplamente 
exploradas. Para o autor, a consciência crítica caracteriza-se pela profundidade com que o sujeito interpreta os 
problemas e pelo engajamento sociopolítico. O sujeito nesta condição, compromete-se com um pensar autônomo 
e comprometido. Nestes termos, a sua consciência deixa de ser ingênua e , por isso, alienada às contradições do 
mundo.  



 
 

 

41  

Partindo desse ponto, iniciei minha busca pela compreensão daqueles sujeitos 

que me condicionam a todo instante por meio de suas falas, gestos e posturas. E 

nessa leitura atenta do mundo vivido desses sujeitos/professores/educadores, 

membros da comunidade escolar, engajados em um projeto de escola que parecia 

almejar pela ampliação e o fortalecimento da participação de toda a comunidade nos 

processos decisórios político-pedagógicos, iniciei essa busca.  

Comecei pelos documentos da escola e por algumas narrativas fui descobrindo 

que o movimento de participação nessa comunidade iniciara com mais força a partir 

de 2003. Antes disso, a participação das famílias ocorria na APP e a mesma se 

restringia às questões financeiro-administrativas da escola.  

Depois, em 2003, com a criação e o fortalecimento contínuo de fóruns de 

participação, como o Conselho Escolar11, vislumbrava-se um novo cenário na gestão 

escolar, descortinando outras possibilidades de ação, principalmente, de participação 

do segmento de pais, mãe e/ou responsáveis nas questões político-pedagógicas da 

escola. Mas, ao revisitar os registros, sistematizados em um artigo publicado 

recentemente12, foi em 2013 que essa participação ultrapassou as barreiras das 

questões financeiras-administrativas e lançou-se às questões político-pedagógicas da 

escola, 

Enfim, no final do ano letivo de 2013, o Conselho Escolar EBM. [...], apesar 
de ter uma participação nas decisões administrativas e em algumas de cunho 
pedagógico, dá um passo audacioso em uma das reuniões ordinárias e de 
avaliação do trabalho administrativo-pedagógico da unidade. Durante uma 
reunião ordinária [...] um dos membros do segmento dos pais ou 
responsáveis, trouxe, entre outras demandas, a solicitação de otimização dos 
espaços da Biblioteca e Sala Informatizada, com a sugestão de ampliar o uso 
pedagógico dos mesmos para as pesquisas escolares. Tal sugestão decorria 
da constatação de que, embora utilizados durante as atividades educativas, 
esses espaços ainda se encontravam “subutilizados”, principalmente, para 
atividades ligadas à pesquisa. (WENDHAUSEN; SILVA, 2016, p. 154) 

Foi pela fala de uma mãe, atuante nessa escola e fazendo a parte que lhe 

cabia, de instigar e inquirir a equipe gestora e os demais profissionais da escola sobre 

 
11 Conselho Escolar se constitui na própria expressão da escola, como seu instrumento de tomada de decisão. O 
Conselho Escolar, similarmente ao Conselho Universitário, representa a própria escola, sendo a expressão e o 
veículo do poder da cidadania, da comunidade a quem a escola efetivamente pertence. Os Conselhos Escolares 
na educação básica, concebidos pela LDB como uma das estratégias de gestão democrática da escola pública, 
tem como pressuposto o exercício de poder, pela participação, das "comunidades escolar e local" (LDB, art. 14). 
(BRASIL, 2004). 
12 WENDHAUSEN, M., & SILVA, K. C. Conselho Escolar e gestão democrática: um relato de experiência 
numa escola municipal de Florianópolis. In: RAMOS, D.K.  Planejamento, participação e formação: 
conceitos e reflexões sobre os Conselhos escolares, 1 ed, Florianópolis: Saberes e Diálogo, 2016. 
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o que é melhor para o seu/a filho/a, que me percebi com discursos e argumentos 

vazios e por vezes distantes da realidade de nossas crianças e familiares, quando 

questionada pela mãe sobre o pouco uso feito pelos professores/as da escola da 

biblioteca e da sala informatizada para pesquisa. 

Então, todos/as nós, profissionais de uma escola, apontada pelos órgãos 

públicos que a fomentam e pela comunidade que a compõe, como inovadora; que se 

diz modelo de gestão escolar democrática e participativa, vímo-nos encurralados/as 

em nossos próprios discursos e, sem respostas às indagações feitas por esse ser-

mãe-presença no mundo.  

 Paulo Freire (2016a) auxilia-me na compreensão deste vivido quando afirma 

que a nossa presença no mundo implica em escolha e decisão e, por isso, não é 

presença neutra. Como seres políticos no e do mundo, encontramo-nos 

comprometidos em desvendar as suas contradições, na direção de operar sobre ele 

e transformá-lo. 

A partir desse momento, relembrando nossa inquietude diante daquela fala, 

muitos de nós nos demos conta de que era hora de, finalmente, darmos um passo 

além de todos aqueles que havíamos dado, já que a escola dispunha de mais de oito 

projetos voltados à aprendizagem e à ações protetivas em favor da infância e do 

desenvolvimento de nossas crianças em toda a sua inteireza. 

E foi nesse encontro, junto às famílias e professores/as que constituem o 

Conselho Escolar, que, como Orientadora Educacional, atentei-me do quanto a escola 

poderia e deveria, por direito daqueles que a frequentam, ser um lugar de real 

encontro das pessoas; poderia e deveria ser, no embate de suas vidas, um espaço 

privilegiado de reflexão e de lutas emancipadoras por uma educação que trouxesse 

sentido real e significado concreto às suas vidas; que a escola não somente se 

aproximasse das suas vidas cotidianas, mas fosse parte integrante delas, buscando 

as respostas devidas e incitando-os/as a fazerem mais perguntas, pelo entendimento 

profundo de seus mundos vividos e de sua realização de ser e estar nesse mundo.  

Mais uma vez recorro à Paulo Freire (2014c), que possa me fazer melhor 

entender como vejo, sinto e vivo o ato educativo e o compromisso com o outro: 

O verdadeiro compromisso, que é sempre solidário, não pode reduzir-se 
jamais a gestos de falsa generosidade, nem tampouco ser um ato unilateral, 
no qual quem se compromete é o sujeito ativo do trabalho comprometido e 
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aquele com quem se compromete a incidência de seu compromisso. Isso 
seria anular a essência do compromisso, que, sendo encontro dinâmico de 
homens solidários, ao alcançar aqueles com os quais alguém se 
compromete, volta destes para ele, abraçando a todos num único gesto 
amoroso. (PAULO FREIRE, 2014c, p. 23) 

E foi nesse processo, que compreendo solidário, que no final de 2013 e início 

de 2014, que nasce o nosso mais novo projeto educativo denominado Projeto 
Aprender a Conhecer: pesquisar de corpo inteiro (PAC), fruto do coletivo dessa 

comunidade escolar. Um projeto que busca/buscou implementar a metodologia de 

iniciação à pesquisa adaptada a crianças/estudantes do Ensino Fundamental I, 

voltada à promoção de estratégias de aprendizagem que ampliem os espaços de 

participação efetiva dos envolvidos no ambiente escolar. 

Todo esse processo pareceu desencadear nos sujeitos um novo olhar para a 

nossa carta de intenções13, o Projeto Político Pedagógico (PPP)14. Ao elegermos a 

pesquisa como eixo para o aprender e o ensinar,  abrimos outras possibilidades e 

caminhos em direção a uma educação problematizadora. Educação que instiga os  

sujeitos envolvidos nos processos de aprender e ensinar na escola, à curiosidade e 

ao desejo de conhecer, para transformar, transformar-se. 

Acredito, como Demo (2002a), que a pesquisa como princípio educativo traz 

consigo a emancipação como fundamento, como objetivo e meta a ser alcançada por 

meio da prática educativa do/a professor/a, numa tentativa de sensibilizar e incitar à 

consciência crítica dos sujeitos que aprendem, mas também para quem ensina, tendo 

o questionamento reconstutivo como ferramenta para contestar, refletir e transformar, 

pela  sua ação, a realidade.  

Nesse contexto, nos anos de 2014 e 2015, tive a oportunidade de observar 

concretamente, como coordenadora do projeto, mudanças que me pareceram 

significativas no cenário escolar, principalmente na forma como as crianças, seus 

 
13 Apesar de André (2001) afirmar que o PPP não pode se reduzir apenas a uma carta de intenções, admitimos que 
ela é necessária e importante para sim, imprimirmos nele também as nossas utopias, desejos e sonhos, já que ao 
fazermos vivo, podemos constituí-lo e no caminhar, por entendermos inacabado. Petry e Sudbrack (2015) 
percebem que a s escolas devem esculpir o seu PPP que são “os princípios orientadores, os sonhos e as utopias 
que se identificam com a construção da escola e de saberes com qualidade social emancipadora. (p. 29678) 
14  A Secretaria Municipal de Florianópolis segue com a nomenclatura Projeto Político Pedagógico (PPP), apesar 
das tendências e modificações que se verificou em alguns textos da Lei LDB. No entanto, enquanto escola, 
assumimos Projeto Político Pedagógico por compreender que educar é um ato político e que impacta diretamente 
na vida das pessoas, em suas escolhas e ação político-social. FLORIANÓPOLIS, Resolução nº 003/2009. 
Conselho Municipal de Educação. Fixa normas para a elaboração do Projeto Político Pedagógico e Regimento das 
Instituições de Educação integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Município de Florianópolis.: SME, 2009. 
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professores/as e suas famílias se relacionavam com o conhecimento e com as suas 

aprendizagens.  

Algumas pistas foram dadas por meio de relatos dos participantes e de 

observações realizadas nos momentos de planejamento com aos/as professoras/es; 

nas rodas de conversa e avaliação com as crianças; nas reuniões e conversas 

individuais com membros das famílias responsáveis pelos/as pequenos/as.  

O envolvimento dos/as pequenos/as estudantes que pareciam antes pouco 

interessados, nas atividades de pesquisa propostas no PAC; algumas mudanças em 

relação a situações de indisciplina de crianças/estudantes na escola; o aumento da 

participação das crianças nas aulas e das famílias em atividades ligadas às pesquisas 

desenvolvidas em sala de aula, apontada pelos professores/as como um dos 

episódios mais importantes; o relato de algumas professoras do empoderamento de 

alguns estudantes que, inclusive, elaboraram projetos voltados ao auxílio de outros 

com dificuldades nos processos de aprender; o relato de algumas famílias sobre o 

aumento do interesse dos seus/as filhos/as pelas “coisas” da escola. 

Estes sinais fizeram-me refletir que talvez esta proposta de educar pela 

pesquisa fosse a oportunidade de se repensar a escola como espaço privilegiado do 

encontro das gerações. E mais, que era preciso uma análise mais profunda sobre o 

fenômeno da participação daquela comunidade escolar a partir do Projeto Aprender a 

Conhecer (PAC), instigando-me a querer saber como as vivências deste projeto 

são/foram percebidas pela comunidade escolar, alimentando uma interrogação que 

me parecia recorrente em minhas anotações, observações e reuniões de 

planejamento com a equipe pedagógica, sobre qual seria a percepção desta 

comunidade escolar em relação a este fenômeno, e suas implicações no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola.  

Para essa investigação, em agosto de 2015, como já mencionei, ingresso no 

Programa de Pós-graduação em Educação UDESC, para realizar tal reflexão e retomo 

muitas das minhas inquietações e ainda trago outras, substanciadas pela necessidade 

permanente e instigante de compreender os processos de aprender e ensinar e o 

sentido da escola para os sujeitos que nela habitam. 

Contudo, o ingresso no doutorado ainda não se fazia suficiente. Queria me 

aventurar num estágio de Pós-Graduação/doutoral, a fim de compor e refinar os meus 
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estudos teóricos-metodológicos que aproximavam substancialmente dois conceitos 

importantes na discussão que me propus: a relação entre a educação emancipatória 

e o pensamento crítico. 

Neste ínterim, dada as obrigações do programa, nomeadamente, o término das 

disciplinas obrigatórias; a participação em eventos e demais atividades programadas; 

a qualificação realizada na primeira semana do mês de dezembro de 2016, e claro, a 

aprovação do meu plano de trabalho pela minha instituição, pela minha orientadora 

Profª Sonia Melo e a aprovação e aceite do Professor Doutor Rui Marques Vieira15, 

da Universidade de Aveiro; matriculei-me em fevereiro de 2017 nesta instituição, para 

uma das mais importantes aventuras acadêmicas da minha vida! 

É importante destacar que a parceria com o Professor Rui não se fez com a 

minha ida a Universidade de Aveiro. Os estudos que buscam a interface entre a 

educação emancipatória e o pensamento crítico tiveram seu ponto culminante em 

2014, com a doutoranda Yalin Brizola Yared, o que gerou uma importante publicação 

na obra Pensamento Crítico na Educação: desafios atuais, e o interesse de 

ampliarmos ainda mais as discussões. (YARED, MELO, VIEIRA, 2014)  

Isto somente foi possível porque a Profª. Sonia Melo, orientadora da aluna  e 

professora permanente PPGE/UDESC, estabeleceu um importante vínculo 

acadêmico junto ao Prof. Rui Marques Vireira /UA, materializando-se concretamente 

com a ida desta e mais duas acadêmicas16 do grupo. 

Foi nesta troca solidária, que as minhas primeiras percepções, que se 

materializaram em convergências articulada, norteadoras no trabalho do PAC, foram 

reorganizadas e se reconstruíram a partir do estágio.  

No capítulo na qual apresentarei tais convergências articuladas, deixarei sob 

mostração, o que para mim, constituiu-se como ponto de partida para as primeiras 

reflexões deste estudo. No entanto, para isso, vejo a necessidade de apresentar as 

interrogações, finalidades, questões , objetivos e justificações que me levaram a esta 

investigação de doutoramento. 

 
15 Um dos principais teóricos da área da educação nos estudos relacionados ao ensino do Pensamento Crítico. 
16 As três acadêmicas  do Grupo EDUSEX que participaram do estágio doutoral junto ao Prof. Rui Vieira: Profª 
Drª Yalin Yared/PPGE-UNISUL, entre 2013-2014; Doutoranda Mônica Wendhausen/ PPGE – UDESC em 2017 
e recentemente, Doutoranda Márcia Freitas/UDESC, entre 2018-2019. 
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As interrogações, finalidades, questões, objetivos e tudo mais que move esta 
investigação 

 Entendendo, como Bicudo (2011, p.19), que “não se assume uma definição 

prévia do que será observado na percepção, mas se fica atento o que está à mostra”. 

Esta pesquisa parte de um mundo vivido por mim e meus cúmplices de um viver numa 

escola pública.  

A finalidade deste estudo transita entre o compreender e o refletir, e, a partir da 

abertura das possibilidades desveladas, transformar/fortalecer/reinventar um Projeto 

Político Pedagógico que se diz com bases na Educação Emancipatória. E isto 

somente se deu mais conscientemente quando, propus-me a compreender como os 

sujeitos envolvidos no PAC, percebiam-se neste processo, como participantes na 

reinvenção deste PPP.   

 Mais uma vez, abriu-se para mim a oportunidade para a criação e a reinvenção 

de mim e do outro a partir desta pesquisa. Percebi, como Zanella (2013, p. 21) que o 

pesquisar é processo de criação e objetivação de uma atividade criadora. O pesquisar 

“reinventa a própria vida, em vez de somente explicá-la ou compreendê-la”.  

E a mesma autora ainda me lembrou que, o pesquisar “[...] é uma atividade 

ética que se expressa a condição axiológica do pesquisador e o seu compromisso 

com a realidade em que vive, com a sua vida e de todos”. (ZANELLA, 2013, p. 48).  

Movida, então, pelo compromisso ético de responder a interrogação assumida 

por esta pesquisadora diante de uma comunidade que me escolheu e autorizou-me a 

revelar um pouco da realidade vivida, presenciada, construída por nós naquela escola 

amalgamou uma de minhas verdades provisórias que chamo aqui de tese que 

defendi/defendo neste estudo: 

Uma prática educativa que tem a pesquisa como princípio educativo promove a 
participação da comunidade escolar nos processos políticos-pedagógicos da 
escola. 

A interrogação deste estudo:  

Qual a percepção de uma comunidade escolar sobre um projeto educativo que 
tem a pesquisa como princípio educativo? 
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Em relação a ela apresento a área temática, as questões norteadoras, os objetivos 

desta investigação. 

Área Temática: 

A participação da comunidade escolar como elemento fundante de uma educação 

emancipatória. 

Questões norteadoras:  

1. Qual a percepção dos sujeitos que vivenciaram/vivenciam o Projeto Aprender a 

Conhecer (PAC) na escola? 

2. As atividades de pesquisa entendidas como princípio educativo modificaram a 

forma como a comunidade escolar participa dos processos educativos 

escolares? 

3. O PAC promoveu uma melhor relação dos sujeitos envolvidos nas atividades de 

pesquisa, com o conhecimento científico/escolar? 

4. Pode-se dizer que a participação dos membros da comunidade escolar no PAC 

redirecionou o PPP da escola?   

Os Objetivos: 

Objetivo Geral:  

Investigar a percepção de uma comunidade escolar sobre o PAC, que tem a pesquisa 

como princípio educativo.  

Objetivos Específicos: 

 - Identificar nos documentos prescritos, nos registros do vivido e nas entrevistas as 

“falas” que pronunciam a presença do PAC e as significações que o revelam. 

- Transformar as “falas faladas” dos documentos prescritos, dos registros do vivido e 

das entrevistas em descrições textuais, para a realização das análises ideográficas.  

- Desvelar nos documentos prescritos, nos registros do vivido e nas entrevistas, as 

asserções articuladas e seu movimento de significações. 

- Realizar a análise nomotética das entrevistas na busca das essências do PAC. 

-  Desvelar o movimento dialético das significações reveladas pelas essências nesta 

investigação, sobre o fenômeno PAC. 
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A pesquisa conjuga dois eixos epistemológicos importantes, o descritivo-
interpretativo que tem como principal expressão neste estudo a fenomenologia 
existencial e hermenêutica (MERLEAU-PONTY, 1994; RICOEUR, 1978, 2013, 

2016) e o sócio-crítico, com a abordagem dialética (TRIVIÑOS, 1987; COUTINHO, 

2015; CUNHA; SOUSA & SILVA, 2014), na busca não somente da compreensão do 

processo vivido de sujeitos de uma comunidade escolar a partir do PAC, mas também, 

a realização de uma análise crítica, no intuito de contribuir para a melhoria, ampliação 

e reorganização do trabalho realizado.  

Dessa forma, é de natureza qualitativa e caracterizou-se por ser um estudo 
de caso (SKATE, 2016; TRIVINÕS, 1987, 2012; YIN, 2001), por ser uma investigação 

em que o/a pesquisador/a, interessa-se por uma situação acontecida com uma pessoa 

ou grupo delas; instituição ou algo que ocorre nela. Uma situação específica e singular 

que o/a pesquisador/a queira conhecer com profundidade.  

Os sujeitos interrogados nesta investigação foram as famílias dos/as 

estudantes, os/as estudantes17, professores/as, funcionários/as, membros da 

comunidade escolar que participam/participaram do projeto. 

Na busca de uma unidade criadora (ZANELLA, 2013), no processo de 

problematização do fenômeno PAC é que a seguir apresento as justificações que 

pontuam a importância e pertinência dessa investigação, bem como amplio um pouco 

mais a contextualização do fenômeno situado.  

  E foi nesse fluxo, na busca da compreensão do PAC, entre os alfarrábios e 

demais experiências vividas por mim e meus parceiros dessa jornada educativa, por 

entre os registros de falas e palavras que pareciam soltas, mas estavam entrelaçadas 

de sentidos e significados, desvelaram-se as justificações que me levaram a 

interrogar/investigar a minha prática e logo depois, as convergências articuladas 

(BICUDO, 2011),organizadas a partir dos indicadores significantes. Este foi o ponto 

de partida, mas com certeza, não o ponto de chegada.  A pesquisa, como tudo que 

fazemos na vida, se faz no caminho, caminhando, sendo a única garantia, o 

inacabamento. (PAULO FREIRE; 2002; 2014c). 

 

 
17 Os estudantes foram interrogados por meio dos documentos do registro do vivido: Avaliação Crianças (A.Cça). 
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JUSTIFICAÇÕES QUE LEVARAM A ESTE MOVIMENTO INVESTIGATIVO 

Um Projeto Político Pedagógico (PPP) voltado à emancipação de seus/suas 

estudantes requer, de todos os envolvidos nas ações político-pedagógicas, posturas, 

atitudes e práticas educativas solidárias, participativas e, por isso, de caráter 

democrático. 

No entanto, há muito o que fazer para que conquistemos uma educação mais 

democrática e emancipadora. Por isso, é necessário nos atentar aos vieses e 

contradições presentes nas atitudes que parecem democráticas, mas revelam-se 

autoritárias, quando não reconhecem o outro da relação educativa como sujeito 

político18, cegando-nos a ponto de não as percebermos e  superarmos. 

Maturana (2009), nas suas reflexões sobre democracia e o reconhecimento do 

outro nas relações socioeducativas, aponta que 

Parece-me que a democracia não pode traçar-se no projeto de uma ordem 
social, mas sim como a conspiração na realização de um projeto nacional [...]. 
Eu chamo de conspiração ontológica à liberdade de ação que se conquista 
ao compartilhar um desejo que serve de referência para guiar o agir dos 
conspiradores na convivência(...). A conspiração ontológica nos confere 
liberdade porque se funda na confiança e no respeito mútuos[...]. Ao mesmo 
tempo, na medida em que a conspiração democrática está relacionada com 
o aspecto fundamental do humano, que está no amor, ou seja, na aceitação 
do outro como um legítimo outro na convivência, a conspiração democrática 
é um convite criativo, não uma restrição autoritária. (MATURANA, 2009, 
p.78). 

Dessa forma, a construção de um projeto coletivo de escola passa exatamente 

pela aceitação do outro na convivência, traçando ações educativas e práticas 

balizadas: pela participação de todos os envolvidos; por um planejamento que traga 

para o centro dessas ações a discussão do currículo oculto, que traduz o real e 

concreto PPP da escola; que valorize os conhecimentos comuns ou tácitos e 

potencialize os conhecimentos científicos e escolares por meio de práticas didático-

pedagógicas dialógicas; que tenha a convivência e, por isso, a troca solidária desses 

conhecimentos entre professor-estudante-comunidade, fazendo-nos refletir 

criticamente sobre os fazeres políticos-pedagógicos na escola; e que reafirme o 

compromisso político-social dos sujeitos envolvidos com um projeto de sociedade 

pautado numa educação emancipadora dos sujeitos. 

 
18 Entendemos que sujeito político significa ser sujeito da ação, protagonista, que age intencionalmente (MELO, 
2011; Freire, 2014c) 
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Nesse ínterim, a participação da comunidade, principal expressão da 

democracia no ambiente escolar, parece ser uma agenda amplamente discutida e 

defendida nos âmbitos acadêmicos e profissionais, mas pouco refletida em relação ao 

tipo de participação que se quer na escola. O modelo de participação com o qual 

temos contato, na maioria das vezes, parece ancorado numa prática tutelada, restrita 

e pouco expressiva.  

 Castro (2010), na obra Falatório: participação e democracia na escola, dá-nos 

pistas importantes sobre o tipo de participação permitida para um dos membros da 

comunidade escolar, o/a estudante. Coloca que, mesmo com os avanços legislados 

nos últimos anos, no Brasil, a participação dos sujeitos, crianças e jovens, nos fóruns 

mobilizadores e decisórios, ainda é pouco reconhecida. 

Isso ocorre na medida em que essas leis afirmam que esses sujeitos, por serem 

imaturos e não estarem prontos, “vivem numa situação específica de incompletude, 

psicológica, moral e política, caracterizada por uma vulnerabilidade”. (CASTRO, 2010, 

p. 27). Para essa pesquisadora, 

A concepção hegemônica de crianças como sujeitos em desenvolvimento 
forneceu um horizonte normativo em que as posições de crianças e adultos 
eram unívocas – superiores e inferiores, tutores e aprendizes, provedores e 
receptores. A agenda da participação contribuiu certamente para adicionar 
ruído ao mal-estar geracional de nossos tempos. Não é mais tão claro, para 
os pais, professores/as ou para as próprias crianças, em que condições as 
crianças devem se orientar pela experiência dos adultos para construir seus 
próprios ‘eus’ e suas histórias. (CASTRO, 2010, p. 36) 

 Sobre a situação de participação dos pais, mães e/ou responsáveis na escola, 

percebemos também que essa característica restrita de participação ainda está 

presente, na maioria das vezes. A participação parece ficar somente para os 

momentos de festejos, reuniões ou chamamento da orientação ou direção para 

resolver ‘problemas de comportamento’ ou relacionados a ‘déficit de aprendizagem’ 

de seus filhos/as. Outra característica importante seria a queixa recorrente e talvez a 

mais evidente da falta de participação. 

Geralmente essa queixa é realizada nos momentos de avaliação pelos 

professores/as e equipes gestoras da escola. Wendhausen e Melo (2016) apresentam 

alguns indícios de como o conceito de participação na escola vem sendo construído 

a partir das experiências e impressões desses sujeitos, 
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[...] fica evidenciado que alguns defendem que a participação da família na 
escola é primordial para o bom desempenho do alunado. Já outros colocam 
que essa participação deve ser regida por regras e normas bem definidas; 
outros ainda entendem que, se cada segmento fizer a sua parte em seu local 
específico de atuação, isto será suficiente para dar sustentação a uma 
educação de qualidade, apontando assim, na direção de uma discussão sem 
respostas ou soluções concretas que deem conta dessa busca do 
aprofundamento dessas parcerias. (WENDHAUSEN; MELO, 2016, p. 124) 

 Não podemos esquecer de como se constitui também, na maioria das vezes, a 

participação dos professores/as e demais profissionais da escola. Apesar dos muitos 

discursos de defesa dessa participação, principalmente no que diz respeito à 

construção do PPP e dos projetos educativos, ela aparece ainda restrita a um 

planejamento tutelado e limitado pelos programas de apostilamento, pacotes 

educacionais adquiridos pelas secretarias de educação, como também ao uso restrito 

dos livros didáticos, e encontros de planejamentos restritos, levando-os, ao que 

parece, à desapropriação de seu trabalho e de sua corresponsabilidade nos 

processos político-educativos, registrados como decisão coletiva.  

Numa pesquisa realizada pela Profª. Lúcia Rabello de Castro e sua equipe19 - 

FAPERG/CNPq, por meio de depoimentos de 68 professores/as de escolas públicas 

do Rio de Janeiro, são dadas algumas pistas do tipo de participação que os 

professores/as exercem hoje na escola,   

Ao falarem sobre a participação docentes, educadores, de maneira geral, 
cristalizam-se na retórica do compromisso do professor com a formação 
cidadã do aluno. No entanto, eles não apontam que ações ou projetos iriam 
nesta direção, deixando pouco claro o que seria, efetivamente, formar 
cidadãos e ter um compromisso político na escola. [...] a dificuldade de 
coletivizar suas experiências parece encurraladas ações dos educadores que 
não conseguem ir além de uma retórica de intenções do modo a provê-la de 
sentidos mais densos, elaborados e passíveis de orientarem suas práticas. 
(CASTRO, 2010, p.255). 

Contudo, apesar desses indicativos parecerem desmotivadores, é prudente 

lembrar que esse movimento de participação na escola é relativamente novo, 

aparecendo com força após a promulgação da Constituição de 1988 e logo, com a Lei 

de Diretrizes e Bases, Lei nº.9394, 20 de dezembro de 1996, respondendo aos apelos 

da redemocratização do país iniciada em 1984 e, nesse intercurso, a implementação 

nas escolas públicas, de uma gestão escolar democrática. (CASTRO, 2010) 

 
19  A Obra Falatório é resultado de pesquisas realizadas pela Profª Lúcia e traz um panorama bastante amplo e 
sistemático sobre a participação da Comunidade Escolar nas escolas públicas do Rio de Janeiro. CASTRO, L. 
R. Falatório: participação e democracia na escola. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2010. 
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Dessa forma, o Ministério da Educação (MEC), nos últimos dez anos, oferece 

cursos de extensão sobre Conselhos Escolares, por meio de seus formadores do 

Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares para conselheiros e 

assessores das secretarias de estado e municipais de educação, realizados em 

regime de cooperação com os Estados e Municípios federados.  

Talvez essa iniciativa seja a mais importante forma de implementar uma 

participação pautada numa concepção dialógica. A concepção trazida pelo programa 

aponta para essa direção em seus cadernos:  

Trata-se de enfrentar o desafio de constituir uma gestão democrática que 
contribua efetivamente para o processo de construção de uma cidadania 
emancipadora, o que requer autonomia, participação, criação coletiva dos 
níveis de decisão e posicionamentos críticos que combatam a ideia 
burocrática de hierarquia. Para tanto, é fundamental que a escola tenha a sua 
“filosofia político-pedagógica norteadora”, resultante de uma análise crítica da 
realidade nacional e local e expressa em um projeto político-pedagógico que 
a caracterize em sua singularidade, permitindo um acompanhamento e 
avaliação contínuos por parte de todos os participantes das comunidades 
escolar (estudantes, pais, professores/as, funcionários e direção) e local 
(entidades e organizações da sociedade civil identificadas com o projeto da 
Escola). (BRASIL, 2004, p. 24) 

Diante disso, tendo como uma das verdades provisórias, nesta justificação, que 

a participação da comunidade escolar somente se efetiva por meio das relações 

dialógicas travadas pelos sujeitos envolvidos nos processos educativos, ou seja, 

tendo no diálogo o seu principal instrumento de efetivo projeto e, percebendo que a 

concepção de participação se funde e dialeticamente dar-se-á por meio dessas 

relações ocorridas no encontro com o outro, concordamos com Castro (2010) em sua 

afirmação de que, 

[...] quando nos referimos à participação, compreendemos um repertório 
enorme de motivações, práticas e ações, individuais e /ou coletivas. Talvez 
possamos afirmar que esse repertório, que é bem diverso, tem como 
elemento comum a sinalização de um movimento que vai além do indivíduo, 
e do qual ele é parte. No seu sentido etimológico, participação origina-se do 
latim participare, participar, cuja raiz é pars, partis, o substantivo ‘parte’. Ou 
seja, na raiz, participar indica a enunciação de ser parte em algo maior, 
comunicar-se com o que permanece além (da parte), lançar-se no movimento 
de inserção no todo no qual a parte é parte, como também, afetar o todo, 
recriá-lo. Participar, então, deslancha sempre um processo de busca, 
pertencimento e ação criadora. (CASTRO, 2010, p.15) 

 Nesse processo de encontro dialógico, em que os sujeitos envolvidos parecem 

fundir-se e se confundirem uns com os outros no embate da participação político-

pedagógica na escola, talvez, o PAC seja um espaço de ação educativa que leve a  

uma educação emancipatória. 
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 A proposta de educar pela pesquisa, entendida neste estudo como princípio 

educativo, parece ser o primeiro passo para uma gestão escolar mais democrática e, 

por isso, participativa. Wendhausen e Melo (2016) apontam que, a partir do PAC, a 

comunidade escolar, nos últimos dois anos, reinventou-se na busca de 

[...] novas estratégias para a consolidação e fortalecimento da participação 
da comunidade em todas as instâncias e fóruns da escola, na tentativa de 
ampliar ainda mais o caminho de uma gestão escolar democrática e por isso, 
necessariamente participativa, agora com um olhar especial sobre a questão 
pedagógica. (WENDHAUSEN; MELO, 2016, p. 132). 

 Há possibilidades concretas de que, impulsionados então por um novo 

paradigma de ensinar e aprender, em que a pesquisa se consubstancia como princípio 

educativo dialógico, abre-se, no PAC, a possibilidade de essa metodologia ir além de 

uma estratégia robusta e sistemática de ensinagem. Tornando-se, quem sabe, uma 

das formas de desenvolver uma consciência crítica nos estudantes, famílias e  

professores/as, em direção a uma postura mais crítica diante da vida. Sobre isso 

Demo (2002a) nos auxilia, discorrendo que essa atitude deve prevalecer e ocorrer,  

[...] tanto no sentido de cultivar a consciência crítica, quanto no de saber 
intervir na realidade de modo alternativo com base na capacidade 
questionadora. Trata-se de ler a realidade de modo questionador e de 
reconstruí-la como sujeito competente. Esta postura não pode ser vista como 
algo que cabe num momento e noutro não, ou em certos ambientes especiais, 
mas como típica atitude, que faz parte de nossa maneira de ser e ver 
permanentemente. (DEMO, 2002a, p. 12). 

Nessa direção, é que percebo a atitude pesquisadora que me coloquei no 

momento de projetar essa pesquisa de doutoramento, mantendo-me com o espírito 

questionador e curioso, levando-me a redescobri-me como ser cognoscente.  

A partir desse “desejo” de pensar por mim mesma, em permanente reflexão da 

minha prática educativa, desafiei-me ir além do olhar viciante que assola qualquer 

rotina e lancei-me ao desconhecido, ainda que ancorada nas minhas verdades 

provisórias. Verdades surgidas das ‘falas’ e reflexões, no fluxo de um tempo vivido 

como coordenadora do projeto, entre os anos de 2014 e 2015, num primeiro momento, 

e como pesquisadora que me tornei nesses últimos anos.  

Reflexões efetuadas pelas interrogações que me moveram a inquirir  os 

alfarrábios, diários e registros que documentaram esse tempo vivido e o memorial 

descritivo que me fez retomar e retornar às coisas primeiras que me levaram a esta 

investigação.  
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E compreendendo que, a priori, não há categorias a priori que auxiliem na 

interpretação dos achados durante a investigação, mas que “o fenômeno é o que se 

mostra em um ato de intuição ou de percepção, [...]. Fenômeno e sujeito são correlatos 

e estão unidos no próprio ato de aparecer”, surgiram as primeiras convergências de 

ideias, articuladas pelos sentidos e significados. (BICUDO, 2011, p. 30) 

Das convergências surgiram as seguintes asserções: educação 
emancipatória, pesquisa como princípio educativo, prática educativa dialógica, 

participação na escola, Projeto Político Pedagógico. 

 De posse delas, realizei a primeira busca sistemática (2015-2016), no intuito de 

conhecer/saber se havia produções científicas e acadêmicas sobre o objeto aqui 

questionado, ou mesmo, aproximações de temas ou problemáticas de investigação 

interessadas em projetos educativos que utilizam a metodologia científica como 

prática educativa no processo de ensino e aprendizagem, no ensino fundamental; 

sobre a participação das famílias na escola, principalmente, nesse processo, que  

concebem a pesquisa como princípio educativo. 

 Essa busca consubstanciou o projeto doutoral que passou pelo processo de 

qualificação na primeira semana do mês de dezembro de 2016 e, logo, à sua 

aprovação.  Pude, então, preparar a minha incursão num estágio doutoral, aprovado 

na mesma semana pelo comitê científico da Universidade de Aveiro/Portugal, tendo 

como professor supervisor o Prof. Rui Marques Vieira. 

 Foi nesse tempo (2017), que fiz um rearranjo das asserções, e uma segunda 

busca sistemática ocorreu, tendo como alicerce as experiências vividas na academia, 

e, principalmente, por uma das visitas técnicas, que se caracterizou como uma 

imersão de um mês numa escola que coaduna/coadunava com algumas práticas 

realizadas na escola em que o fenômeno PAC acontece. 

 Essa última busca foi realizada entre 2017 e 2018, levando em consideração 

as seguintes convergências de ideias: participação na escola, projeto político 
pedagógico, pesquisa como princípio educativo, educação emancipatória, 
pensamento crítico. 

Para compreender melhor esse primeiro momento, que classifiquei como antes 

da recolha e achados, que fiz na minha escola, lugar em que acontece/aconteceu o 

fenômeno PAC, acredito ser necessário expor uma síntese do estágio doutoral em si; 
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o final das convergências, a definição dos termos, produzidos e rearranjados após o 

estágio; e no último movimento desta fase, apresentar a busca sistemática nos seus 

dois momentos, movimentos da investigação que auxiliarão o leitor na compreensão 

desse processo. 

 

Intersecções de uma pesquisa: outras percepções a partir de um estágio 
doutoral  

Uma pesquisa que trata o conhecimento na primeira pessoa traz em si o vir a 

ser. Isto porque se move a partir da dinâmica vivencial e por isso não fica alheia às 

mudanças ocorridas a cada ação desta pesquisadora. Segundo Varela (2016), 

Um ponto crucial nesses estudos em primeira pessoa foi sublinhar a 
necessidade de superar a atitude de "simplesmente olhar para a frente" em 
relação à experiência. A aparente familiaridade que temos com a vida 
subjetiva deve dar lugar a um exame cuidadoso do que podemos acessar e 
do que não podemos acessar, e como essa diferença não é rígida, mas 
variável. É aí que a metodologia se torna crucial: sem um exame sistemático, 
não podemos produzir descrições fenomenais que sejam suficientemente 
ricas e sutilmente interconectadas para distingui-las daquelas feitas na 
terceira pessoa. Seria inútil lidar com descrições na primeira pessoa 
isoladamente. É necessário harmonizá-las e limitá-las, construindo boas 
ligações com estudos de terceira pessoa20. (VARELA, 2016, p. 269) 

Sob este olhar, desafiei-me a realizar um Estágio Doutoral em terras 

portuguesas, mais especificamente no Distrito de Aveiro, terra dos doces feitos com 

ovos moles; das rias que banham e encantam os turistas e moradores com os 

passeios de Moliceiro e, o mais notável, onde instalou-se a Universidade de Aveiro 

que, apesar de sua pouca idade, 45 anos, tornou-se uma instituição conceituada em 

estudos voltados a Educação e Tecnologia. 

O Departamento de Educação e Psicologia, que corresponde no Brasil aos 

Centros de Educação das IEs foi o lugar de acolhimento, de conhecimento e muito 

aprendizado, junto ao Prof. Rui Marques Vieira, Doutor em Didática do Ensino de 

 
20 Tradução livre. Texto original - Un punto crucial en estos estudios en primera persona ha sido subrayar la 
necessidad de superar la actitud de "simplemente-echar-un-vistazo" en relacion con la experiencia. la aparente 
familiaridad que tenemos con la vida subjetiva debe dar paso al examen cuidadoso de aquello a lo que podemos 
acceder y aquello a loque no podemos acceder, y a cómo esta diferencia no es rígida sino variable. es aqui donde 
la metodologia se hace crucial: sin un exame sistemático no podemos producir descripciones fenoménicas que 
sean lo suficientemente ricas y sutilmente interconectadas como para distinguirlas de aquellas hechas en tercera 
persona. e ainda ... Sería fútil tratar aisladamente las descripciones en primera persona. Es necesario armonizarlas 
y limitarlas mediante la construcción de buenos vínculos con los estudios en tercera persona. 
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Ciências e renomado pesquisador sobre Educação em Ciências CTS21 e seus estudos 

de vanguarda sobre o ensino do Pensamento Crítico. 

O estágio iniciou-se no dia 7 de fevereiro de 2017 e findou-se no dia 15 de 

dezembro de 2017. Neste tempo foi seguido um roteiro desenhado no Plano de 

Estudos que tinha, como principal objetivo, a de realizar pesquisas em regime de 

cooperação entre o Programa de Pós-graduação em Educação – 

PPGE/UDESC/Brasil e o Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação 

de Formadores – CIDTFF/UA/Portugal, ampliando assim os estudos na área da 

Educação e suas interfaces com o pensamento crítico e a educação emancipatória. A 

cada objetivo específico do Plano, apresento, a seguir, as atividades mais relevantes 

à reflexão teórica para a investigação realizada: 

 
Quadro 1 - Objetivos específicos do Plano e as atividades realizadas(continua) 

 
 

21 O movimento CTS – CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE -  surgiu nos países europeus e na América do 
Norte. Esses estudos surgiram da necessidade social, política, econômica e educacional de buscar soluções e ações 
mais assertivas quanto  problemas e desafios colocados, bem como a necessidade de rever como os estudos e 
pesquisas voltados a  ciência e a tecnologia estão efetivamente relacionados e agindo na sociedade para o combate 
de  catástrofes ambientais causados pela industrialização, por exemplo.  Esse movimento respondeu a essas 
necessidades, compreendendo que a ciência e a tecnologia são processos sociais, e, portanto, o ensino de Ciência 
precisa preparar os estudantes para esse objetivo. (AULER; DELIZOICOV, 2006; FABRI; SIVEIRA, 2012; 
BONFIM; GUIMARÃES, 2015) 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora Wendhausen, 2018. 
  

As discussões realizadas a partir das atividades acadêmicas/investigativas e 

visitas técnicas, redesenharam o campo teórico-metodológico da investigação. Mas 

as visitas técnicas conjugadas com as leituras realizadas nas disciplinas ministradas 

pelo professor Rui foram cruciais para a revisita às minhas primeiras percepções 

sobre o fenômeno estudado, e mais, uma dessas visitas permitiu uma análise mais 

profunda da realidade do PAC em relação a sua metodologia e as tensões e desafios 

ocorridas na implementação de uma cultura escolar, diferente à que estávamos 

acostumados. 

Dessa forma, faz-se necessário explicitarmos brevemente a experiência vivida 

na Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha (Apêndice 2), para que seja 

compreendido o redirecionamento do olhar desta pesquisadora, que mesmo num 

lugar/espaço/geográfico tão diferente, pôde realizar aproximações e reflexões sobre 

o fenômeno/percebido deste estudo. 
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Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha (VNB): experiências vividas pela 
pesquisadora numa escola portuguesa. 
 
 Alguns foram os fatores que me levaram a querer conhecer mais 

profundamente a Escola Ciência Viva, a saber: 

- ser sede de um Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC); 

- Integrar o ensino experimental de ciências ao 1° ciclo do Ensino básico (1° ao 4° ano 

do ensino fundamental); 

- fomentar práticas experimentadas desde 2006 no Jardim de Ciências, espaço de 

ensino de ciências não formal que busca a articulação do ensino formal nesse período; 

- implementar práticas educativas fomentadas no Programa de Formação de 

professores do 1° ciclo do ensino básico: ensino experimental de ciências( PFEEC), 

no período de 2006-2009 pela Universidade de Aveiro, coordenado pelo Professor Dr. 

Rui Vieira. 

E o que acredito ser o mais crucial para este estudo, o fomento de um projeto 

educativo que possui uma prática educativa que tem como princípio a pesquisa e que 

promove aprendizagens ativas, dialógicas, colaborativas, cooperativas e solidárias, 

voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico, prática que perseguimos no 

PAC. 

 Ao deparar-me com a experiência da Escola Ciência Viva, apresentada num 

seminário do Departamento de Educação e Psicologia, em maio de 2017, pela Profª. 

Drª. Ana Rodrigues e as suas investigações a partir da coordenação do CIEC 

Barquinha, pude perceber,  nas nuanças existentes entre a prática e a teoria lida e 

explorada nos documentos que me foram fornecidos sobre o Jardim das Ciências, 

teses e dissertações e demais publicações, a importância do ensino experimental de 

ciências no início da vida escolar das crianças. 

 Diante disso, os estudos realizados ao longo desses últimos 13 anos, na 

comunidade acadêmica da Universidade de Aveiro, a contar com a inauguração do 

Jardim da Ciência22, principalmente sobre a égide dos professores supra-citados, e 

de tantos outros, trazem em voga a importância de considerar em nossas práticas e 

na formação das nossas crianças, os estudos voltados à ciência e à tecnologia, 

apontando que o célere avanço científico e tecnológico da sociedade requer cidadãos 

 
22 Antes mesmo desse evento destaco os estudos realizados por Martins. Estudos que desencadearam, inclusive, 
a criação do Jardim das Ciências. 
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conscientes de seu papel social, na busca de um mundo cada vez mais sustentável, 

equitativo e democrático. (GONÇALVES, 2009).  

Vieira e Martins (2005) discutem que há um esforço, desde o início do século 

XIX, sobre a importância do ensino de ciências e da utilização do Conhecimento 

científico23. Os documentos de órgãos como a UNESCO, proclamam que 

a colaboração activa em todos os domínios do trabalho científico pode 
contribuir, entre outros, para que as Ciências, por um lado, permitam a todos 
um conhecimento mais aprofundado da natureza, tecnologia e sociedade, 
uma qualidade de vida melhor e um ambiente são e sustentável para as 
gerações actuais e futuras e, por outro lado, promovam o pensamento 
científico cuja essência é a capacidade de examinar problemas de diferentes 
perspectivas e procurar explicações dos fenómenos naturais e sociais, 
submetendo-as constantemente a um pensamento crítico e livre, que é 
essencial num mundo democrático. (VIEIRA; MARTINS, 2005, p.80)  

 Martins (et al, 2007) e Gonçalves (2009) também colocam que, os saberes e 

conhecimentos científicos transitam em situações e espaços de educação formal e 

não formal e por isso, a emergência na articulação dos saberes produzidos, como por 

exemplo em museus, aos saberes escolares, principalmente aqueles voltados ao 

público infantil (estudantes do 1° CEB). 

 Compreender que há aprendizagens que necessariamente não são privilégios 

do espaço escolar e, por isso, como mesmo lembra Rodrigues (2011), há que se 

corrigir as  “insuficiências e as inadequações do sistema escolar de tipo clássico”. Isto 

porque a “educação formal carece de relação com a vida quotidiana dos alunos” . 

(RODRIGUES, 2011, p.39). 

 Neste contexto, o interesse pelo case Escola Ciência Viva, que em seu projeto 

integra um Centro integrado de Educação em Ciências, chamou-me a atenção e fez-

me refletir sobre o projeto (PAC) que há pouco mais de cinco anos estamos 

desenvolvendo em uma escola de ensino fundamental I, no município de 

Florianópolis. (corresponde ao 1° CEB). 

 Um projeto, que como o PAC, possui como cariz epistemológico a pesquisa 

como princípio educativo e que, de certa forma, aproxima-se dos ideais descritos nos 

documentos de investigação e projetos educativos explorados neste estudo. 

Movimentos metodológicos de uma visita imersiva 

 
23 Destacam a “Declaração sobre a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico” adoptada pela 
Conferência Mundial sobre a Ciência, realizada em Budapeste (UNESCO e ICSU, 1999). (VIEIRA; MARTINS, 
2005). 
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A ideia de realizar uma visita técnica que chamei aqui de imersiva surgiu do desejo e 

da possibilidade de acompanhar o trabalho em uma escola pública 1° CEB 

portuguesa. É importante salientar que esta escolha não  se deu de forma aleatória. 

Além das motivações citadas no início deste texto, ainda destaco que, antes de 

fazê-la, realizei duas visitas técnicas no estabelecimento e observei que havia 

proximidade com o público que acompanho na escola brasileira e o fato de a escola 

estar implementando  o Projeto Para Todos (PPT), utilizando como estratégia didático-

pedagógica, a metodologia de pesquisa, ação educativa experimental, de âmbito 

nacional, anunciando os primeiros passos para a flexibilização curricular nas Redes 

de Ensino Portuguesa. Iniciativa que parecia semelhante ao projeto PAC. 

 Para iniciar esta imersão foi necessário organizar um documento, que 

chamamos de “Plano Visita Técnica: estágio doutoral UA”24, supervisionado pelos 

professores, Dr. Rui Marques Vieira, Drª. Ana Rodrigues e pela Prof. Orientadora 

brasileira Drª. Sônia Melo.  

 O objetivo deste plano foi: Construir conhecimento teórico e didático sobre 

processos educativos, formativos e supervisivos por meio de visita imersiva na Escola 

Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha (VNB), na perspectiva de subsidiar os estudos 

realizados por meio de um estágio de doutoramento, contribuindo com a investigação 

em desenvolvimento. E teve como objetivos específicos: 

1. Caracterizar o contexto, funcionamento administrativo e pedagógico da Escola 

Ciência Viva de VNB; 

2. Descrever como é operacionalizado o currículo escolar e a sua relação com as 

ferramentas de investigação por meio das atividades de experimentação utilizadas 

pelo CIEC para o ensino de ciências e demais áreas do conhecimento; 

3. Acompanhar e descrever o trabalho diário de, pelo menos, uma sala de aula e 

professor/a da Escola e da equipe (ou um membro) do CIEC.  

4. Participar, sempre que possível, de atividades de trabalho conjunto, de formação 

dos/as profissionais da Escola; 

5. Identificar o modo como ocorre a participação na escola dos pais/encarregados de 

educação. 

 
24 Apêndice 1 
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A técnica de recolha de dados utilizada para esta atividade foi a observação 

participante25 guiada pelas questões elaboradas para esta imersão e os registros, que 

se deram por meio da descrição das observações e vivências desta pesquisadora 

num diário de campo.  

Não foram utilizados registros em meios eletrônicos e nem fotográficos ou 

audiovisuais dos/as estudantes ou profissionais da escola. Isto porque, o pedido de 

permissão de pesquisa ao comitê de ética português para esta recolha seria muito 

demorado, inviabilizando o trabalho. Assim, a única permissão viável foi a do Diretor 

Geral do Agrupamento Vila Nova da Barquinha que, em nome da Prof. Ana Santos, 

uma das coordenadoras do Agrupamento, concedeu a minha ida e imersão na 

mesma.   

A metodologia seguiu o formato desenhado no plano de Estágio Doutoral, 

buscando a organização do trabalho a ser realizado em etapas, apresentadas no item 

‘Cronograma”.  

Apesar disso, essa organização não apresentava uma hierarquização e ficou 

sujeita ao replanejamento, conforme as necessidades e sugestões da direção e 

coordenação da escola visitada e, sobretudo, dos orientadores do trabalho a ser 

realizado. As questões que guiaram a visita foram as seguintes:  

1. O que é isto, Escola de Ciência Viva VNB? 

2. Como o CIEC integra-se ao trabalho da escola? 

3. O que é o PPT – Projeto para todos? 

4. Como se organiza o currículo da escola com o PPT? 

5. Quais são as diferenças e aproximações do PPT e o PAC? 

De todas essas questões levantadas, aqui exponho resumidamente quatro 

para justificar a importância e pertinência para a investigação que propus, no que diz 

respeito ao aprofundamento teórico-metodológico desse estudo. 

 
1. O que é isto, Escola Ciência Viva?  

A Escola de Ciência Viva VNB é uma iniciativa inovadora que conjuga uma escola de 

1° CEB em uma localidade importante do Distrito de Santarém/Portugal com a 

 
25 LIMA, M. D. S., ALMEIDA, C. P., LIMA, C. C. A utilização da observação participante e da entrevista 
semi-estruturada na pesquisa em enfermagem. Revista gaúcha de enfermagem. Porto Alegre. Vol. 20, n. 
especial (1999), p. 130-142. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/23461.>  Acesso em: 
23/07/2016. 
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expertise do Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC). O projeto em si se 

constitui como uma ação político/pedagógica pautada no compromisso firmado com 

políticas públicas educacionais em âmbito nacional e internacional, assumidas por 

esse país e tantos outros com uma “Educação para Todos”.(RODRIGUES, 2011; 

UNESCO, 1998; 2000; 2001). 

 Esse compromisso, segundo Rodrigues (2011, p. 05), constitui-se como “a 

chave para o desenvolvimento sustentável, assim como para assegurar a paz e a 

estabilidade dentro e entre países. A educação surge assim como um meio 

indispensável para alcançar a participação efectiva de cada cidadão”.   

 Nesse contexto, desde a sua concepção, que ocorreu há seis anos26, até a sua 

construção, organização curricular e sua implementação, tendo como parceiros o 

Concelho VNB27, o Agrupamento do Concelho e a Universidade de Aveiro, que 

concebeu e fomentou um projeto de escola que busca o desenvolvimento de 

habilidades e competências de seus/suas estudantes, em direção à literacia científica 

em crianças cada vez mais jovens. 

 Assinala-se que tal iniciativa vem ao encontro do que Rodrigues (2011) apontou 

em sua investigação, “A Educação em Ciências no ensino básico em ambientes 

integrados de formação” , que o projeto consubstancia as políticas educativas como, 

a “Estratégia Europa 2020”, a iniciativa “Juventude em Movimento” (CE, 2010b), o 

“Quadro Estratégico EF 2020” (CE, 2009), as “Metas Educativas 2021” (Organização 

dos Estados Iberoamericanos (OEI, 2010) que em seu núcleo comum de ações e 

metas priorizam: “(i) melhorar a qualidade de educação garantindo as competências 

essenciais e a excelência; (ii) melhorar a formação inicial e continuada de professores; 

(iii) reforçar a investigação científica; e (iv) promover oportunidades de educação ao 

longo da vida”(p.05). 

 Isto para garantir que todos os envolvidos no processo educativo desenvolvam 

o que a pesquisadora chama de competências-chave, ou seja, “excelência e a 

atractividade a todos os níveis da educação e da formação [...]”, por meio da elevação 

 
26 A Escola foi inaugurada em 06 de janeiro de 2013 e visa a promoção das Ciências como elemento fundante na 
formação de cidadãos críticos, conscientes e participantes ativos da sociedade. 
27 Concelho Vila Nova da Barquinha. Um concelho é um conjunto de freguesias próximas umas das outras. Tal 
como a freguesia, o concelho também possui um orgão de poder: a Câmara Municipal, que é também 
representada por um presidente, o Presidente da Câmara.  FÓRUM CIDADANIA PORTUGUESA. Concelho. 
Disponível em: http://forum.cidadaniaportuguesa.com/discussion/4319/oque-e-freguesia-conselho-e-distrito. 
Acesso em: 23/11/2017. 
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dos níveis das aptidões de base como a  literacia e a numeracia, “tornando a 

matemática, as ciências e a tecnologia mais atractivas e consolidando as 

competências linguísticas”. (RODRIGUES, 2011, p.05). Além disso, Rodrigues (2011) 

coloca que a  
concepção do projecto da escola do 1°CEB de VNB teve como preocupações 
principais criar ambientes integrados de educação formal e não formal, 
estimular a abertura da escola à comunidade, fomentar atitudes e práticas 
colaborativas entre todos os que a habitam, frequentam e fruem, na 
perspectiva de que o espaço escolar também ensina, e onde até os 
corredores podem ser “ruas de aprendizagem”. A ideia de se criar um Centro 
Integrado de Educação em Ciências [CIEC] dentro da própria instituição 
escolar foi uma inovação que se constituiu também como uma marca 
identitária da própria escola. (RODRIGUES, 2011, p. 12). 

 Todo este contexto abriu-me a possibilidades de revisão das convergências 

articuladas nessa primeira hora, trazendo outros elementos que me auxiliaram nesta 

fase de compreensão e aprofundamento da minha percepção em relação ao 

fenômeno estudado.  

3. O que é o PPT – Projeto para todos? 

4. Como se organiza o currículo da escola com o PPT? 

O Projeto Para Todos (PPT) se caracteriza como sendo um dos projetos- 

pilotos, planejado e implementado na Escola Ciência Viva e demais escolas do 

Agrupamento de Escolas VNB, constituindo-se como parte de uma ação conjunta do 

Ministério da Educação, sob o Despacho n° 3721/201728, que estabelece a 

implementação de projetos-pilotos de inovação pedagógica (PPIP),  
em regime de experiência pedagógica, durante três anos escolares, 
orientados para a adoção de medidas que, promovendo a qualidade das 
aprendizagens, permitam uma efetiva eliminação do abandono e do 
insucesso escolar em todos os níveis de ensino. ( PORTUGAL, 2017, p. 
8324). 

 O despacho, guiado pelo princípio da autonomia das escolas reconhecida pelo  

Decreto-Lei n° 75/2008, de 22 de abril,  e reiterado Decreto-Lei n° 137/2012, de 2 de 

julho, admite “a adoção de soluções organizativas diversificadas, em particular no que 

respeita à organização pedagógica” e reconhece as escolas agrupadas ou não, com 

competência para desenvolver estratégias político-pedagógicas em direção ao 

combate do abandono e insucesso escolar. (PORTUGAL, 2012) 

No Despacho, o Ministério da Educação/PT considera que tais medidas 

deverão incentivar o envolvimento de todos os membros da comunidade, ou seja, que 

se apoie numa lógica interna colaborativa e de articulação escola-comunidade, na 

 
28 Diário da República, 2.a série — N.o 85 — 3 de maio de 2017. .Portugal, 2017 e colocar o despacho nacional. 
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busca de soluções inovadoras nos domínios pedagógicos, curricular, organizacional. 

Valida, portanto, uma ação conjunta e abrangente da comunidade escolar e civil, para 

a promoção de aprendizagens que possibilitem o sucesso escolar dos estudantes de 

todos os ciclos de ensino.  

Na Escola Ciência Viva, o PPT29, arbitrou-se utilizar a metodologia de pesquisa 

como estratégia didático-pedagógica adaptada a crianças/estudantes do 1° CEB. 

Segundo relatos da coordenadora do PPT, essa atividade foi incluída ao currículo 

escolar como uma unidade curricular. Portanto, ela ocorria duas vezes na semana, 

em aulas de 50 minutos, sendo uma delas ministrada pela coordenadora e o/a 

professor/a regente e outra somente pelo regente (como mencionado anteriormente).  

A escolha do tema foi arbitrado pela equipe pedagógica do Agrupamento, que 

inclui a coordenação e representantes da escola. Com a temática escolhida, que no 

ano letivo de 2017-2018 foi: “ O mundo é nossa casa”, as turmas, aninhadas por ano30, 

junto aos/as seus/suas professores/as escolheram os seus subtemas, a saber: as 

turmas do 1° ano escolheram “Arco-iris”; os do 2° ano, “Animais do nosso mundo”; 3° 

ano, “ O Rio Tejo está na nossa casa”; 4° ano, “ No tempo dos Dinossauros”. 

A segunda etapa consistia na elaboração das questões a investigar pelas 

crianças com o auxílio dos/as professores/as. Na terceira, é hora de responder as 

questões da pesquisa.  

Nesta fase, o professor assumia o papel de articulador pedagógico. Segundo o 

relato da coordenadora, o/a professor/a buscou integrar atividades curriculares e 

mobilizar recursos didático-pedagógicos, com o objetivo de responder as questões e 

articular o currículo escolar e o PPT.  

Para responder as questões, esses profissionais poderiam mobilizar saberes 

advindos da própria comunidade, como, por exemplo, a vinda de um morador que 

sensibiliza o Concelho, por meio das redes sociais, sobre o impacto dos seres 

humanos no manejo e utilização inadequada do Rio Tejo; usar a internet e material 

impresso para pesquisa; promover palestras com especialistas e investigadores; 

realizar saídas de estudos e, ainda, utilizar os recursos do CIEC; dentre outros. 

 
29 Projeto Para Todos 
30 Na escola Ciência viva há três turmas de cada ano, ou seja, há três do 1° ano; três do 2° ano; três do 3° ano e 
três do 4° ano, totalizando, aproximadamente, 250 crianças atendidas.   
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É importante destacar que os modelos de gestão dos PPIP31 não seguiam um 

padrão e foram organizados, planejados e implementados conforme a realidade e 

recursos de cada escola. A ideia, segundo a coordenadora, foi criar projetos que 

atendessem as necessidades educativas de cada realidade escolar. 

 Essa experiência é nova e se configura como uma abertura importante no 

currículo nacional, já que se inaugura, pela primeira vez, a flexibilidade curricular nos 

currículos das escolas portuguesas, a partir da promulgação do Despacho n° 

5908/2017, de 5 de Julho de 2017, no final do ano letivo de 2016-2017. Há, então, o 

rompimento com uma legislação normativa e pouco flexível, cerceando as ações dos 

professores. (BARQUINHA, 2016).  

 

5. Quais são as diferenças e aproximações do PPT e o PAC? 

 Refletindo sobre os dois projetos, vejo que há dois aspectos que os aproximam, 

considerando, também, que tanto um quanto o outro ocorreram (e ainda ocorrem) em 

escolas que atendem estudantes de 1° ao 4° ano, crianças entre seis e dez anos. Um 

desses aspectos é a questão da flexibilidade curricular e outro é a metodologia de 

pesquisa. 

No Brasil, a flexibilização é condição sine qua non para a manutenção da 

igualdade de direitos no campo educacional e está presente na Lei de Diretrizes e 

Bases n° 9394/96 e no Plano Nacional de Educação. Tal legislação determina que a 

escola tenha um conjunto de ações e recursos para garantir o acesso e permanência 

de todos/as os/as estudantes, com qualidade de aprendizagem.  

A flexibilização curricular é medida essencial para adequação do currículo  às 

necessidades educacionais das crianças; para que todos e todas tenham acesso aos 

conhecimentos historicamente acumulados; tenham  oportunidade de aprender, 

respeitadas as suas especificidades educativas; possibilitem o desenvolvimento do 

pensamento crítico, a criatividade e o senso estético. (BRASIL, 1996; BRASIL, 2010) 

E, ainda, que as ações educativas promovam espaços que oportunizem o  

exercício à cidadania; consolidem valores como a solidariedade, a colaboração, 

cooperação e garanta à participação, principalmente da comunidade, na gestão 

administrativa e pedagógica da escola. 
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Portanto, nos dois casos, no Brasil e em Portugal,  uma das diretrizes da 

flexibilização curricular é o combate ao insucesso escolar e a consolidação do direito 

a aprendizagem significativa e de qualidade. (PORTUGAL, 2017a; 2017b). 

Um outro ponto de aproximação que destaco seria a metodologia utilizada nos 

projetos: a metodologia de pesquisa. Demo (2002), coloca a pesquisa como prática 

essencialmente escolar que se assenta no questionamento reconstrutivo. Isto porque 

ultrapassa o mero procedimento didático, mas, sobretudo, exige, do professor e dos 

estudantes, uma atitude pesquisadora e questionadora do mundo. 

Para Demo (2002a), conhecer é a forma mais competente e assertiva de intervir 

e, portanto, educar pela pesquisa deixa de ser somente uma metodologia robusta e 

torna-se marca política, na medida que permite aos/as estudantes um questionar 

consciente e fundamentado, auxiliando-os na resolução também de problemas 

quotidianos.  

No entanto, o que motivou a criação dos projetos se caracteriza como uma das 

diferenças entre o PPT e o PAC. Como já mencionado, o PPT é um projeto de 

experiência pedagógica perpetrado pelas instâncias governamentais, na tentativa de 

dirimir o insucesso escolar. No PAC, a iniciativa foi gerada a partir das necessidades 

de melhoria da qualidade do processo educativo percebida pela comunidade escolar, 

a partir de uma avaliação do conselho escolar.  

No entanto, por motivos diferentes, mas com o objetivo de tornar a 

aprendizagem escolar mais significativa, as escolhas da metodologia da pesquisa 

aproxima novamente o PPT e o PAC. 

 Na dialética desses dois mundos, tanto o PPT quanto o PAC parecem 

comungar alguns princípios: 

ü que o processo educativo torne os sujeitos do ensino e da aprendizagem mais 

conscientes de sua condição cidadã e de sua corresponsabilidade no processo 

de transformação da realidade e de si mesmo (dimensão emancipadora); 

ü que a prática da pesquisa os auxilie na resolução dos desafios quotidianos 

(dimensão política-pedagógica); 

ü que a escola se torne espaço de participação da comunidade escolar 

(dimensão democrática); 

ü que todos e todas tenham a oportunidade de aprender, independente de sua 

condição biopsicossocial (dimensão educativa) 



 
 

 

67  

ü que se construam relações educativas solidárias, colaborativas e 

cooperativas, na tentativa de não coisificar o outro na relação educativa 

(dimensão humana) 

E que por fim, tenhamos a consciência de que, como afirma Paulo Freire (1979, 

p.84), “educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo". 

 Na continuidade, tendo como alicerce as experiências vividas nesses últimos 

20 anos de profissão, e também os estudos e reflexões realizados neste tempo vivido 

no doutorado e neste estágio doutoral, apresento o locus dessa pesquisa, lugar em 

que vivi e vivo a experiência do educar pela pesquisa. 

Nesse lugar, uma Escola Básica Municipal de Florianópolis, Santa Catarina, 

coloco em mostração o caminho pautado na curiosidade, necessidade e nas 

experiências do vivido desta pesquisadora, orientadora educacional deste espaço, e 

conto a história sobre um projeto que parece não somente imprimir uma metodologia 

educativa, mas uma marca que dá sentido às funções do educar/formar de uma 

escola, numa dada comunidade escolar.  

Partindo disso, apresento, a seguir, como mencionado, as convergências 

articuladas (chamadas também de termos e palavras-chaves), articulações de sentido 

e a definição das mesmas, que se fizeram no caminho: 
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Quadro 2 - Articulações de sentido e significados e suas convergências 

Fonte: elaborado pela pesquisadora Wendhausen, 2017. 
 

Definição das convergências articuladas:  
 

Para definição de Educação Emancipatória neste estudo, auxiliou-me os 

autores Decker (2010), Mora (2005) e Paulo Freire ( 1979; 2002). Esses autores 

concordam que o termo emancipação geralmente se conjuga aos termos liberdade, 

autonomia, educação, principalmente. Neste caso, arbitrou-se utilizar o conceito 

amalgamado por Paulo Freire que, mesmo não aparecendo explicitamente, traduz a 

maior expressão de liberdade daquele que, nas relações educativas que estabelece 

com o outro, neste caso, professores/as e estudantes, mediados pelo mundo, permite 

que um e outro, juntos, possam fazer a leitura crítica do mundo.  

Nessa direção, um dos trechos da obra “Pedagogia da Autonomia” exprime o 

que vem a ser uma Educação voltada à emancipação. 

Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 
neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. 
A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica 
decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas 
insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de 
estudar por estudar. De estudar descomprometidamente como se 
misteriosamente de repente nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá 



 
 

 

69  

fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele. (PAULO FREIRE, 2002, p. 
9). 

Outra contribuição do autor para a compreensão do termo seria a de que a 

apreensão da realidade somente ultrapassa a esfera espontânea para a esfera crítica 

pela conscientização, e que este movimento somente se dá no ato ação-reflexão. 

“Esta Unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de 

transformar o mundo que caracteriza os homens.” (PAULO FREIRE, 1979, p. 15) 

Nesse embate, no encontro com o outro, reconhecem-se como sujeitos-

cidadãos que, na práxis, numa re-flexão permanente da realidade, questionam 

padrões, estereótipos, verdades, instala-se a dúvida, colocando em xeque tudo que 

está pronto e acabado. Assim, o indicador inacabamento desvela a metamorfose que 

o devir nos presenteia. Nesse ‘desalojar’ constante, que move os/as professores/as e 

educadores/as é que a educação emancipatória tem a sua morada. 

Quando busquei a definição de Pesquisa como princípio educativo percebi 

que esse termo se constituiu a partir dos estudos  de Pedro Demo (2002a), Zanella 

(2013) e Paulo Freire (2014c) que tratam a atividade da pesquisa não somente como 

uma marca metodológica, mas, principalmente, como uma ação política que pode 

levar as pessoas a emancipação. 

Para Zanella (2013), o termo pesquisa sofreu ao longo dos anos e séculos uma 

série de ‘mutações’, por vezes o reduzindo a conceitos mais abstratos e livrescos e, 

por outras, ampliando-o para uma dimensão mais social e politica e, na sua 

concretude, apontado como um possível instrumento de transformação da realidade.  

Nesses termos, quando nos colocamos numa posição de defesa das 

possibilidades de uma educação emancipatória, na qual ensinar e aprender se 

caracterizam como prática da liberdade (PAULO FREIRE, 2014c), há de se postular 

que esta se caracterize como uma prática problematizadora. Que a metodologia se 

torne um  fazer solidário do EU com o OUTRO, permitindo que ambos descubram, 

perquiram ou refutem as verdades do mundo, instigando-os a aprender sempre mais. 

Desse modo, a pesquisa, como bem coloca Demo (2002a)  

Inclui sempre a percepção emancipatória do sujeito que busca fazer e fazer-
se oportunidade, à medida que começa e se reconstitui pelo questionamento 
sistemático da realidade. Incluindo a prática como componente necessário da 
teoria, e vice-versa, englobando a ética dos fins e valores. Não é possível sair 
da condição de objeto (massa de manobra), sem formar consciência crítica 
desta situação e contestá-la com iniciativa própria, fazendo deste 
questionamento o caminho da mudança [...]. A característica emancipatória 
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da educação, portanto, exige a pesquisa como seu método formativo, pela 
razão principal de que somente um ambiente de sujeitos gesta sujeitos. 
(DEMO, 2002a, p. 8). 

Nesta brecha que se abre e que precisa ser alargada, é que a pesquisa como 

princípio educativo torna-se uma ação educativa que possibilita professores/as e 

estudantes a descobrir, interrogar, transformar, criar e recriar as coisas do mundo, 

num processo de ação-reflexão crítico, dialógico e dialético, próprio do conhecer 

humano. 

 O processo de pesquisa atua, portanto, de forma a não simplesmente cumprir 

um protocolo, uma tarefa, uma atividade mecânica e vazia. O processo de pesquisa, 

nessea abordagem, busca “[...] a formação do sujeito crítico e criativo, que encontra 

no conhecimento a arma mais potente de inovação, para fazer e se fazer oportunidade 

histórica através dele”, coroando a marca política-pedagógica dessa prática.  (DEMO, 

2002a, p 5) 

Quando busquei a definição de Pensamento Crítico, parti do princípio que  o 

ato de pesquisar poderá levar todos os sujeitos envolvidos a pensar por si próprio. 

Busquei a definição deste termo a partir dos extensos estudos realizados atualmente 

por Vieira e Tenreiro-Vieira (2014) sobre o desenvolvimento do pensamento crítico, 

consubstanciando o que Demo (2002a; 2002b), Paulo Freire (1994; 2016) e até 

Schopenhauer (2016) postulavam, permitindo assim que, por meio desta prática, 

estudantes, professores/as e educadore/as consigam realizar criticamente a leitura do 

mundo, escrever as suas histórias e transformar os seus projetos de vida. Nessa linha, 

Vieira e Tenreiro-Vieira (2014) colocam que,   

A linha de argumentação ética sustenta que as metas educacionais devem 
incluir o pensamento crítico, de forma a potenciar a formação de cidadãos 
livres, racionais e autônomos, capazes de pensar por si próprios, não ficando 
dependentes de que outros o façam por si. A justificação intelectual afirma 
que promover o pensamento crítico dos alunos ajudá-los-á a afastarem-se da 
mera aceitação de afirmações feitas por outros só porque estes afirmam 
serem aceitáveis; ajudá-los-á também a afastarem-se da rejeição acrítica de 
posições defendidas por outros mesmo quando apoiadas em evidência ou 
razões válidas e não arbitrárias [...]. (VIEIRA; TENREIRO, 2014, p.43) 

 Esses argumentos nos dão algumas pistas da importância metodológica da 

prática da pesquisa na escola, abrindo espaço para reflexão sobre a formação dos/as 

estudantes, como também, a formação continuada dos professores/as e professoras, 

que, no processo de ensino e aprendizagem, sem esta reflexão, acabam por 

reproduzir acriticamente o rol de conteúdos,  procedimentos didáticos dispostos nas 

propostas e orientações curriculares. 
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 Vieira e Tenreiro-Vieira (2014) alertam ainda que o desenvolvimento do 

pensamento crítico de estudantes e professores/as dão subsídios pragmáticos, 

auxiliando na compreensão e enfrentamento da complexidade do mundo atual, 

quando colocam que, 

[...] a ênfase no facto de o pensamento crítico ser essencial para cada um 
enfrentar, com êxito, as complexidades da vida no presente e no futuro. Numa 
sociedade democrática, tecnológica e cientificamente orientada, onde cada 
movimento do homem pode ser influenciado pelos produtos da ciência e da 
tecnologia, há uma genuína necessidade de os indivíduos usarem o seu 
potencial de pensamento crítico. [...]. Além disso, qualquer sistema 
democrático depende da capacidade dos indivíduos atuarem e intervirem, 
usando o seu potencial de pensamento crítico. (VIEIRA; TENREIRO, 2014, 
p.43) 

Com efeito, a atividade de pesquisa, por mais simples e linear que possa 

parecer, traz em seu cerne a complexidade de mundos. Isto porque esta prática 

possibilita e oportuniza a cada um e a todos os envolvidos a trilhar caminhos diferentes 

em busca de uma mesma questão, levando os/as participantes a negociarem, 

cooperarem, cederem, inferirem e elaborarem novas teses e novas sínteses.  

Além disso, a pesquisa como princípio educativo poderá consubstanciar uma 

prática educativa problematizadora, indo além de uma técnica ou procedimento, 

abrindo a possibilidade de  uma leitura do mundo ainda mais crítica. (DEMO, 2002a; 

PAULO FREIRE, 2019). 

Por isso a insistência de nomeá-la como prática educativa emancipatória, que 

instiga os sujeitos da aprendizagem a incorporarem uma postura curiosa e criativa 

diante dos percalços, desafios, questionadora diante de uma situação-problema, 

fazendo-os pensar por si e duvidar até mesmo das suas próprias respostas, trazendo 

à tona a que somos seres em construção, seres inacabados. 

Na tentativa  de definir Participação na escola, busquei primeiro trazer o 

conceito participação. Ao explorar o Dicionário de Filosofia de Abbagnano (2007), viu-

se que o termo participação permaneceu indefinido e obteve uma diversidade de 

significados. Abbagnano (2007) coloca que Platão, por exemplo, refere-se ao termo 

“para definir a relação entre as coisas sensíveis e as ideias; o outro é o de presença 

ou parúsia [...]”. Ainda no mesmo dicionário, o verbete aparece como sinônimo de 

METÉXIS, e abrangendo o conceito mencionado, Abbagnano descreve que Platão 

concebeu participação também, como “mimese ou imitação (Rep.. 597 a; Tini., 50 c) 

e presença da ideia nas coisas (Fed.,100 d)”. (ABBAGNANO, 2007, p.688-745). 
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 Na mesma obra, no verbete participação, o autor traz um outro conceito, ainda 

mais confuso e que não se aproxima em nada do que hoje supomos ser essa palavra, 

Lévy Bruhl utilizou muito o conceito de participação para ilustrar a 
mentalidade dos primitivos: a participação seria anterior à distinção entre as 
coisas que participam. "A participação não se estabelece entre um morto e 
um cadáver mais ou menos nitidamente representados (caso em que teria a 
natureza de relação e deveria ser possível esclarecê-la por meio do intelecto); 
ela não vem depois das representações, nem as pressupõe, mas é anterior 
a elas, ou pelo menos simultânea. O que é dado em primeiro lugar é a 
participação" (Les carnets, I; trad. it., p. 36-37). (ABBAGNANO, 2007, p.688-
745). 

Castro (2010, p. 15) assinala que o termo ganhou muitos significados e que 

não há um conceito preciso, mas se refere a assuntos ligados ao planeta e à 

sociedade, e aliado à ação de participar de um manifesto contra corrupção, uma causa 

humanitária ou beneficente e ainda indica “um repertório enorme de motivações, 

práticas e ações, individuais e/ou coletivas”, sinalizando “ um movimento que vai além 

do indivíduo e do qual ele é parte.  

A mesma autora lembra que a escola é um espaço privilegiado de participação, 

sendo a “primeira oportunidade generalizada de participação da vida comum” e, por 

esse motivo, lugar que oferece à criança a oportunidade de múltiplas formas de 

intervenção educativa e social. (CASTRO, 2010, p. 15). 

Considerando os aspectos apontados, o termo participação que visamos neste 

estudo, caracteriza-se por ser emancipatória, na medida em que, a partir de uma 

prática educativa que tem a pesquisa como princípio educativo, não somente reproduz 

ou transfere os conteúdos escolares, mas percebe que os sujeitos envolvidos no 

processo são participantes ativos na construção do Projeto Político Pedagógico da 

escola, imputando a todos e a todas a sua responsabilidade político-social com a 

democracia. 

Já o termo Projeto Político Pedagógico, constitui-se como a carta de 

intenções, uma proposta político-pedagógica que poderá ou não levar-nos a uma 

proposta pedagógica emancipatória. 

Todo Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola carrega com ele o 

presente-futuro de uma comunidade. Essa carta de intenções sempre (ou quase 

sempre) marca o projeto de vida das pessoas envolvidas, e nelas estão situados os 

seus desejos, aspirações, anseios, as suas utopias, ou deveriam ali estar. 

Nessa tessitura, o PPP, além de ser um documento legal-institucional, 

teoricamente carrega as realidades socioeconômicas, políticas e identidades 
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pluriculturais dos sujeitos da escola, além de, segundo Martins (2000), os princípios 

igualitários de cidadania. Por esse motivo, “pressupõe um diálogo constante entre a 

pluralidade e as políticas educacionais públicas, produzindo-se e modificando-se 

mutuamente [...]”. (MEDEL, 2008, p. 05). 

Além disso, os autores supracitados chamam a atenção para a importância da 

participação da comunidade escolar na construção e implementação do PPP, no 

intuito de vê-los ali representados. E ainda, a participação da comunidade lança à 

escola o desafio de fazer uma gestão participativa e democrática (MARTINS, 2000), 

imprimindo uma outra cultura cidadã, que vê o outro como sujeito de direitos e 

corresponsável pelos processos de mudança político-social. 

Padilha (2001, p. 101) aponta que, essa nova cultura compreende a cidadania 

enquanto “mudança de atitude, que tem por preferência a relação com o outro num 

processo de participação que seja resultado do conhecimento sobre si mesmo e não 

de invasão e reprodução cultural”. E ainda que, 

[...] a construção do projeto político-pedagógico da escola alicerçado na 
relação pedagógica que se estabelece desde a sala de aula, fundamentada 
na dialogicidade sensível, crítica, conflitiva, reflexiva, criativa, 
permanentemente política e transdisciplinar. Dessa forma, possibilitamos aos 
sujeitos do processo pedagógico espaços de convivência e de descoberta 
dos caminhos a serem trilhados, para que aprendam não só a conhecer, a 
fazer, a viver juntos a ser [...] mas principalmente a viver plenos da busca da 
felicidade a que todos têm direito, do pensar e agir autônomos[...]. (PADILHA, 
2001, p. 101) 

Compreendendo a amplitude e complexidade desse documento e o que 

representa, substanciado pelo pressuposto de ser um encontro amoroso e solidário 

com o outro, com metas político-pedagógicas comuns, comprometidas eticamente 

com uma educação vista como ato político, as agendas políticas e sociais da 

comunidade escolar, constitui-se, portanto, como conteúdo importante. 

Dessa forma, uma prática educativa que se pressupõe emancipatória também 

deveria levar em conta essas agendas. O conhecimento científico e escolar amplia e 

fortalece o debate crítico-reflexivo desses aspectos nos processos de ensino e 

aprendizagem na sala de aula, como também, dialeticamente articula e integra o 

Projeto Político Pedagógico. (PAULO FREIRE, 2014c; 2015) 

 Definidos os termos e as intersecções que se fizeram mais concretos a partir 

do estágio doutoral, sigo na justificação desta investigação e apresento, agora, o 

movimento teórico-metodológico que compôs a busca sistemática, bem como as 

demais ponderações necessárias à compreensão do fenômeno.  
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BUSCA SISTEMÁTICA OU ESTADO DA QUESTÃO: CONHECER O TEMA 

PESQUISADO, FORTALECER A PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

 

A revisão bibliográfica, de literatura ou estado da questão nas ciências 

humanas e sociais é um importante procedimento metodológico utilizado para definir 

os limites, descobrir os avanços e as lacunas existentes sobre o tema e substanciar 

as demais etapas da pesquisa, caracterizando-se por fortalecer o problema e os 

objetivos traçados pelo/a pesquisador/a, por meio de um levantamento sistemático de 

literatura no campo do conhecimento arbitrado. 
No caso desta pesquisa, arbitrou-se por realizar uma busca sistemática, 

entendida por esta pesquisadora como: a delimitação e caracterização do objeto desta 

investigação a partir das convergências articuladas, seguida da realização de um 

levantamento bibliográfico sistemático em bases de dados, em fontes secundárias 

como teses, dissertações, artigos científicos; tendo o apoio também de algumas obras 

consideradas chaves para a discussão em pauta.  

Todo este movimento, sustentado pela problemática e os objetivos, expondo 

então, o estado atual das pesquisas realizadas no campo da educação, a partir do 

objeto desta investigação. Therrien e Therrien (2004) esclarecem que, 

[...] compreendemos que a posição deste mergulho na bibliografia existente 
requer um cuidado e um rigor que não estão desvinculados dos distintos 
métodos de investigação e de suas bases teóricas e filosóficas. A criticidade 
quanto aos trabalhos já produzidos, como também o rigor científico, 
constituem recursos necessários para a elaboração de um corpus de 
conhecimento acerca do tema e da posição do pesquisador diante do seu 
objeto de estudo. Este procedimento contribuirá para evitar que um possível 
ajustamento dos conceitos ao objeto de estudo conduza o pesquisador a ser 
dirigido por concepções, categorias ou até por assertivas duvidosas. 
(THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 09). 

 Dessa forma busquei mapear e conhecer as pesquisas que entre os anos de 

2005 e 2018 foram produzidas no campo da educação, a partir do fenômeno desta 

investigação, que se caracterizou pela tese que defendo: Uma prática educativa que 
tem a pesquisa como princípio educativo promove a participação da 
comunidade escolar nos processos políticos-pedagógicos da escola. 

Nessa direção, realizei os movimentos metodológicos da busca sistemática 
que ocorreu, tendo como principal parâmetro o valor/indicador “Educação Básica de 
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9 anos32”. Essa escolha foi primordial pois, a partir de 2005 foram ampliados estudos 

e implementadas algumas políticas educacionais que modificaram substancialmente 

tanto as concepções, quanto as políticas de formação de professores/as da educação 

básica e outras, voltadas à formação de gestores escolares de forma efetiva.  

Esta agenda fortaleceu e ampliou a ideia da democratização e participação nas 

escolas; a ampliação das avaliações de larga escala; e reescritas as metas 

educacionais voltadas à qualidade total e excelência na Educação, o que inclui 

metodologias ativas, ditas inovadoras. (CAVALIERE, 2007); (BRASIL, 2010); 

(BRASIL, 2013). Enfim, esses indicadores trouxeram algums pontos a serem 

considerados, quando, discute-se democratização/participação na escola a partir de 

um projeto educativo com uma metodologia ativa, no caso o PAC.  

Com os parâmetros desenhados para a realização desta etapa da investigação, 

realizei a busca com a utilização das convergências articuladas (palavras-chaves), ora 

individualmente, ora conjugadas à palavra, “escola”, ou mesmo entre as 

convergências. 

Os indexadores ou bases de dados arbitradas para a busca sistemática foram 

os seguintes: SciELO - Scientific Electronic Library Online; Scopus, Portal de 

Periódicos Capes, Delalus – Banco de Dados Bibliográficos da USP e Sistema de 

Información Científica Redalyc, acessados a partir da Biblioteca da UDESC, por meio 

da conexão VPN que possibilita o acesso às produções científicas, conteúdos 

gratuitos ou não.  

Nesses indexadores dei prioridade para artigos, mas também, entre as 

filtragens, principalmente nas buscas realizadas na Capes e Delalus, apareceram 

algumas dissertações e teses importantes. Ainda foi utilizado o instrumento Thesaurus 

Brased para identificar as palavras-chaves utilizadas em inglês ou espanhol, 

principalmente nas buscas realizadas nos indexadores Redalyc e Scopus. 
Dada a prioridade para artigos indexados em periódicos, na busca dos 

indexadores supracitados, passei para num segundo momento, a busca em dezoito 

das cento e nove Universidades Públicas Brasileiras, nos repositórios ou banco de 

 
32 Lei nº 11. 114, de 16 de maio de 2005 – torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no 
Ensino Fundamental. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – amplia o Ensino Fundamental para nove anos de 
duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 
2010. 
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teses e dissertações e, dessa forma, houve portanto, um levantamento de um estrato 

significativo de produções cientificas no campo educacional para esta investigação. 
Na continuidade, definidos os indexadores, as bases de dados, o tipo de 

coleção a ser explorada e as palavras-chaves33, arbitrou-se então os filtros a serem 

aplicados na busca, considerando como indicadores limitantes a problemática e os 

objetivos da pesquisa em tela.  

Ainda, fiz o uso do software EndNote X7.7 Update34 para organizar as 

produções filtradas a partir dos indexadores compatíveis com o software e, dos que 

não o eram, as filtragens foram realizadas manualmente. Seguem os aspectos 

considerados nesta etapa: 

1. Convergências Articuladas: 1ªetapa (2015-2016): educação emancipatória; 

Projeto Político Pedagógico; prática educativa dialógica; pesquisa como 

princípio educativo; participação na escola; 2° etapa (2017-2018): educação 

emancipatória; pensamento crítico; pesquisa como princípio educativo; 

participação na escola; Projeto Político Pedagógico. 

2. Coleções: Faculdade de Educação; Programas de Pós-Graduação em 

Educação 

3. Filtros utilizados: 

ü Área CnPq: Ciências Humanas e Educação; 

ü Tópicos, índices, assuntos: utilização das palavras-chaves; 

ü Tipo de documento: artigos (indexadores); teses e dissertações 

(repositórios nas IEs) 

ü Booleano: AND; 

ü Data de Publicação: 2005 – 2018. 

O processo de inclusão e exclusão dos artigos se deu pela leitura dos resumos 

e convergências. Pelo menos, uma das convergências deveria aparecer no texto 

científico, sempre a lembrar que combinei o tópico escola a partir do booleano AND 

(ex: educação emancipatória AND escola).  

 
33 Refiro-me aqui as convergências articuladas 
34 O EndNote é uma ferramenta de pesquisa on-line; um banco de dados de referências e imagens; software 
especializado em fazer artigos com suas referências bibliográficas. No site oficial (www.endnote.com) encontram-
se informações acerca da utilização do programa, últimas versões, updates, ajuda para manuseio do software.  
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Os achados do primeiro movimento de busca, entre os anos de 2015 e 2016, 

tendo como parâmetro as publicações em periódicos entre 2005 e 2016, obtive os 

seguintes resultados, segundo o quadro 3:  
 

Quadro 3 - Busca Sistemática Periódicos 2005 – 2015 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora WENDHAUSEN -2015; 2016 

 No segundo movimento de busca realizado entre 2017-2018, tendo como 

período das publicações filtradas os anos entre 2016-2018, obtive os seguintes 

resultados, segundo quadro 4: 

Quadro 4 - Busca Sistemática Periódicos 2016-2018 

Fonte: elaborado pela pesquisadora WENDHAUSEN - 2016; 2018 

 Realizando então a soma das duas buscas, sendo que na segunda foram mais 

91 achados entre os anos de 2017 e 2018, obtive, entre 2005 e 2018, 3454 artigos 

achados, sendo que 282 produções possuíam alguma convergência de ideias que 

arbitrei e foram submetidas a segunda fase de análise da busca.  

A busca sistemática realizada nas Universidades Públicas Brasileiras se deu 

no mesmo formato. No entanto, como se tratavam de teses e dissertações, toda ela 

foi realizada manualmente seguindo os critérios: universidades que contemplassem 
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as cinco regiões brasileiras; destacadas aquelas que possuíam programas de pós-

graduação em educação, com cursos de mestrado e/ou doutorado e que 

pertencessem aos dois níveis federativos, estadual e federal.  

Seguem os quadros com a quantidade de produções filtradas na primeira e 

segunda busca, respectivamente. Sendo que o segundo, somadas as 151 produções 

científicas filtradas entre 2017 e 2018 resultou em  14.199 obras e delas 158 foram 

filtradas para a busca do período entre 2005 e 2018 e submetidas a segunda fase de 

análise desta busca.  

Quadro 5 - Busca Sistemática Teses e Dissertações 2005-2016 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. WENDHAUSEN, 2015-201 
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Quadro 6 - Busca Sistemática Teses e Dissertações 2016-2018 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. WENDHAUSEN, 2017-2018. 
 

Para realizar a síntese final dessa busca, das 440 produções filtradas entre 

artigos em periódicos, teses e dissertações, utilizei alguns critérios para o refinamento 

dos resultados, no intuito de validar e dar maior confiabilidade a esta etapa: (1) 

pergunta feita para nortear a busca, a partir da tese do estudo: Projetos educativos 

promovem e ampliam a participação da comunidade escolar nos processos político-

pedagógicos da escola?; (2) a utilização dos seguintes indicadores explícitos ou não 

nas unidades de significado: projetos inovadores/metodologias ativas na 

escola/pesquisa na escola e Educação Básica de 9 anos/Gestão escolar democrática 

nas escolas de ensino fundamental 1 e outros, correlatos, como por exemplo, projeto 

pedagógico e metodologia de pesquisa científica. Esses valores agregados às 

convergências articuladas, auxiliaram nesta etapa da investigação.  
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Além disso, há de se evidenciar também as buscas realizadas na Biblioteca 

Setorial do Departamento de Educação e Psicologia, da Universidade de Aveiro, 

durante o estágio doutoral.  Entre as obras selecionadas a partir das discussões e 

estudos realizados durantes as aulas do curso de doutoramento na qual participei, na 

tentativa de realizar a aproximação entre pensamento crítico e educação 

emancipatória, foram selecionados quatro artigos que compõem uma importante 

publicação do Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de 

Formadores”/ CIDTFF-UA e um outro, num evento internacional35. 

  Ao considerar os valores e critérios supracitados, as filtragens subsequentes 

dos artigos e produções stricto-sensu ocorreram da seguinte maneira: releitura dos 

títulos, resumos, palavras-chaves, resultados e conclusão. Na primeira filtragem 

ficaram em evidência vinte e sete produções científicas e na segunda, foram 

selecionadas doze, que reuniram informações e reflexões que se caracterizaram 

como as mais próximas desta investigação, sendo que também, como já mencionei, 

há de se incluir nas discussões algumas obras que arbitramos pela importância das 

suas discussões e aprofundamento.  

No âmbito dessas discussões e levando em consideração os aspectos e 

critérios supracitados, apresento, a seguir, o quadro síntese da busca sistemática 

realizada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 DOMINGUES, C. Pensamento crítico na educação: desafios atuais / ed. Caroline Dominguez... [et 
al.]. - Vila Real: UTAD, 2015. - 311 pp. 
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Quadro 7 - Síntese da busca sistemática 2015-2018 (continua) 
 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. WENDHAUSEN, 2018. 
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Quadro 7: Síntese da busca sistemática 2015-2018 (continua) 
 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. WENDHAUSEN, 2018. 
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Quadro 7: Síntese da busca sistemática 2015-2018 (continua) 
 

 
 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. WENDHAUSEN, 2018. 
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Quadro 7: Síntese da busca sistemática 2015-2018 (continua) 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. WENDHAUSEN, 2018. 
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Aproximações e distanciamentos dos achados 
Diante dos levantamentos realizados, a partir de uma leitura exaustiva e 

insistente, além do refinamento das convergências articuladas, movida pelos sentidos 

e significados que não se dão em si,  
[...] mas que vão se constituindo e se mostrando em diferentes modos, de 

acordo com a perspectiva do olhar e temporalidade histórica de suas 

durações e respectivas expressões mediadas pela linguagem e por ela 

transportada. (BICUDO, 2010, p. 42). 

Linguagem esta que se funda nos textos, “falas” que pronunciam o mundo. Nas 

pesquisas amalgamadas nesses últimos treze anos (2005-2018), quando deparei-me 

com o desafio de conjugar a interrogação que me movia nesta investigação, com a 

que fiz no momento da busca sistemática. A tentativa se configurou em demonstrar 

como que esses autores e  suas obras, de alguma forma significam, enlaçam ou se 

distanciam das experiências vividas no PAC e “falam” do fenômeno interrogado. 

Então, inquiri os textos encontrados: Projetos educativos promovem e ampliam a 
participação da comunidade escolar nos processos político-pedagógicos da 
escola? 

Iniciei interrogando a pergunta, tendo como ponto de partida, mas não de 

chegada, as convergências articuladas e deparei-me com as pesquisas que “falavam” 

sobre participação na escola. As pesquisas de Santos(2006); Bazeleski; Arruda 

(2011); Botelho (2016); Bento; Mendes; Pacheco (2017) e Patacho; Torres (2017) são 

unânimes em admitir a importância da participação das famílias na vida escolar dos 

estudantes, nomeadamente quando discutem sobre a melhoria e manutenção do 

desempenho na aprendizagem e comportamento na escola. 

Bazeleski e Arruda (2011) acrescentam ainda que apesar de as famílias 

admitirem tal importância, algumas explanam que pouco participam, deixando a cargo 

da escola a responsabilidade de educar e instruir, causando um desconforto no corpo 

docente.  

No entanto, as famílias que se engajam percebem-se numa participação 

restrita a festas e eventos e que o impeditivo para participarem de algumas atividades, 

diz respeito a incompatibilidade de horários das atividades escolares com a suas, 

profissionais. Essa mesma queixa aparece nos depoimentos das pesquisas de 

Botelho (2016), que apontam que além disso, a questão social e econômica corrobora 

para que isso ocorra. 
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No entanto, essa hipótese reforça um discurso que há muito tempo faz o ideário 

de muitas pesquisas, principalmente na década de 50/XX, que “demonstraram que as 

crianças e jovens de famílias “menos abastadas e por isso menos participativas”, têm 

baixo aproveitamento escolar. Essas pesquisas subsidiaram com muita força a teoria 

do déficit cultural, hoje ainda muito utilizada para responder essa questão” 

(WENDHAUSEN; MELO, 2016, p. 124) 

Os estudos de Bento; Mendes e Pacheco (2017) questionam qual o nível de 

participação da família na escola e colocam que estas questões estão sendo 

discutidas largamente em vários setores da vida social, agenda nas discussões das 

políticas internacionais, que nos últimos 20 anos, ocupam-se da temática participação 

cidadã, para a ampliação  e fortalecimento das sociedades democráticas. 

Patacho e Torres (2017) incrementam tal discussão ao considerarem que, 

todas as pessoas precisam ser preparadas para uma intervenção cidadã e que na 

escola não poderia ser diferente. Sendo uma instituição social, os membros das 

famílias precisam participar dos fóruns de decisões escolares, pois as decisões e 

ações desta instituição afetam diretamente as suas vidas. 

. No Brasil, tal agenda encontra-se consubstanciada na legislação vigente, 

desde a Constituição Brasileira (1988), que não somente responsabiliza, mas reforça 

a implementação de regime de cooperação entre essas duas instituições, no que diz 

respeito à participação cidadã. 

Remetendo para a educação, temos, como exemplo dessa extensão, o eixo 

prioritário da Gestão Democrática como política do Ministério de Educação Brasileiro 

(MEC), “expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 

9.394/96, artigo 3°, VIII, que propõe maior autonomia da comunidade escolar para 

deliberar  acerca de assuntos que lhes são pertinentes”. (VIEIRA, 2014, p. 52)  

Essa deliberação somente reforça o que Pachato e Torres (2017), Bento; 

Mendes e Pacheco (2017) afirmam a partir de seus estudos. Os últimos três autores 

colocam: 

[...] o estreitamento das relações entre escola e a família fomenta uma cultura 
de cidadania e o aprofundamento democrático, quer a nível representativo, 
quer participativo [...]. As vantagens do envolvimento da família na escola são 
ainda extensíveis aos próprios alunos, pois sentem-se muito mais motivados 
e posicionam-se positivamente em relação à escola e à sua aprendizagem, o 
que potencia o seu sucesso académico [...]. (BENTO et.al., 2017, p.98) 

Mas voltemos a questão: qual o nível ou tipo de participação a que as famílias 

são submetidas?  
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Bento; Mendes e Pacheco (2017) concluíram que a participação das famílias 

se concretiza por meio de duas dimensões: a coletiva e a individual. Respectivamente, 

através de atividades no contexto escolar (eventos e reuniões) e atividades em casa 

(tarefas). O estudo ainda denuncia que a participação das famílias é restrita, “à 

presença de eventos festivos na escola, e os que não conseguem”  ou participam 

menos, ou justificam as “incompatibilidades entre o seu horário de trabalho e as 

atividades realizadas”. (p. 101) 

Dentro dessa denúncia há de se pensar em diferentes estratégias para o 

engajamento das famílias e, mais do que isso, da comunidade escolar, na ampliação 

e fortalecimento da participação desses sujeitos na escola. No entanto, Botelho (2016) 

e Patacho e Torres  (2017), alertam que há um clima de desconfiança recíproca entre 

famílias e a equipe docente e diretiva da escola.  

Os autores supracitados nessa discussão sugerem que sejam criados projetos 

e estratégias que encurtem essas distâncias. Bento; Mendes e Pacheco (2017) 

apresentam alguns indicadores que são basilares para esta construção. Chamaram 

de categorias de relação escola e família as quais, listou-se as seguintes:  
- Promover a participação dos pais/encarregados no espaço escolar, 
estabelecendo um bom suporte. - Melhorar a comunicação: designar e 
organizar diferentes formas de comunicar entre a escola, os programas e os 
progressos. - Voluntariado: recrutar e organizar ajudas e suportes para 
funções da escola e atividades. - Divulgar informações e ideias para as 
atividades de aprendizagem e orientar os pais para que estes façam uma 
monitorização. - Envolvimento na tomada de decisões e gestão da escola, 
criando, por exemplo, a associação de pais. - Envolver os serviços da 
comunidade e os recursos para fortalecer os projetos da escola e o 
desenvolvimento das crianças. (BENTO et. al., 2017, p. 104). 

Considerando a sugestão dos autores, vemos que o PAC fenômeno situado 

desta investigação, parece buscar, por meio de suas atividades de pesquisa, a 

participação efetiva e não restrita das famílias e é nessa direção que  esses estudos 

se aproximam, quanto ao tipo de participação que buscamos.  

Há muitos anos na escola em que o fenômeno PAC acontece, a prática da 

participação da comunidade escolar parece migrar de uma participação das famílias 

em eventos e reuniões, para a participação na gestão administrativa. 

(WENDHAUSEN, SILVA, 2016).  

Com a implementação do projeto, como já registrado anteriormente, percebo 

que se redesenha uma outra forma de participação desse segmento da comunidade 

escolar agora, também, na gestão pedagógica. (WENDHAUSEN, SILVA, 2016). 
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 Ao perceber a aderência dos textos pesquisados aos estudos do fenômeno 

situado PAC  e para não perder o foco das discussões que, de alguma forma, 

dialeticamente, ora se aproximam, quando consubstanciam a participação como 

ferramenta de intervenção não somente pedagógica, mas social, e hora se distanciam, 

quando restringem esta participação a questões que ficam na superfície das decisões 

que envolvem a aprendizagem e o exercício da cidadania dos membros da 

comunidade escolar, realizei novamente a pergunta aos outros textos, tendo como 

foco a convergência articulada “Projeto Educativo” e então, duas dimensões de projeto 

emergiram: a questão do Projeto Político Pedagógico e do Projeto Aprender a 

Conhecer, um projeto educativo que traz a pesquisa como princípio educativo.   

Na esteira da discussão sobre a problemática participação da escola, o Projeto 

Político Pedagógico é o primeiro instrumento a sofrer mudanças, quando a escola 

inicia o processo de ação - reflexão sobre as suas práticas, e isso fica evidenciado 

nos estudos de Patacho e Torres (2017), quando discorrem sobre o ideário 

democrático no âmbito escolar. 

Afirmam que ao perseguir esse ideal, há de se pensar num outro tipo de 

organização e funcionamento escolar que considere os valores de relações mais 

justas, inclusivas e solidárias, construindo vínculos de confiança que ocorrem a partir 

da participação e responsabilização de todos os membros da comunidade escolar nas 

decisões político-pedagógicas da escola. 

Reforçam que, neste modelo, “todas as decisões e responsabilidades são 

partilhadas; a atuação acontece de forma colaborativa e os vários atores sociais 

geram compromissos em torno de um projeto educativo36 no qual todos os implicados 

se sintam representados.” ( PACHATO; TORRES, 2017, p. 283).   

No entanto, os estudos de Carvalho e Souza (2010) como o de Santos (2006), 

apontam alguns impeditivos para o sucesso pleno para a implantação desse tipo de 

ação. Santos(2006) coloca como impeditivo a pouca representatividade das famílias 

dos/as estudantes na gestão escolar. “Fruto de uma cultura de participação política 

fragilizada e desigual”. (p. 179). Para o estudioso, há de se realizar uma distribuição 

 
36 Em Portugal, nomeiam Projeto Político Pedagógico de Projeto Educativo. Decreto-Lei nº 43/89 de 3 de 
fevereiro, lei que instituiu os princípios da democratização, da participação e da autonomia das escolas , traz a 
noção de Projeto Educativo de Escola, documento que deverá trazer as  estratégias,  operacionalização, princípios, 
enfim, a organização curricular que regem o espaço escolar. 
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mais igualitária do poder de decisão entre os membros da comunidade, na busca da 

construção de um Projeto Político Pedagógico democrático. 

Carvalho e Souza (2010, p. 576) corraboram com essa ideia, mas acrescentam 

que “a prática participativa deve ser construída gradativamente e interiorizada por 

todos os profissionais e comunidade”. A construção de um projeto político pedagógico 

e, nesse estudo, numa perspectiva emancipadora é lento e exige conhecimento do 

contexto escolar e das condições políticas e econômicas da comunidade, disposição, 

comprometimento e uma consciência crítica diante da realidade. 

No que concerne a dimensão projeto educativo, destaco para a discussão 

pesquisas realizadas por Oliveira (2008); Júlio (2009); Gonçalves (2009) e Idelbrando 

(2017), na tentativa de discutir as convergências que nelas estavam e que “falavam” 

também sobre o PAC no que diz respeito a, educação emancipatória e projetos 

educativos que tem  pesquisa como princípio educativo. 

 No que concerne a educação emancipatória, todos os quatro estudos afirmam 

a importância de uma participação cada vez mais ativa dos/as estudantes nos 

processos decisórios da escola, o que inclui, indubitavelmente, a prática educativa. 

 Gonçalves (2009), ao relatar a experiência de uma escola que implementou 

ações político-pedagógicas voltadas a participação dos estudantes a uma 

aprendizagem pela vivência que incita a cidadania ativa, defende uma lógica 

educativa voltada à “Vivência Pedagógica” ou seja, experiências mais democráticas 

que desvelem o currículo oculto, que desmontem a lógica bancária de ensino e 

aprendizagem e que incluiam às atividades rotineiras da escola, atividades 

organizadas pelos discentes, a saber,  

grupos de estudo, debates, palestras, assembléias, atos, manifestações, 
eventos culturais, publicações e outras coisas mais. Embora todo o processo 
passasse pela motivação que é construída aos poucos dentro das salas de 
aula, o projeto adquiriu uma forma estética e política na cada vez maior 
tomada dos pátios, rampas e corredores como locais de aprendizado e 
vivência pedagógica. (GONÇALVES, 2009, p.66) 

 Gonçalves relata uma experiência de implementação de uma gestão escolar 

mais cooperativa e compartilhada e que vê na participação dos estudantes, a 

necessidade de um projeto educativo voltado a construção da sua autonomia, o que 

coaduna com as ideias do PAC,  que tem como um dos seus princípios norteadores, 

pensar por si próprio. 

 Os estudos de Oliveira (2008), Júlio (2009) e Idelbrando (2017) também trazem 

essa ideia, a partir das experiências que relatam nos seus estudos, de projetos 
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educativos que tem a pesquisa como princípio educativo. Percebe-se uma 

aproximação as ideias de Demo (2002a) e Paulo Freire (2016a), em que a pesquisa 

deixa de ser somente uma metodologia instrumental, para ser um espaço educativo 

de reflexão e tomada de consciência crítica sobre a realidade.  Demo (2002a, p.14) 

nos auxilia nesta percepção e discorre que, “quem sabe dialogar com a realidade de 

modo crítico e criativo faz da pesquisa condição de vida, progresso e cidadania”.  

E foi nessa seara, que, a aproximação do PAC com os estudos desses autores 

demostraram a importância dessa investigação. Os estudos Oliveira (2008), Júlio 

(2009) e Idelbrando (2017) apontaram alguns outros aspectos que, por vezes, eram 

somente desejos e utopias e, outros, que concretamente ocorreram, a partir da 

implementação da metodologia científica como parte da prática educativa.  

Os estudos de Oliveira (2008) buscaram a compreensão de professores do 

ensino fundamental sobre pesquisa aliada à internet; a pesquisa de Júlio (2009), diz 

respeito à compreensão da utilização da metodologia como prática educativa, e a de 

Idelbrando (2017) buscou compreender como professores e gestores representavam 

a relação entre as suas práticas e a construção do conhecimento. Quanto à realidade 

concreta e utopias, as pesquisas nos oferecem algumas reflexões: 

i) Pesquisar envolve a busca de informações em várias fontes sobre algo que 

se sabe ou não sabe, envolve resolução de problemas; é uma prática educativa; há 

de ter orientação inicial e direcionamento, acompanhamento do processo; prática que 

substitui a aula expositiva; o uso da internet nada difere a forma de pesquisar em 

outros tempos, somente foram substituídos as ferramentas e os suportes; ainda há 

muita cópia de informações; não se tornou uma atitude cotidiana, e por isso não é 

compreendida como princípio educativo (OLIVEIRA, 2008); 

ii) Os estudos de Júlio (2009) que se caracterizaram por ser mais um 

levantamento e descrição de experiências do uso da metodologia de pesquisa com 

estudantes do ensino fundamental, trazem alguns pontos de reflexão sobre o uso 

dessa metodologia na prática educativa como estratégia de aprendizagem: a 

metodologia promove uma aprendizagem significativa dos estudantes; favorece a 

tomada de consciência da realidade; possibilita a troca de saberes; promove a 

participação e a elaboração de suas próprias aprendizagens; compreendida como 

princípio educativo; 

iii) Idelbrando (2017) também percebe a metodologia como uma estratégia de 

aprendizagem e aponta algumas melhorias com o seu uso: melhoria no rendimento 
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escolar e da avaliação do IDEB; promoveu a participação da comunidade escolar. No 

entanto, ainda a pesquisa como princípio educativo fica no campo das utopias; há que 

se mudar as estruturas ainda tradicionais do currículo (tempo, espaço, estratégias) 

para alcançar todos os benefícios desse princípio, que na verdade, exige mudança de 

atitude de quem ensina e de quem aprende. 

Para concluir essa etapa da busca, é necessário apontar que no início do ano 

de 2019 foi apresentada, por uma ex-professora da escola que participou do PAC e 

hoje, professora numa escola básica federal, a tese de doutoramento intitulada 

“Investigar, registrar e compartilhar: a iniciação à pesquisa e a aprendizagem 
nos anos iniciais do ensino fundamental. Investigação realizada a partir do mesmo 

objeto de pesquisa, o PAC, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFSC37. 

No entanto, apesar de termos o olhar para o mesmo fenômeno, como mesmo 

me auxilia Merleau-Ponty (1994), vejo de um certo lugar que não é a mesma da 

pesquisadora Neubert (2019). Mas tanto eu quanto ela, captamos, a partir de nossos 

olhares, a totalidade do fenômeno, a partir das minhas e das suas experiências vividas 

no PAC. 

Os estudos de Neubert (2019) tiveram como principal objetivo “investigar o 

papel da iniciação à pesquisa na aprendizagem de crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental”. A partir das entrevistas realizadas e de observações 

sistemáticas feitas em sala de aula, a pesquisadora trouxe alguns apontamentos 

sobre o uso da metodologia da pesquisa com crianças/estudantes dos anos inicias, 

do ensino fundamental. Alguns apontamentos a partir do olhar infantil, citados por 

Neubert (2019): 

- Direito a participar do processo educativo garantido e reconhecido, o que 

estabelecia uma relação de respeito e não de perda da autoridade docente.  

- Planejamento participativo com as crianças que reconhecem e compreendem 

o seu papel de estudante, e do professor de orientador, essencial para a condução do 

processo. 

 - Na esfera afetiva, as crianças consideram a atividade de pesquisa não 

somente como uma metodologia a ser aplicada a partir de um questionamento, mas 

também “um processo que envolve as relações com os pares, descobertas e garantias 
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de momentos de socialização dos resultados. [...] referem-se a uma aventura, uma 

brincadeira, [...] o que aprendem é para a vida toda”.(NEUBERT, 2019, p.184). 

Enfim, todas essas “constatações” levantadas nos estudos de Neubert (2019) 

somente deram-me mais pistas concretas de que o educar pela pesquisa, no PAC, 

ora se distancia, ora se aproxima das experiências aqui relatadas nos estudos 

supracitados.  

Como todos os estudos demonstrados são de cunho qualitativo e se 

caracterizam ou por ser estudo de caso ou pesquisa-ação, as generalizações ficam, 

portanto, no campo das aproximações, mas podem, contudo, auxiliar-me nas 

reflexões acerca de como o educar pela pesquisa pode ser, efetivamente, uma outra 

forma de ensinar e aprender que nos tire da lógica da explicação e nos leve a um 

paradigma emancipatório de ensinar e aprender. 

Ranciére (2015), em sua obra o Mestre Ignorante, aponta que é preciso inverter 

essa lógica de que, para compreender é necessário alguém que explique. Um 

explicador e afirma que, 
a explicação não é necessária para socorrer a incapacidade de compreender. 
É, ao contrário, essa incapacidade, a ficção estruturante da concepção 
explicadora do mundo. É o explicador que tem necessidade do incapaz, e 
não ao contrário, é ele que constitui o incapaz como tal. Explicar alguma coisa 
a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-
la por si só. ( RANCIÈRE, 2015, p. 23). 

 Nessa linha é que o PAC parece, constituir-se como espaço de prática 

educativa para a emancipação, na medida que, nós, sujeitos da comunidade escolar, 

desejamos aprender junto com o outro. E nessa esteira, há de se inquirir  a lógica da 

explicação, ir em direção à lógica da compreensão, do sentido e do significado de 

estar na escola, lugar de aprender e significar o mundo, lugar que possibilite a leitura 

crítica desse mesmo mundo.  

 É questionando o nosso fazer e o fazer no PAC, que apresento a seguir o 

encontro com outros autores, cúmplices que  consubstanciaram o sentido do PAC 

para mim e para este estudo. 
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CAPÍTULO 2 – SABERES SITUADOS: INTERLOCUÇÕES TEÓRICAS 
NECESSÁRIAS NUM MOVIMENTO DE VIR A SER 
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Primeiro, entretiveram-me as especulações 
metafísicas, as ideias científicas depois. 
Atraíram-me finalmente as ideias 
sociológicas. Mas em nenhum destes 
estádios da minha busca da verdade 
encontrei segurança e alívio. Pouco lia [...]. 
Mas no pouco que lia tantas teorias me 
cansava ver, contraditórias, igualmente 
assentes em razões desenvolvidas, todas 
elas igualmente prováveis[...]. Se erguia dos 
livros os meus olhos cansados, ou se dos 
meus pensamentos desviava para o mundo 
exterior a minha perturbada atenção, só 
uma coisa eu via, desmentindo-me toda a 
utilidade de ler e pensar, arrancando-me 
uma a uma as pétalas da ideia do esforço 
infinito da complexidade das coisas, a 
imensa soma, a prolixa inatingibilidade dos 
próprios poucos factos que se poderiam 
conceber precisos para o levantamento de 
uma ciência.  
FERNANDO PESSOA, 2017, p. 169)  
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O QUE É ISTO, PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA? 

O termo  participação, como já visto, apresenta uma variedade conceitual e 

etimológica, sendo necessário, então, apresentar algumas dessas variantes, na 

tentativa de compreender como este conceito passou a ser um dos elementos 

fundantes da democracia e condição básica para o exercício da cidadania.  

Vieira(2017), nos seus estudos sobre a participação como intervenção social, 

colaborou  com esta investigação, ao apontar alguns pressupostos que envolvem a 

busca de uma intervenção social de cunho emancipatório. São eles:  

Primeiro, compreende a participação como ferramenta conceitual e 

operacional intrínseca na prática social, que carrega consigo contextos, preceitos e 

história. Move-se na temporalidade e faz-se a partir das relações que se estabelecem 

no diálogo e das narrativas construídas a partir dela.  

Segundo, participação entendida como mote para uma prática educativa 

emancipatória e dialógica em direção à autonomia dos sujeitos.  A partir  dessa 

relação-na-ação que se faz com o outro, mediada pelo mundo, tensionada pelos 

domínios econômicos, sociais, políticos e simbólicos, vislumbra-se um espaço de  

exercício da cidadania. 

“Fazer parte de algo”, “sentir-se parte ou mesmo, ser parte de”  parece 

desenhar os caminhos de uma prática educativa partilhada, negociada e pautada na 

cooperação entre os sujeitos das aprendizagens. Assim, o lugar da cidadania revela-

se como espaço de negociação político-pedagógica (compreendendo que está 

sempre tensionado pelo jogo dialético do saber/poder) em que se poderá produzir e 

partilhar conhecimentos. (VIEIRA, 2017, p. 15). 

 Terceiro, a participação compreendida em sua dimensão epistemológica e 

ontológica, como lugar de aprender a ser sujeito, fazer-se sujeito na relação-na-ação 

e, sobretudo, lugar de construção de saberes e do fazer, orientado pelas “éticas e 

políticas, para a construção do cidadão enquanto Ser”, num exercício contínuo e 

dialético de “tornar-se”  e  “vir a ser”. (VIEIRA, 2017, p, 16) 

 Os estudos de Ventosa(2016) chamam a atenção para um aspecto curioso, 

quando afirma que a participação precisa ser aprendida e que “participar só se 

aprende participando”. Propõe um didática da participação que chama de Animação 

Sociocultural (ASC) e aposta em projetos socioculturais, por meio de metodologias 

ativas, motivadoras e comunitárias “orientados para facilitar a sua integração na 
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comunidade, trazendo-lhes elementos de melhoria e qualidade de vida. (VENTOSA, 

2016, p. 59) 

 Ventosa (2016), ainda, ao qualificar a participação na perspectiva da ASC, 

afirma que os conceitos de animação e participação se relacionam estreitamente se 

considerados num processo instrumental de caráter relacional, tendo como meta 

orientada para alcançar a autonomia e destaca que pode-se considerá-la como um 

meio ou como um fim: 

Um meio: como habilidade instrumental se entende a participação como 
participar para algo. Nessa perspectiva, pomos o acento no ”para quê”  da 
participação. [...] o que importa, definitivamente, não é tanto a participação 
como tal [...]. nesse sentido, quando a finalidade é formativa, falaremos de 
formação participativa. Um fim: [...] a participação ser um valor em si mesma, 
que implica protagonismo, responsabilidade e autonomia.[...].Nesse caso, o 
acento é posto na participação como valor objetivo, antropologicamente 
consubstancial à natureza de um ser humano livre, autônomo e responsável 
[...]. Aplicado ao âmbito formativo, falaremos, então, para a participação. 
(VENTOSA, 2016, p.59). 

Já na obra de Paulo Freire participação aparece como marca política, ou seja, 

como ferramenta educacional para a intervenção social. Nessa linha, percebe a 

participação como o direito de todos os sujeitos à presença cidadã. Presença que se 

faz nas relações dialógicas estabelecidas e por isso, uma prática educativa pautada 

na participação não toma o educando como objeto, mas como sujeito do processo 

educativo. 

A participação, então, para Paulo Freire (2015, p. 86), é o “ exercício de voz, 

de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder” e , “enquanto direito de 

cidadania se acha em relação direta, necessária, com a prática educativo- 

progressita”.  

Isto quer dizer que uma prárica educativa, que evoca a participação de todos 

os envolvidos no processo educativo requer a construção de estratégias que 

possibilitem a curiosidade, a crítica e a sugestão e tenham, de fato, a presença viva 

dos professores/as; dos estudantes; zeladores; das famílias, enfim, de todos /as que 

participam da comunidade escolar. 

Entendendo que esses sujeitos se constituem como sujeitos de relação e ativos 

nos processos de decisão político-pedagógicas que incluiem as dimensões 

pedagógicas, administrativas e de gestão, alcançando a intervenção social em sua 

perspectiva participativa e, por isso, democrática. 

Paulo Freire, em sua obra Educação na cidade (1999), aponta a participação 

popular como ferramenta para romper a exclusão e evoca os conselhos populares (no 
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caso da escola, os conselhos escolares) como lugar ideal e concreto de participação. 

Assim, afirma que 

Participar é bem mais do que, em certos finais de semana, “oferecer” aos pais 
a oportunidade de, reparando deteriorizações, estragos das escolas, fazer as 
obrigações do prórpio Estado. [...] participar é discutir, é ter voz, ganhando-a, 
na política educacional das escolas, na organização de seus orçamentos. 
(PAULO FREIRE, 1999, p. 127).  

De fato, as discussões sobre participação na escola, como apontei na busca 

sistemática, intensificou-se com a redemocratização do país na década de 80 do 

século XX. (PATACHO E TORRES, 2017). Além dos estudos supracitados, Nascente 

(2016), Vasconcelos e Carneiro (2016) e Castro (2010) também reforçam essa 

discussão e demarcam que as políticas públicas educacionais e demais legislações 

marcaram essa preocupação da participação na escola. 

Nascente (2016) reforça que no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 

(LDB), Lei no 9.394/1996,  trouxe com efetividade, a participação na escola para o 

centro do debate. A autora chama a atenção para o fato de que o componente 

participação, mais especificamente, a importância de uma gestão democrática, 

encontrava-se presente, pulverizado em todo o texto, mas principalmente no Art. 14 

se estabelece como ela poderia ocorrer. 

O artigo explicita como deve ser concebida a gestão democrática em termos 

do seu funcionamento e que instância deve auxiliar nessa participação. Aparece, 

então,  a participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico e a participação dos membros da comunidade escolar por meio dos 

Conselhos Escolares. (NASCENTE, 2016) 

Nascente (2016) também pontua que esse processo de consolidação da 

participação como componente fundamental da gestão democrática, nos sistemas 

públicos de educação básica, aparece demarcado em outras legislações 

educacionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que, em seu artigo 

53, faz uma tentativa de garantir a participação da família na definição da proposta 

pedagógica da escola. 

Vasconcelos e Carneiro (2016) nos auxiliam nesse breve levantamento, 

quando apontam que, apesar de subsistirem há muito tempo no Brasil, não com o 

mesmo formato e impacto deliberativo que se desenhou após a Constituição de 1988 

e a LDB de 1996 nos sistemas de ensino, os Conselhos Escolares talvez sejam, como 

mesmo apontam os autores, a política pública educacional que 
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[...] veio consolidar todos esses atributos. Inicialmente, vale ressaltar que, 
segundo o Ministério da Educação (MEC), o Conselho escolar é o órgão 
colegiado, na estrutura da escola, composto pelo diretor e por representantes 
dos professores/as, demais funcionários, pais ou responsáveis, estudantes e 
comunidade local (se for o caso), que tem por atribuição decidir sobre 
questões pedagógicas, administrativas e financeiras, no âmbito escolar. [...] 
O Conselho escolar veio trazer uma verdadeira quebra de paradigmas nas 
atribuições de educadores e administradores. [...] visando romper a 
separação entre concepção e execução, entre pensar e fazer, entre teoria e 
prática. (VASCONCELOS; CARNEIRO, 2016, p. 128) 

Apesar disso, Castro (2010) e Nascente (2016) concordam que essa 

participação na escola é restrita, principalmente no aspecto pedagógico. Sobre isso, 

Nascente (2016, p. 61) coloca que a participação dos professores/as, a critério dos 

sistemas de ensino, é restrita porque “[...] são tantos parâmetros impostos, somados 

às dificuldades encontradas, destacando-se os problemas de formação e de (in) 

disciplina, que o/a professor/a não pratica a docência de forma intencional”.  

Amplia essa discussão quando registra que esse/a profissional não participa da 

elaboração didático-pedagógico dessa prática. Uma das causas seria os fatores 

supracitados que não permitem aos/a professores/as exercerem intencionalmente e 

de forma plena a sua prática docente pois, para Nascente. Eles/elas apenas 

“sobrevivem” à sala de aula. 

Sobre isso, Castro (2010) coloca que, nas entrevistas realizadas em escolas 

estaduais, municipais e federais do Rio de Janeiro, ao longo de 2008, e nesse recorte, 

entrevistas com os/as coordenadores/as e diretores/as, foi levantado que alguns dos 

motivos que levam os/as professores/as a não participarem efetivamente dos fóruns 

decisórios político-pedagógicos da escola, seriam a indisponibilidade de tempo, a 

descrença na educação, na escola e na sociedade, o desânimo e o comodismo. E, 

ainda, a ausência de vínculo com a escola e com os alunos também os desmotivam. 

Sobre a situação de participação das famílias na escola, concordo com Paulo 

Freire (1999) que se caracteriza ainda como restrita. A participação parece ficar 

somente para os momentos de festejos, reuniões ou chamamento da orientação ou 

direção para resolver ‘problemas de comportamento’ ou relacionados a ‘déficit de 

aprendizagem’ de seus filhos/as. Carvalho e Souza (2010), como Santos (2006), 

também vêem isso como impeditivo para uma participação mais plena e efetiva.  

Castro (2010), fornece algumas pistas sobre o tipo de participação permitida 

para um dos membros da comunidade escolar, o/a estudante. Coloca que, mesmo 

com os avanços legislados nos últimos anos no Brasil, a participação dos sujeitos, 
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crianças/jovens/estudantes nos fóruns mobilizadores e decisórios na escola, ainda é 

pouco reconhecida e efetivada. 

Isso ocorre, para a autora, na medida em que leis afirmam que esses sujeitos, 

por serem imaturos e não estarem prontos, “vivem numa situação específica de 

incompletude, psicológica, moral e política, caracterizada por uma vulnerabilidade”. 

No entanto, a sua participação, em todas as instâncias, limita-se ainda pelo fato de 

que existe uma concepção hegemônica de criança como sujeito em desenvolvimento 

e, por isso, num patamar de submissão, hierarquização e supremacia adulta. 

(CASTRO, 2010, p. 27).  

Ao admitir que a escola é um lugar de experiências múltiplas de participação, 

principalmente para a criança/estudante, e que o PAC pode ser uma das estratégias 

de participação solidária, democrática e intencional dos membros da comunidade 

escolar, pode-se vislumbrar um alargamento de nossa forma de conceber a 

criança/estudante, o papel da família, dos professores/as do século XXI, enfim, qual 

a função da escola e a sua importância para a ampliação da ação cidadã, isso inclui 

todos os membros da comunidade escolar. 

Esta abordagem de uma prática que tem a pesquisa como princípio educativo, 

constitui-se como uma oportunidade político-pedagógica de transformar a realidade 

que está sendo vivida numa escola brasileira? A participação se constitui como 

aspecto indispensável e indissolúvel para que essa prática se efetive na escola? È o 

que busquei compreender nessa caminhada.   

Dessa forma, compreendo a dimensão participação como condição essencial 

para o exercício da cidadania, entendida, como mesmo Vieira (2017) aponta, razão 

existencial dos sujeitos, ou seja, na relação estabelecida com o outro e com o mundo, 

mas, também, “como processo pedagógico de aprendizagem (de aquisição de 

competências participativas), e ainda, como lugar político ou relação conflitual entre 

poder atribuído e poder reclamado” (VIEIRA, 2017, p. 39). 
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EDUCAR PELA PESQUISA: POSSIBILIDADES DE UM PROJETO EDUCATIVO 

QUE SE LANÇA A UMA PRÁTICA EDUCATIVA EMANCIPATÓRIA 

As metodologias ativas estão presentes, desde muito, nas discussões das 

políticas públicas educacionais. Um dos movimentos mais importantes, como sabido, 

foi o da Escola Nova (déc.30 do século XX), tendo como ícone brasileiro Anísio 

Teixeira, a partir dos estudos de Dewey.  

No entanto, apesar de trazer para o centro das discussões educacionais o 

papel do aluno, a importância da experiência e o professor como “um mediador” do 

processo educativo, esconde, em seus meandros, a questão da responsabilização 

individual e irrevogável do fracasso ou do sucesso escolar sobre a sua aprendizagem. 

Buscava-se uma educação das atitudes e centra-se na aquisição pura e 

descontextualizada das competências. (LIBÂNEO, 1988, GADOTTI, 1990). 

No entanto, não se pode jogar tudo fora, mas, perceber as contribuições que 

trouxeram essas ideias e reinventá-las, na perspectiva de torná-las práticas 

educativas mais reflexivas. Desse modo, o PAC, que educa pela pesquisa, traz em 

suas raízes epistemológicas fundamentos dessa Pedagogia de Projetos. Isto porque, 

as práticas educativas consubstanciadas trazem as marcas das experiências  vividas 

por educadores/as e professores/a e, também, de suas aprendizagens na formação 

inicial e continuada.  

Então, ao considerar que nada se cria do vazio e há por isso, um campo de 

ideias e ações que estão alí, naquele lugar de conhecer e saber que é a escola, vemos 

que o PAC se constitui de alguns princípios da  Escola Nova que, valorizava os 

projetos de trabalho como meio de ensinar e aprender, a partir da experiência e da 

participação do/a estudante no processo de aprendizagem. 

Porto (2012, p. 10), lembra que os rudimentos da Escola Nova e da ideia de 

projetos, do ideário de aprender fazendo,  “aparecem em fins do século XVIII, com 

Pestalozzi (1746-1827) e Froebel (1782 – 1825)”. E ainda destaca Rosseau como um 

dos precursores, por meio de seus seguidores tais como Decroly, Montessori, Dewey 

e Freinet. Autores e estudiosos da infância que disseminaram a necessidade de 

atividade livre; aprendizagem por centros de interesse; do trabalho com projetos 

integrado ao ensino e a proposta de uma pedagogia de projetos como metodologia e 

que preconizava o ensino e a aprendizagem ativa. 

No entanto, foi Kilpatrik, discípulo de Dewey, considerado o defensor do 

pragmatismo na educação,  que se aproximou da forma como, hoje o PAC se organiza 
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como projeto didático. Porto (2012) destaca que a concepção de Kilpatrik preconizava 

que o projeto,  “ao ser desenvolvido com a intensa participação dos alunos, 

acreditava-se exercitar virtudes ligadas à liberdade de ação e essenciais à 

manutenção e ao desenvolvimento da democracia”. 

Alencastro (2017) discorre que Kilpatrick foi o estudioso que sistematizou a 

teoria sobre o trabalho por projetos, e  coloca que  

quando falamos dos Projetos, recorrentemente encontra-se, por uma questão 
lógica, o nome de ambos, os quais, em verdade, se constituem nos autores 
do trabalho por Projetos e, acima de tudo, pela proposição de uma filosofia 
para a educação, a qual justifica a utilização dos Projetos. (ALENCASTRO, 
2017, p. 33). 

 Depois desses, muitos outros se debruçaram nessa perspectiva de explicar, 

sistematizar e realizar a transposição didática das teorias já existentes e de outras, 

criadas a partir dos estudos desses dois ícones da educação, que pensam/pensavam 

em outras formas de aprender e ensinar, na tentativa de colocar, no centro do 

processo pedagógico, os/as estudantes. 

 Alencastro (2017) argumenta que, apesar de historicamente a metodologia de 

projetos remontar ao início do século XX, e dos quase meio século de renúncia a este 

modelo de trabalho pedagógico, há de se considerar que a proposta, como antes, está 

consubstanciada a partir de dois fatores, a interligação entre conhecimento e 

experiência.  

No entanto Alencastro (2017, p.35) aponta que “a necessidade de reação ao 

enquadramento formal e ao caráter abstrato que inundou a formação desenvolvida 

nos países industrializados, contribuiu para o ressurgimento dos Projetos”, e por isso 

a necessidade de uma revisão teórica-metodológica para compreender como se 

configuram as metodologias de projetos em nossos dias.  

 Dessa forma, como sugerido por Alencastro (2017), sobre os atuais  aspectos 

metodológicos de projetos, destacam-se as contriuições de Behrens (2008); 

Hernández e Montserrat (1998); Moura (2006); Zabala (2002), nesse novo desenho 

desta metodologia. 

 Dentro dos aspectos atuais deste tipo de proposta e que coaduna com as 

práticas desenvolvidas no PAC, Porto (2012) assinala que as mais relevantes estão 

alicerçadas na metodologia de projetos desenvolvida por Hernández e Monteserrat, 

(1998), quais sejam: 

- a escolha do tema se dá a partir das experiências dos estudantes; 
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- o professor se caracteriza por ser orientador e pesquisador e o que alinha e define, 

junto com o/a estudante, o fio condutor do trabalho; 

- a atividade dos/as estudantes é a elaboração de um roteiro inicial de investigação e 

realizar as questões que problematizam o tema; 

- aprender é um ato dialógico e, por isso, o processo de ensino e aprendizagem está 

alicerçado numa prática educativa que leve a criticidade e a reflexão; 

- ensinar e aprender se dá intencionalmente por meio da problematização. 

Toda essa abordagem traz também, a discussão sobre o educar pela pesquisa, 

foco principal do PAC, que explora o caráter investigativo de uma proposta de 

metodologia por projetos; que abandona a fragmentação do conhecimento; que busca 

a superação de uma abordagem pragmática de aprendizagem e aposta numa 

abordagem reflexiva, crítica, dialógica e problematizadora.   

No entanto, uma das características fundantes do educar pela pesquisa é a 

dialogicidade. Condição essencial de uma prática educativa que se dá a partir do 

encontro solidário entre dois sujeitos que buscam aprender a conhecer.  

Na obra Eu e Tu, de Buber (2014) , a questão da existência é ponto importante 

para se entender o termo diálogo. Na introdução do livro, Von Zuben indica que, para 

Buber, “o pensamento e reflexão são indestrutíveis com a práxis, com a circunstância 

concreta da existência. [...] Para ele, a experiência existencial de presença ao mundo 

ilumina as reflexões”. (VON ZUBEN, 2009, p. 5).  

 Nessa tessitura, o encontro do Eu e Tu (chamado por Buber de palavra-

princípio), dar-se-á na relação com o mundo, sendo que o mesmo se converte no 

campo de suas experiências. O Eu não constrói o Tu, porque, se assim fosse, o outro 

é coisificado, é objeto. Na presença com o Tu e na aceitação recíproca de um e de 

outro pelo diálogo, no encontro, Eu e TU atualizam-se. 

No encontro, a palavra anunciada é o diálogo. O que o Eu e Tu anunciam 

consubstancia as suas presenças no mundo e confirma as suas existências. Von 

Zuben assinala que o que Buber nomeia dialógico, não se resume ao relacionamento 

dos seres humanos entre si, mas a sua atitude um-para-com-outro, destacando a 

importância da reciprocidade de sua ação interior.  

Assim, nas relações dialógicas que se estabelecem entre o EU e TU, que aqui 

nomeamos respectivamente como professor/a/educador/a e criança/estudante, numa 

perspectiva dialógica, talvez ocorra o diálogo genuíno. E nessa conversação, nessa 

relação travada a partir de práticas educativas dialógicas, 



 
 

 

103  

[...] A conversação se realiza em sua essência, entre parceiros que 
verdadeiramente voltaram-se um-para-o-outro, que se expressam com 
franqueza e que estão livres de toda vontade de parecer, produz-se uma 
memorável e comum fecundidade que não é encontrada em nenhum lugar. 
A palavra nasce substancialmente, vez após vez, entre homens que, nas 
suas profundidades, são captados e abertos pela dinâmica de estar juntos. 
(BUBER, 2014, p. 155). 

 Outro interlocutor teórico, relacionado neste fazer dialógico, encontro que faço 

com o outro pela palavra, é indiscutivelmente Paulo Freire. Um dos conceitos-chave 

que atravessam toda a sua obra é o termo diálogo e substantivado como dialógico. 

Não há educação para a liberdade, muito menos para a emancipação, se não houver 

diálogo entre os homens e mulheres nos seus embates com o mundo. 

 Em suas obras clássicas, “A Pedagogia do Oprimido”(2016) e “Educação como 

prática da liberdade”(2014b), Paulo Freire faz uma diferenciação importante entre o 

que é uma relação dialógica e uma antidialógica, elucidando o seu ponto de vista 

quanto a uma prática social e educativa voltada à libertação do sujeito social. 

 Na sua obra “Educação como prática da liberdade”, o autor explica, de forma 

simples e esquemática, o que é diálogo, aspecto constitutivo de uma educação 

voltada à superação das atitudes ingênuas dos homens e mulheres sobre a realidade, 

lançando-nos a transformá-la. 

 Propõe que, numa relação dialógica, o diálogo ou a palavra pronunciada se dá 

na relação de A com B. Essa relação de A com B é simpática (aceitação do outro) e 

sua matriz se constitui no amor, na humildade, na esperança, na fé, na confiança, na 

criticidade. Somente por isso há a comunicação e a intercomunicação e, assim, a 

transformação da realidade. Nessa relação, então, pressupõe-se uma prática 

educativa pautada num método ativo, dialogal, crítico e criticizante (PAULO FREIRE, 

2014c; 2016). Para o estudioso,   

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão 
por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo 
e os que não o querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a 
palavra e os que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que os 
que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra 
reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante 
continue. (PAULO FREIRE, 2016, p. 135). 

 Revisitando o que os dois teóricos supracitados levantaram sobre a concepção 

dialógica, concebo que uma prática educativa dialógica parece apontar para a práxis 

como campo de sua ação – reflexão constante da realidade, transformando-a e 

transformando-se no seu existir. 
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 Uma prática educativa dialógica pressupõe que todos os envolvidos no 

processo educativo têm voz e vez e que a sua construção se constitui pela negociação 

de saberes e conhecimentos, reciprocidade nas relações e aceitação das opiniões e 

das diferenças de um e do outro, em todos os aspectos, relações horizontalizadas e 

de confiança e, mais do que isso, seja um processo solidário, coletivo e de respeito 

mútuo. 

 Nessa linha, entendendo que essa prática ocorre na instituição escola, a 

princípio entre professores/as e estudantes, esse embate dialógico que se constitui 

nos espaços escolares, mas principalmente na sala de aula, caracteriza-se como um 

encontro respeitoso e solidário entre esses sujeitos que acreditam que a sua realidade 

poderá ser transformada. Um encontro que não se funda no diálogo ingênuo, mas no 

envolvimento e compromisso político voltado à emancipação do outro, na sua 

existência.  

Paulo Freire (2014c) auxilia-nos nessa utopia de uma prática educativa que 

lance os seus envolvidos à mudança e à consciência crítica da realidade, quando 

discute a possibilidade de uma educação que leve os homens e mulheres à discussão 

corajosa de sua problemática e ainda, 

[...] de sua inserção nesta problemática. Que advertisse dos perigos de seu 
tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, 
em vez de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido 
às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com 
o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. A análise crítica de seus 
“achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que 
o identificasse como métodos e processos científicos. (PAULO FREIRE, 
2014c, p. 118) 

 É nessa linha que o educar pela pesquisa aparece como uma das alternativas 

viáveis na tentativa de colocar o mundo em mostração, por meio de uma metodologia 

que problematiza a realidade e possibilita, ao mesmo tempo, a leitura da mesma.  

 No entanto, algumas de nossas práticas ainda estão marcadas pela lógica da 

explicação, e isso fecha qualquer possibilidade de pensar por si próprio, criar, e 

manter-se curioso diante do que o mundo nos oferece à reflexão. Talvez, Racière 

(2015) possa auxiliar nesta reflexão.  

Em sua obra “O Mestre Ignorante”(2015, p.24), indagando sobre a lucidez que 

abruptamente se revela para Joseph Jacob no século XIX, sobre “essa cega evidência 

de todo o sistema de ensino: a necessidade de explicações” e sua interlocução com 

a necessidade de se pensar como, hoje, ainda conduzidos alguns processos de 

ensino e aprendizagem, Rancière elucida que,  
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Antes de ser um ato pedagógico, a explicação é o mito da pedagogia, a 
parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes, 
espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, inteligentes e bobos. O 
procedimento próprio do explicador consiste nesse duplo gesto inaugural: por 
um lado, ele decreta o começo absoluto – somente agora tem início o ato de 
aprender; por outro lado, ele cobre todas as coisas a serem aprendidas desse 
véu de ignorância que ele próprio se encarrega de retirar. (RANCIÈRE, 2015, 
p. 24)  

 Mas, se ainda percebemos que, em nossas práticas educativas, o princípio 

explicativo parece habitar as metodologias e métodos em sala de aula, qual seria a 

alternativa? Diante dessa questão, acreditamos ser importante elucidar que o conceito 

de pesquisa e as práticas de pesquisa também são atingidos pela lógica da explicação 

e, como apontado no item que trouxe a definição deste termo, sofreu uma serie de 

mutações, saindo de uma forma mais instrumental até uma posição mais política, na 

qual Demo e Paulo Freire demonstram, em suas obras, percebê-la como um “princípio 

educativo”.  

Para iniciar a definição do verbete,voltemos a Abbagnano (2007).  Em sua obra 

Dicionário de Filosofia (2007), o autor traz o verbete pesquisa como sinônimo de 

Investigação e coloca: 

Investigação(Investigatio; Inquisitio; in. Inquiry, fr. Recherche; 
ai.Untersuchung; it. Ricercd). Ainda que o conceito de I. se ligue 
estreitamente ao de filosofia (como acontece em PLATÀO, cf., p. ex., Teet., 
196 d; Men., 81 e), dificilmente foi objeto da indagação filosófica. No mundo 
moderno, Dewey considerou a lógica como teoria da I..- "Todas as formas 
lógicas, com suas propriedades características, nascem do trabalho de I, e 
referem-se à sua aferição, no que concerne à confiabilidade* das asserções 
produzidas." Nesse sentido, "a I. da I. é causa cognoscendidas formas 
lógicas, ao passo que a indagação primitiva é causa essendi das formas 
reveladas por essa indagação" (Logic, 1939, 1: trad. it., p. 34). A Pesquisa é 
definida por Dewey como "a transformação controlada ou dirigida de uma 
situação indeterminada em outra, determinada, nas distinções e relações que 
a constituem, de tal maneira que os elementos da situação originária sejam 
convertidos numa totalidade unificada"{Logic, VI, trad. it., p. 157). 
(ABBAGNANO, 2007, p. 584). 

 Já Rudio (1986, p.19), aponta que, “num sentindo mais amplo”, a pesquisa se 

caracteriza por ser “um conjunto de atividades orientadas para a busca de um 

determinado conhecimento” e ainda discorre que, quando é elevada à qualidade 

‘científica’ assume um caráter sistematizador configurado “pelos métodos, pelas 

técnicas, por estar voltada para a realidade empírica e pela forma de comunicar o 

conhecimento obtido”. O autor alerta, também, que não se pode fazer pesquisa sem 

um problema delimitado para resolver. 
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Também Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1974), em sua obra “Método de 

Pesquisa nas Relações Sociais”, trazem a preocupação sobre a pergunta da 

pesquisa, para que seja deflagrada uma pesquisa científica e discorrem que 

[...] o objetivo da pesquisa é descobrir respostas para perguntas, através do 
emprego dos processos científicos. Tais processos foram criados para 
aumentar a probabilidade de que a informação obtida seja significativa para 
a pergunta proposta e, além disso, seja precisa e não-viesada. (SELLTIZ, 
JAHODA, DEUTSCH E COOK, 1974, p. 05) 

Dentro desses conceitos e justificações do que seja pesquisa, o estrato obtido 

caracteriza esse termo por ser um processo de investigação sistemático que nos leva 

a conhecer alguma coisa, descobrir algo novo ou até mesmo a refutar uma verdade 

que nos parecia válida.  

No entanto, o ponto que me chamou a atenção no conceito de Abbagnano 

sobre Pesquisa foi a ideia de que a filosofia pouco se interessou pelos métodos que 

utilizavam a realidade empírica, para que levasse o homem a conhecer (métodos de 

experimentação, por exemplo), mas tinha como certo que isso se dava pela dedução 

(silogismo). Nas obras de Platão, Teeteto (2010) e Mênon(2001), a reflexão deste 

filósofo, respectivamente, do que é o saber e, na outra, o que é virtude, utiliza, como 

principal método, a Maiêutica. Nele, o processo de conhecer está entrelaçado com a 

questão da reminiscência, ou seja, do conhecimento a priori e do desejo da procura 

desse conhecer. 

Guardadas as devidas proporções e o tempo cronológico e histórico que nos 

separa, Platão  oferece uma pista que, talvez, venha coroar uma das minhas verdades 

provisórias: a necessidade de estarmos atentos ao conhecimento que as 

crianças/estudantes trazem para o processo PAC e também o desejo de sempre 

querer conhecer mais, impulsionadas pela curiosidade, elemento constitutivo de todo 

ser humano e que parece ser ‘roubado’ ou ‘reprimido’ em muitos dos atuais processos 

de ensino e aprendizagem, tanto desses sujeitos quanto dos próprios/as 

professores/as.   

Avançando as discussões sobre esses conceitos, alguns trazem uma definição 

que parece revelar a pesquisa na contemporaneidade, ligada diretamente ao método 

de pesquisa científico. Tanto no conceito de Rudio (1986) como no de Selltiz, Jahoda, 

Deutsch e Cook (1974), dois elementos parecem importante destacar. O primeiro seria 

o caráter sistemático que uma pesquisa deve ter e o segundo o de que, para ocorrer 

um processo de pesquisa é necessário que haja uma pergunta, uma problemática. 
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Nessa direção, quando nos colocamos numa posição em defesa de uma 

educação emancipatória, em que ensinar e aprender se caracterizem como prática da 

liberdade (PAULO FREIRE, 2014c), há que se postular uma prática educativa 

dialógica que esteja pautada numa prática problematizadora  e que a sua metodologia, 

sua forma de fazer com que EU com o OUTRO descubramos, perquiramos ou 

refutemos as verdades do mundo, possibilite-nos essa vontade de aprender sempre 

mais, de formular perguntas e duvidar das respostas que nos são imputadas. 

Nessa malha, tecida fio-a-fio, que me levou ao projeto de tese, na busca de 

compreender o fenômeno PAC por meio da percepção dos sujeitos envolvidos nesse 

processo de aprender e ensinar, Paulo Freire muito contribuiu quando discorreu sobre 

o processo de democratização da sociedade brasileira e o papel da educação como 

prática de liberdade ao afirmar que 

Não podíamos compreender, numa sociedade dinamicamente em fase de 
transição, uma educação que levasse o homem a posições quietistas em vez 
daquela que o levasse à procura da verdade em comum, “ouvindo, 
perguntando, investigando”. Só podíamos compreender uma educação que 
fizesse do homem um ser cada vez mais consciente de sua transitividade, 
que deve ser usada, tanto quanto possível, criticamente ou com acento cada 
vez maior na racionalidade. (PAULO FREIRE, 2014c, p. 119). 

 A partir disso, vislumbro que, talvez, esse fazer pesquisa na escola provoque 

fissuras que possibilitem aos envolvidos nesse processo o reinventar, com 

multiplicidade e continuamente as suas realidades, por meio dessa atividade coletiva 

e singular, já que anuncia que se caracteriza por um fazer com o Outro e não para ou 

sobre o Outro.  Zanella, ao indagar sobre a Ciência, Arte e Vida e o processo de 

transformação e criação do outro-eu-outro coloca que,  

Outro-eu-outro que se constituem e reinventam cotidianamente e à própria 
realidade em que vivem e que apresenta as condições de possibilidade dessa 
trans(forma)ação. Nesse processo de reinvenção constante de si e da 
realidade, saberes vários confluem e são também transformados. Pessoas, 
portanto, são artistas da própria existência [...]. O pesquisador é, como toda 
e qualquer pessoa, um artista da vida, mas a esta artistagem, ou seja, à 
(re)invenção constante da própria existência, soma-se a criação em seu 
campo do conhecimento, a criação na esfera da ciência que [...] entretece 
arte, ciência e vida. Essa afirmação assenta-se, por suposto, em sentidos não 
hegemônicos de conceber não somente os conceitos de arte, ciência e vida, 
mas as realidades a que se referem. (ZANELLA, 2013, p. 45) 

 Nesse caminho em direção à construção de uma prática educativa dialógica, 

Demo (2002a), em sua obra “Educar pela Pesquisa”, aponta o desafio de educar 

dessa forma na educação básica e, apesar de não apresentar uma visão pedagógica, 

como ele mesmo afirma, o interesse é trazer alguns pressupostos que fundamentam 
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a importância da atividade da pesquisa como maneira própria de educar na escola (ou 

na academia).  

Desse modo, Demo (2002a, p. 05) apresenta quatro pressupostos que 

fundamentam a sua tese: educar pela pesquisa é especificidade própria da educação 

escolar e acadêmica, reconhece que o questionamento reconstrutivo com qualidade 

formal e política é o cerne do processo de pesquisa, vê a pesquisa como atitude 

cotidiana no professor e no aluno; e reafirma que a educação se caracteriza por ser 

um processo de formação da competência histórica humana. 

O sujeito da aprendizagem, no caso o/a estudante e o/a professor/a, saem da 

condição de objeto, de uma relação mecanizada, em que um ensina e outro aprende, 

inaugurando então, uma relação dialógica e solidária e acima de tudo, reconstrutiva. 

Deslocam-se os sujeitos da condição de reprodutores de práticas e conhecimentos, 

para a condição de sujeitos ativos, criativos e críticos. 

Demo (2002a) auxilia-me nesta discussão quando afirma que,  

a educação pela pesquisa supõe cuidados propedêuticos decisivos, no 
professor e no aluno, por conta da qualidade educativa que a formação da 
competência formal e política implica. A habilidade questionadora 
reconstrutiva funda-se em procedimentos metodológicos que cercam e 
fecundam o conhecimento, para torná-lo inovador em termos teóricos e 
práticos. (DEMO, 2002, p. 32). 

Para isso, é necessário considerar dois elementos que julgo importantes para 

a implementação desses cuidados. Um dos elementos importantes é a questão da 

participação ativa do/a estudante. Demo coloca que um dos objetivos pertinentes à 

atividade da pesquisa seria fazer do/a estudante “um parceiro de trabalho, ativo, 

participativo, produtivo, reconstrutivo, para que possa fazer e fazer-se oportunidade”, 

apontando não somente a necessidade, mas a possibilidade de abrir, na escola, 

espaços de trabalho coletivos e desfazer, como ele mesmo coloca, a visão subalterna 

e pouco participativa desses sujeitos. (DEMO 2002a, p. 15). Nessa linha, Demo 

enfatiza a necessidade de que o professor 

[...] se interesse por cada aluno, busque conhecer suas motivações e seus 
contextos culturais, estabeleça com ele um relacionamento de confiança 
mútua e tranquila, sem decair em abusos e democratismos. Trata-se sempre 
de aprender junto, instituindo o ambiente de uma obra comum, participativa. 
A experiência do aluno será valorizada, inclusive a relação natural 
hermenêutica de conhecer a partir do conhecido. O que se aprende na escola 
deve aparecer na vida. (DEMO, 2002a, p. 16) 

 No entanto, para que isso ocorra, é necessário considerar o segundo elemento, 

a formação continuada do professor.  Sobre isso, Demo (2002a, p. 38) argumenta que 
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em uma escola que versa a pesquisa como princípio educativo em sua proposta, o 

professor também, potencialmente, tende a ser um pesquisador, mas isso não quer 

dizer “profissional da pesquisa [...]. Mas precisa ser, como profissional da educação, 

um pesquisador”.  

Nesse ínterim, o autor coloca que o professor, no processo de pesquisa, tem 

eminente cinco desafios: i) realizar a (re)construção de seu projeto educativo; ii) 

realizar a (re)construção de textos científicos, tornando-os próprios; iii) criar e recriar 

o seu material didático; iv) inovar em sua prática didática; v) recuperar, por meio da 

formação continuada, a sua competência reconstrutiva. 

Sobre esse último desafio, Demo (2002a) coloca a importância de investir em 

tempo na formação do professor, na garantia da boa aprendizagem do estudante. E 

aponta a prática da formação deficiente que nada auxilia o professor em seu trabalho 

na escola. O autor propõe que é pela pesquisa e por elaboração própria que o 

professor/a recupera a sua competência reconstrutiva, ou seja, pautado/a de 

consciência crítica e criativa, ao tomar, para si a competência política de seu próprio 

projeto de vida no contexto histórico. Nesse modelo, Demo (2002a) defende  
[...] que o professor precisa, com absoluta ênfase, de oportunidades de 
recuperar a competência, de preferência a cada semestre, através de cursos 
longos (pelo menos 80 horas), nos quais se possa pesquisar, controlar, 
elaborar, discutir de modo argumentado, (re)fazer propostas e 
contrapropostas, formular projeto educativo próprio, e assim por diante. Dois 
são os principais desafios de tais cursos: pesquisar e elaborar com mão 
própria. (DEMO, 2002a, p. 51) 

 Dessa forma, como Demo (2002a; 2002b), Paulo Freire (1994; 2016a) e até 

mesmo Schopenhauer (2016) parecem comungar com o que buscamos no PAC que 

todos os envolvidos no processo de pesquisar pensem por si mesmos. E nessa 

tessitura, possam ter a oportunidade de fazer a leitura  crítica do mundo, antes mesmo 

das palavras; que nossas crianças-estudantes, professores/as e educadores/as sejam 

levados a escrever as suas histórias e transformar os seus projetos de vida. Além 

disso, concordamos com Demo, que 

[...] a pesquisa precisa ser internalizada como atitude cotidiana, não apenas 
como atitude especial, de gente especial, para momentos e salários 
especiais. Ao contrário, representa sobretudo a maneira consciente e 
contributiva de andar na vida, todo dia, toda hora. Por outra, pesquisa não é 
qualquer coisa, papo furado, conversa solta, atividade largada. Seu distintivo 
mais próprio é o questionamento reconstrutivo. Este é o espírito que perpassa 
a pesquisa, realizando-se de maneiras diversas conforme o estágio se realiza 
dentro de um horizonte próprio. (DEMO, 2002a, p. 10). 
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PENSAR POR SI PRÓPRIO:  DESAFIO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE UM EDUCAR 

PELA PESQUISA 

 A proposta de pensar por si próprio, ou por si próprio, numa proposta de prática 

educativa que utiliza a pesquisa como princípio educativo, traz para o centro da 

discussão a dimensão política e ética para o campo educacional. Duas dimensões 

que estão terminantemente conectadas ao processo de ensinar e aprender na escola. 

 Neste estudo, o desenvolvimento do Pensamento Crítico (PC) está 

intimamente ligado às agendas que Paulo Freire apontou sobre a importância de se 

educar para a conscientização e no que Demo (2002a) sustenta sobre o educar pela 

pesquisa e o desenvolvimento do questionamento reconstrutivo.  

 Outros estudiosos que também estão alinhados a esta investigação, com 

estudos atuais sobre o assunto,  são Tenreiro-Vieira e Vieira (2001), que discutem a 

agenda da dimensão didática-pedagógica, mas que não se distanciam da dimensão 

política. 

 No entanto, na tentativa de realizar uma aproximação dos conceitos que 

flutuam entre esses dois mundos, a princípio, distintos, mas que se vistos mais de 

perto possuem aspectos comuns como, por exemplo, a insistente afirmação que 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2001) realizam em sua obra “Promover o Pensamento Crítico 

dos Alunos” que, 

[...] o pensamento crítico é uma pedra balizar na formação de indivíduos 
capazes de enfrentarem e lidarem com a alteração contínua dos cada vez 
mais complexos sistemas que caracterizam o mundo actual. [...] Parece, 
também, ser consensual a ideia de que o êxito de qualquer sistema 
democrático depende da capacidade de os indivíduos actuarem e intervirem 
usando o seu pensamento crítico. O cidadão de uma democracia deve ser 
capaz de sustentar debates abertos sobre questões e tópicos, de ponderar 
argumentos complexos, de estabelecer conclusões e actuar sobre elas. 
(TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2001, p.14-15) 

 Deixando pontuada esta questão, e compreendendo que o conhecimento é 

inacabado e, por isso, encontra pontos que ora se aproximam e ora se distanciam, 

por carregarem consigo as nossas humanidades, penso que, para este momento, 

apontarei alguns pontos de convergência, aproximações entre os conceitos, para esse 

aspecto, tão pertinente para esta investigação. 

 Quando falo em educar pela pesquisa, e mais, que a pesquisa se caracteriza 

por ser um princípio educativo, logo lembro que uma prática educativa tem como 

metodologia um fazer que induza o sujeito da aprendizagem a pensar por si próprio e 
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me reporto à questão da problematização ou questionamento, uma estratégia 

fundamental nesse tipo de prática. 

 Um dos fatores que aproximam este estudo latino-americano das ideias de 

alguns estudos europeus e americanos, nomeadamente portugueses e norte-

americanos, é esse tipo de estratégia. Nessa linha, temos como uma verdade 

consistente que fazer pesquisa requer problematização, desenvolver e incitar o 

questionamento reconstrutivo, como mesmo lembra Demo (2002a). 

 Tenreiro-Vieira e Vieira (2001), quando realizam as justificações sobre a 

importância e pertinência do desenvolvimento PC para a educação portuguesa, 

fazendo alusão aos documentos oficiais que dizem respeito às diretrizes e bases da 

educação e orientações para o ensino de ciências no Ensino Básico, apontam que os 

enunciados de algumas orientações metodológicas remetem ao desenvolvimento do 

pensamento crítico. Explicito aqui os achados dos estudiosos: 

[...]no contexto das sugestões metodológicas é dito que: (i) os alunos devem 
ser encorajados a levantar questões e a procurar respostas para elas; (ii) é 
importante que os alunos façam registros daquilo que observam e; (iii) é 
necessário desenvolver nos alunos uma atitude de permanente 
experimentação com tudo o que isso implica: observação, introdução de 
modificações, apreciação dos efeitos e resultados e conclusões [...]. (VIEIRA; 
VIEIRA, 2001, p.20). 

 Uma outra questão que me auxilia nesta discussão e aproxima o que é 

substantivo como pensamento crítico é a questão da formação do professor. Levantei 

anteriormente a importância da formação continuada do professor para que ele se 

torne também um professor problematizador e questionador e com isso, possa ver 

no/a seu/sua estudante o potencial criativo e crítico. 

Vieira (2003), apresenta essa preocupação em seus estudos de doutoramento, 

e demonstra uma estratégia de formação de professores do 3° ciclo sobre o Ensino de 

Ciência para educação CTS e o desenvolvimento do Pensamento Crítico, 

nomeadamente, uma abordagem de infusão, ou seja, preconiza que o ensino do 

pensamento crítico deverá atravessar todas as  disciplinas do currículo. O pesquisador 

pontua que  

O ensino do pensamento crítico de uma forma articulada e integrada com os 
conhecimentos científicos e tecnológicos ajudou também as professoras a 
mudar no sentido inovativo desejado as suas concepções e práticas 
pedagógico-didácticas. O mesmo se poderá dizer da abordagem adoptada 
para a educação CTS — resolução de situações-problema —. Dito de um 
modo global, as abordagens da infusão e resolução de situações-problema 
são uma possível resposta à operacionalização da formação de professores 
que inclua a construção de materiais curriculares CTS/PC. (VIEIRA, 2003, p. 
474) 
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E, ainda, considera que nesse processo de formação seja ela continuada e 

principalmente inicial, “o acesso à análise e caracterização das suas práticas 

pedagógico-didácticas” permitiu, às professoras terem consciência da existência de 

discrepâncias ou não na teoria e prática exercida por elas em sala de aula, 

demonstrando efetivamente a importância de pensar criticamente, num exercício 

formativo de aprender fazendo, refletindo, reconstruindo seus saberes. (VIEIRA, 2003, 

p.474). 

Demo (2002a) quando levanta a questão da formação do/a professor/a para 

educar pela pesquisa, sustenta que o professor deve estar em permanente 

recuperação de suas competências por meio de cursos que permitam pesquisar, 

elaborar seu próprio material didático, formular e rever o seu projeto pedagógico, 

exercitar a autocrítica, pesquisar e elaborar por mão própria.  

Neste movimento, percebo, ainda que  implicitamente, ao fazer esse 

movimento de formação, o professor desenvolve alguns aspectos que vislumbro, ser 

na direção do desenvolvimento do pensamento crítico. Demo (2002a), quando afirma 

que o professor tem que produzir criticamente seu próprio material e não utilizar um 

“enlatado”, mas que um curso de formação, ao incluir a produção dos mesmos, 

permite ao professor 

A teorização das práticas pode ser assim, preliminarmente, formatada: a) 
começa-se por selecionar uma determinada prática, sobretudo, uma prática 
própria; b) coloca-se em cheque esta prática, através da autocrítica 
sistemática; c) trata-se de elaborar o questionamento, buscando a devida 
argumentação para o que se considera relevante destacar; quer dizer, 
queremos chegar as causas; aos porquês, d) a partir daí, temos um roteiro 
de pesquisa a fazer, diante dos problemas detectados; e) com base em 
pesquisa, trata-se de formular a contraproposta, que tem como sentido 
intrínseco refazer a prática. (DEMO, 2002a, p.44) 

Nessa linha, o PAC, em toda a sua concretude, comunga com esses 

pressupostos de estudiosos brasileiros e portugueses que defendem, uma educação 

que leve à reflexividade do /a professor/a em relação a sua prática e o seu projeto de 

fazer educação, como de todos envolvidos nos processos político-pedagógicos e 

didáticos da escola. Vê nisso, não uma conscientização estéril, mas que está 

alicerçada numa educação como ato político; numa educação que se dá pela ação-

na-relação; educar é um ato de conhecimento, de desvelamento da realidade. 

(PAULO FREIRE, 2016). 

Reafirmo, portanto que, educação não pode ser somente técnica, mas tem que 

ter politicidade, como bem coloca Paulo Freire (2018). Isto quer dizer que a educação 
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não é neutra. Por isso, suas práticas, técnicas e teorias não podem ser simplesmente 

importadas mas sim, aproximadas, refletidas e reinventadas conforme a realidade 

educacional a serem investidas, em toda a sua concretude.  

A educação carrega consigo a marca de cada povo, a sua história e suas 

experiências. Isto é nítido e transparente nesses dizeres de Paulo Freire (2018, p.27) 

sobre um questionamento de um admirador: “Se você me seguir, você me destrói. O 

melhor caminho para me entender é me reinventar, e não tentar adaptar-se a mim”.  

Nesse sentido, a aproximação que fiz entre os estudos de Tenreiro-Vieira; 

Vieira (2001), Vieira; Vieira (2005) Paulo Freire (2018; 2019) não foi uma tentativa de 

fazê-lo por imitação, mas como mesmo a fenomenologia me sugeriu, permite-me 

sustentar um encontro hermenêutico, em que as palavras se entrelaçam, na tentativa 

de compreender o fenômeno PAC, a partir do desvelamento do que está escondido, 

por entre as palavras reveladas pelos meus cúmplices teóricos. (BICUDO, 2011) 

No encontro, então, desses dizeres teóricos, percebi que a preocupação dos 

autores em relação à ideia da educação promover nos/as professores/as e estudantes 

o pensar por si próprio, fez emergir, a uma categoria largamente difundida nas obras 

de Paulo Freire (2019), o pensar certo. 

Segundo Zitkoski (2010) essa categoria está situada no centro da obra do autor, 

caracterizada por ser uma categoria da pedagogia crítico-humanizadora, ou seja, que 

se compromete com a luta por um mundo mais justo, liberto e igualitário. 

Dessa forma, pensar certo se aproxima o pensamento crítico quando traz a 

dimensão ética e política para o campo da educação. Segundo Paulo Freire (1994; 

2019), para que sejamos educadores progressistas, temos que nos comprometer 

eticamente com as questões ligadas à realidade social e, por isso, sermos coerentes 

dialeticamente nos nossos discursos e nas nossas práticas. 

O ato de educar é sempre criativo e criador e, por isso, crítico e não mecânico. 

Exige que o/a professor/a rompa com a prática “bancária” e se comprometa ética e 

politicamente com uma prática que leve o estudante a pensar por si próprio, e capaz 

de perceber e realizar a leitura crítica do mundo e das adversidades 

sociais/políticas/econômicas que atravessam as suas vidas e que promovem as 

desigualdades sociais. (PAULO FREIRE, 1994) 

O movimento então, de se “ensinar” o pensamento crítico, definido por Vieira 

(2003, p.34) como “uma atividade prática reflexiva, cuja meta é uma crença ou uma 

ação sensata”, parece se alinhar e potencializou o argumento de que no ato de educar 
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busca-se “a formação de cidadãos livres, racionais e autônomos, capazes de pensar 

por si próprios [...]”. (VIEIRA; TENREIRO-VIEIRA, 2014, p.43).  

Portanto, aproxima-se então com a ideia de pensar certo, que Paulo Freire 

conjuga ética e o educar como ato político, quando defende que, “o que se exige 

eticamente de educadores e educadoras progressistas é que, coerentes com seu 

sonho democrático, respeitem os educandos e jamais, por isso mesmo, os 

manipulem.” (PAULO FREIRE, 1994, p. 78) 

E ainda, pensar certo para Paulo Freire (2019) requer do/a professor/a o 

respeito à natureza do ser humano e admitir que “educar é substantivamente formar”. 

Pensar certo, demanda, “profundidade e não superficialidade na compreensão e na 

interpretação dos fatos. Supõe disponibilidade à revisão dos achados, reconhece não 

apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo.” 

(PAULO FREIRE, 2019, p. 35). Pensar certo exige uma prática educativa pela 

pesquisa, exigindo do/a professor/a,  

[...]respeito ao senso comum no processo de sua superação quanto o 
respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica no 
compromisso da educadora com a consciência crítica do educando, cuja 
“promoção” da ingenuidade não se faz ingenuamente. (PAULO FREIRE, 
2019, P. 31) 

Por isso, pensar certo solicita do professor, no embate entre os conhecimentos 

do senso comum com os conteúdos da escola, o desenvolvimento de estratégias que 

promovam a ruptura dos saberes fruto das suas experiências ingênuas, e confrontá-

los a partir de procedimentos rigorosos que o leve a refletir criticamente sobre a 

realidade. Exige portanto, o pensamento crítico sendo vivido em plenitude. 

Desse modo, realizei a convergência desses dois conceitos na direção de 

compreender que o pensar por si próprio auxilia, tanto o professor/a quanto ao 

estudante a  ser mais autônomo/a; ter uma percepção ética mais apurada; ser mais 

crítico na percepção sobre a sua leitura do mundo, enfim, contribuir para uma 

cidadania mais responsável e comprometida com os ideais ético-políticos 

democráticos, solidários, inclusivos e sustentáveis.  (GONÇALVES E AZEVEDO, 

2006; VIEIRA, 2003; 2014; PAULO FREIRE, 1994; 2018; 2019).  

Neste movimento de ir e vir, na tentativa de respeitar quem neste instante lê/leu 

as linhas que antecederam e se fazem a partir desta investigação, apresento os 

movimentos metodológicos, na tentativa de demonstrar as tessituras que 

amalgamaram esse caminho. 
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Ocupo-me então, a seguir, a expor o método e a metodologia aplicada à 

investigação: (i) na primeira seção refiro-me à concepção de ciência e o paradigma 

que norteia o estudo; (ii) na segunda os contextos e caracterização dos sujeitos 

interrogados, instrumentos e técnicas arbitradas para a recolha e o percurso/passos 

da recolha, realizadas durante a investigação; e, (iii) na terceira seção, descrevo os 

preâmbulos de uma análise fenomenológica. 
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CAPÍTULO 3: MOVIMENTOS METODOLÓGICOS POSSÍVEIS: UM OLHAR SOBRE 
OS OLHARES INTERROGADOS 
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Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. 
Não há nada de real na vida que o não seja 
porque se descreveu bem. Os críticos da 
casa pequena soem apontar que tal 
poema, longamente ritmado, não quer, 
afinal, dizer senão que o dia está bom.  
Mas dizer que o dia está bom é difícil, e o 
dia bom, ele mesmo passa. Temos, pois, 
que conservar o dia bom em uma memória 
florida e prolixa, e assim constelar de 
novas flores ou de novos astros os campos 
ou os céus da exterioridade vazia e 
passageira.  
(FERNANDO PESSOA, 2017, p. 47) 
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MOVIMENTOS METODOLÓGICOS POSSÍVEIS: UM OLHAR SOBRE OS 
OLHARES INTERROGADOS 

 
Antes de qualquer coisa, o percurso de uma pesquisa tem como guia a visão 

de mundo e a concepção de Ciência que essa pesquisadora que vos escreve segue 

vida a fora. Uma ciência não vem descolada do modus vivendi do/a pesquisador/a, 

mas entrelaçada com a forma que age, vê e sente o mundo. 

Nessa linha, o caminho trilhado metodologicamente, neste percurso que se fez 

das inquietações levantadas, vislumbrou-se uma concepção de Ciência na qual toda 

a interrogação esteve ancorada. Numa Ciência que se vê inacabada, e possuindo tão 

somente, verdades provisórias. 

A Ciência, e, portanto, o conhecimento produzido, possibilita um certo 

compreender e interpretar, que permite o/a pesquisador/a fazer, ainda que 

provisoriamente, a leitura do mundo. Souza Santos (2010) discute que qualquer 

reflexão epistemológica sobre a ciência deve ser realizada a partir de um círculo 

hermenêutico, ou seja, uma relação contínua e dialética de proximidade entre o senso 

comum e o conhecimento científico e, ainda, 

[...] numa língua que não seja necessariamente a nossa, mas que nos seja 
compreensível, e nessa medida se nos torne relevante, nos enriqueça e 
contribua para aprofundar a autocompreensão do nosso papel na construção 
da sociedade, ou, na expressão hermenêutica, no mundo da vida. (SOUZA 
SANTOS, 2010, p.12) 

Bacherlad (1985), numa discussão profunda sobre a característica inacabada 

e provisória do conhecimento científico, postula e afirma esse caráter provisório e 

coloca, 
[...]que a explicação científica tende a acolher, em sua base, elementos 
complexos e a não edificar senão a título provisório, para funções bem 
específicas, o brevet da simplicidade. Esta preocupação de manter aberto 
o corpo de explicações é característico de uma psicologia científica 
receptiva. Toda a composição fenomenal pode ser uma oportunidade de 
pensamento recorrente que volta a completar o postulado. [...] é possível e 
o cremos muito provável, que um novo postulado deva se acrescentar aos 
que foram o ponto de partida. (BACHELARD, 1985) 

Esse movimento contínuo e pungente, na proposta de Bachelard (1985) em 

manter esse conhecimento aberto a novas interrogações, admite que o que foi 

possível responder, será e é novamente questionado, revisto, reinventado.  

Nessa aventura epistemológica e metodológica  me foi permitido compreender 

a percepção de sujeitos de uma comunidade, de uma escola municipal em 

Florianópolis e, nesse passo, entrelaçando experiências vividas neste, e em outro 
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espaço escolar, em Portugal,  no qual me foi permitida uma imersão etnográfica-

fenomenológica à título de realizar uma reflexão crítica da realidade que é o foco de 

pesquisa, fenômeno circunscrito e aqui situado, busquei, no movimento das 

contradições, entre consensos e conflitos, a leitura coletiva e individual, por meio de 

dois paradigmas: a fenomenologia e a dialética. 

Yared (2016), auxiliou-me a perceber o movimento do objeto de pesquisa entre 

esses dois paradigmas, colocando que, [...] “logo, o pesquisador não acrescenta nada 

ao objeto, ele “extrai”, recepciona, suas categorias constituintes. O pesquisador 

recebe as regularidades, as categorias, as leis, mas do objeto em estudo. O 

movimento é do objeto.” (YARED, 2016, p. 12) 

E acrescento: neste movimento, nessa aproximação profunda e dialógica, 

busquei captar o movimento dialético que ocorre no encontro do EU e TU coletivo e 

do movimento fenomenológico do encontro do EU com o Outro, e, assim, voltar-me 

às coisas mesmas do fenômeno situado, e daí, compreendê-lo. 

 

Paradigmas não são dogmas, mas se entrelaçam no movimento do mundo 

No movimento investigativo que percorri para responder a interrogação de minha 

pergunta: Qual a percepção de uma comunidade escolar sobre um projeto 
educativo que tem a pesquisa como princípio educativo? 

Não poderia de modo algum fazê-lo artificialmente, somente disposta a cumprir 

um protocolo técnico, descolado da fôrma e da forma daquilo que penso, sinto e me 

faz Ser-educadora-encarnada no mundo.  

Fiz esse caminhar encharcada da história de um tempo vivido, que transversa 

a forma como percebo o fenômeno da participação da comunidade escolar a partir 
do Projeto Aprender a Conhecer Pesquisar de Corpo Inteiro (PAC), situado neste 

estudo, e mais, esta história que faz de mim e do Outro, presença no mundo, 

lançando-nos nessa busca inacabada de nós mesmos.  

Trouxe então, as ‘histórias vividas’, não como fato ou produto, porque entendo, 

como Bicudo (2003) e Merleau-Ponty (2006), que a história somente se faz na 

experiência, nas relações travadas com o outro, mediatizadas pelas coisas do mundo, 

ocasionando o movimento do passado que nos lança para o futuro, permitindo-nos 

compreender o presente, o aqui e agora.  
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E nessa trama, tive como ponto de partida a dialética, que me acompanha no 

movimento da vida e me auxiliou na compreensão dessas histórias vividas, na medida 

em que acreditei que o fenômeno não é estático e carrega em si o movimento das 

contradições, desvelando a sua multiplicidade, permitindo romper com a sua falsa 

estabilidade. 

Além disso, a abordagem dialética permitiu-me a leitura do mundo, lugar de 

todas as nossas experiências, compreendendo que essa leitura seja balizada pelo 

movimento dialógico entre nós e o que fazemos, falamos, pensamos, amamos. Por 

sermos seres-encarnados no mundo, no embate constante de nossas existências, 

não somos expectadores, nem observadores desse mundo: pertencemos ao mesmo 

mundo que nos nega, nos expõe, nos aceita, nos condena. Merleau-Ponty, em sua 

obra “As aventuras da Dialética”(2006), análise profunda da dialética como filosofia da 

história coloca que, 
A dialética dá para si mesma, não é uma finalidade, como diz Sartre, ou seja, 
a presença do todo no que, por natureza, existe em partes separadas, mas a 
coesão global, primordial, de um campo de experiência em que cada 
elemento abre para os outros. Pensa a si mesma sempre como expressão ou 
verdade de uma experiência, em que o comércio dos sujeitos entre si e com 
o ser estava previamente instituído. É um pensamento que não constitui o 
todo, mas está situado nele. Tem um passado e um futuro, que não são a 
mera negação dele mesmo, fica inacabado enquanto não passa para outras 
perspectivas dos outros. [...] o mundo natural e humano é único, não por estar 
paralelamente constituído em todos, e, em última instância, porque o Eu 
penso é indiscernível em mim e no outro, mas porque nossa diferença abre 
para ele, porque somos imitáveis e participáveis uns pelos outros nessa 
relação com ele (o mundo)38 (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 267) 

Apostando na abordagem dialética que me acompanha nessa jornada da vida, 

procurei o fôlego necessário para a realização desta pesquisa, acreditando que essa 

abordagem me auxiliaria na leitura do corpus escolar, no desvelamento das 

contradições que permeavam todo o processo pedagógico do PAC e, apoiada no que 

pontua Triviños (1987), que essa abordagem não se preocupa somente em 

compreender os fenômenos dados, mas vai além. Busca captar “[...] as raízes deles, 

as causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo do sujeito como ser 

social e histórico, tratando de explicar e compreender o desenvolvimento da vida 

humana e de seus diferentes significados no devir dos diversos meios culturais”. 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 130)  

No movimento investigativo que se propõe de natureza crítica, busquei 

compreender as relações educativas travadas nas práticas educativas em uma 

 
38 Grifo meu. 
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escola. Tinha como verdade, ainda que provisória, que a pesquisa como princípio 

educativo é uma prática de educação emancipatória e libertadora e, no vai e vem 

dialético, modificava a forma do agir e pensar o mundo dos sujeitos envolvidos nos 

processos de aprender e ensinar, modificando-os. 

Triviños (1987), auxiliou-me neste processo de compreensão das práticas 

educativas que ocorrem a partir do PAC, ao expor que o critério da prática trazida pela 

abordagem dialética não se refere “ como experiência sensorial subjetiva do indivíduo, 

como experimento do científico, etc.” (p. 63) Esta tentativa de conhecer o mundo 

social, concreto e coletivo, busca compreender “[...] antes de tudo, como processo 

objetivo de produção material, que constitui a base da vida humana, e também como 

atividade social prática que conduzem à mudança do mundo”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 

64) 

No movimento que não se propõe, mas foi esta investigação, como Souza 

Santos (2010a), compreendi o conhecimento como possibilidade da ação humana 

“projetada no mundo a partir de um espaço-tempo local” e que se constitui, “[...] a 

partir de uma pluralidade metodológica. Cada método é uma linguagem e a realidade 

responde a uma língua em que é perguntada. Só uma constelação de métodos pode 

captar o silêncio que persiste entre cada língua que pergunta”. (SOUZA SANTOS, 

2010a, p. 77). 

No desvelamento desse ‘silêncio’, apresentei, neste estudo, o encontro 

indissociável da fenomenologia e da dialética, entendendo que uma não anula ou se 

sobrepõe a outra, mas se propõem a compreender o fenômeno situado, a partir do 

encadeamento entre o passado e o futuro, possibilitando sempre a reinterpretação 

dessa história, o que nos faz vivê-la em toda a sua totalidade.  Merleau-Ponty (2006) 

ao discutir sobre a leitura filosófica da história, admitindo uma dupla relação entre 

indivíduo e a totalidade histórica, coloca que a história 

[...] age sobre nós; nós estamos nela num certo lugar, num certo posto, nós 
lhe respondemos. Porém, além disso, nós a vivemos. Falamos dela, 
escrevemos sobre ela, nossa experiência extrapola por todos os lados nosso 
ponto de observação. Estamos nela, mas ela está toda em nós. Estas duas 
relações estão concretamente unidas em cada vida. Jamais se confundem 
[...]. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 50) 

 E foi assim, encorajada por Melo (2001) que, desvendou-se a possibilidade 

desse entrelaçamento paradigmático entre a dialética e a fenomenologia, fazendo-me 

perceber que não são excludentes mas se interpenetram. Compreendi, como a autora, 

que, na medida em que o primeiro paradigma apoia com firmeza a “análise da 
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conjuntura” do mundo vivido, “[...] principalmente  no desvelamento das relações 

sociais de produção e na explicação das desigualdades entre as classes sociais”, o 

segundo caracterizou-se como um “[...] precioso instrumental teórico para a profundar 

o entendimento do ser humano, corpo encarnado no mundo, em suas relações com o 

Outro, nesse mesmo mundo que juntos constroem”. (MELO, 2001, p. 290) 

 Ainda, Trán-Dúc-Thaó (1959) traz uma importante contribuição sobre este 

entrelaçamento entre o método fenomenológico e a dialética, defendendo que a 

fenomenologia é um método da materialidade e que revela os dados reais, que 

definem o conteúdo verdadeiro da reflexão sobre o fenômeno dado e “é por isso que 

as análises fenomenológicas concretas somente podem alcançar todo o seu sentido 

e desenvolvem-se plenamente no horizonte do materialismo dialético”39 (p.16). 

 O autor lembra que Hussel resolve o problema da idealização do mundo na 

consciência e, como filósofo existencialista, situa o sujeito no mundo. “O homem é ser 

no mundo [...] o mundo não é mais um elemento do ser no mundo e, portanto, do 

homem.” ( Trán-Dúc-Thaó, 1959, p.18).40 

E nesse meu movimento vivencial, encharcada da história de um tempo vivido, 

que transversou a forma como percebia o fenômeno situado, e mais, essa história que 

faz de mim e do Outro, presença no mundo, lancei-me nessa busca inacabada de mim 

mesma, numa perspectiva de vir a ser a partir de um olhar fenomenológico existencial 

e, por isso, dialético. 

A forma que escolhi compreender o mundo entrelaçado: a fenomenologia e o 
resgate do aqui, agora 

Heidegger (1989, p. 30), ao indagar sobre a questão do ser, alerta que “todo 

questionamento é uma procura. Toda procura retira do procurado sua direção prévia. 

Questionar é procurar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é”.  

Ao caminhar por essa trilha, percebo que a minha interrogação trouxe com ela 

o meu próprio ser que, “além do questionado, pertence ao questionamento um 

interrogado” e nesse enlace, escolhi a FENOMENOLOGIA como uma etapa do 

movimento investigativo a que me propus, no encontro com o Outro, buscar a 

perceção do fenômeno vivido.  

 
39 Tradução livre: “ Es por eso que los análisis fenomenológicos concretos sólo pueden alcanzar todo su sentido 
y desarrollarse plenamente em el horizonte del materialismo dialético”. 
40 Tradução livre: “el hombre es ser em el mundo. [...] el mundo no es más que um elemento del ser em el 
mundo y por tanto del hombre.” (p.18). 
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 Isto porque ela, além de método, também é metodologia e visão de mundo, as 

lentes escolhidas para perceber, no entrelaçamento dialético e fenomenológico, a 

perceção de uma comunidade escolar sobre um projeto educativo que tem a pesquisa 

como princípio educativo, contribuindo para a compreensão do processo educacional 

vivido. 

Entendo que não poderia fazê-lo por outro lugar, porque esse percurso foi o 

que me permitiu “escutar” e “ver” além das aparências primeiras do fenômeno, para, 

então, a partir do “olhar” do outro, na tentativa de sentir o que o outro sente, numa 

empatia profunda e cautelosa, dar sentido e encontrar os significados subjacentes que 

o fenômeno imputou a esses sujeitos e a esta pesquisadora, no movimento dialético 

das práticas educativas que se dizem dialógicas no PAC. 

Nessa procura do desvelamento do fenômeno aqui situado, busquei, então, 

apreender a sua explicação ‘originária’ e ‘intuitiva’, voltando-me às coisas mesmas, o 

que me obrigou, ao contrário do que ingenuamente se pensa, a um rigor metodológico 

que somente a Fenomenologia poderia me propiciar para, então, compreendê-lo.  

Ao ser caracterizada como uma visão de mundo, uma ciência que se faz sobre 

o mundo vivido seguiu a trilha desenhada pela fenomenologia existencial de  Merleau-

Ponty (1994), que me auxiliou em minha escolha ao emprestar-me esta reflexão: 

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 
determinam meu corpo ou o meu psiquismo, eu não posso pensar-me como 
uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da 
sociologia, nem fechar sobre mim o objeto da ciência. Tudo aquilo que sei do 
mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma 
experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência é construído sobre 
o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 
exatamente o seu sentido e o seu alcance, precisamos despertar essa 
experiência do mundo da qual ela é expressão segunda. (MERLEAU-
PONTY, 1994, p.03).  

Diante disso, desenhei a minha história como pesquisadora, indicando a ‘fonte’ 

metodológica que me auxiliou nessa jornada. Melo (2001, p. 76), principal cúmplice 

desse movimento investigativo, apresenta-me então o método fenomenológico 

proposto em três momentos por Merleau-Ponty (1994; 2012):  

1º momento: “[...] reporta-se às vivências originárias pré-filosóficas”, fundamentando-

se no mundo vivido do sujeito; 

2º momento: transcende a coisa mesma, “rumo a uma visão mais abrangente”, 

descrevendo-o; 

3º momento: “Funda-se na descrição, mas prossegue em direção à intelecção de que, 

na multiplicidade dos fenômenos manifestos”, mostra-se as essências dos mesmos. 



 
 

 

125  

Na busca de demonstrar os passos em que o seu método se substancia, em 

sua obra, Fenomenologia da Perceção, argumenta que [...], “é em nós mesmos que 

encontramos a unidade da Fenomenologia e seu verdadeiro sentido. [...] A 

fenomenologia só é acessível a um método fenomenológico”. E acrescenta,  

O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei da constituição; ele é 
o meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as 
minhas percepções explícitas. A verdade não “habita” apenas o “homem 
interior”, ou, antes, não existe homem interior, o homem está no mundo, é no 
mundo que ele conhece. (MERLEAU-PONTY, 1994, P. 06)  

Dessa forma, a minha atitude investigativa buscou uma leitura atenta e 

insistente, na tentativa das ‘falas’ originárias das perceções dos meus parceiros-

cúmplice, sujeitos da pesquisa, colocando em mostração o que os mesmos têm a 

dizer, para subsidiar um processo de compreensão mais amplo sobre o fenômeno 

PAC, tendo como principal argumento de partida as minhas próprias experiências 

vividas.  

Essa leitura que fiz das palavras descritas e ditas em documentos e ‘falas’, 

permitiu-me, ainda que provisoriamente, “ler o mundo no qual tais palavras existem 

[...]. Não há inteligibilidade da concretude da realidade humana sem comunicabilidade 

das coisas que entendemos”. (PAULO FREIRE, 2014a, p.87) 

Compreedi, portanto, que a linguagem, expressa pelas falas ditas ou descritas 

armazenam em si aquilo que já foi ou é expresso, trazendo-me de presente um mundo 

de significados, “uma vez que as palavras pronunciadas trazem a historicidade do 

falado e expressam a camada de sentidos”. (BICUDO, 2011, p. 34) 

 
Uma investigação qualitativa, um estudo de caso 

Para caracterizar esta investigação como qualitativa, é preciso pontuar que o 

‘predicativo’ qualidade pode ser significado conforme o ponto epistemológico, e até 

mesmo, como coloca Bicudo (2011), ontológico, caracterizando também a importância 

de quem será investigado e, por isso, compreendido. Dessa forma, a autora alerta que  

[...]a construção/ produção da realidade e construção/ produção do 
conhecimento são faces do mesmo movimento, de maneira que o 
investigador consciente que sempre se pergunta “quais as características do 
que quero conhecer?” e “como proceder para avançar no conhecimento disso 
que me proponho a conhecer?” já não satisfazem respostas lineares “[...] que 
se estruturam em termos de antes e depois, de causa e consequência”. 
(BICUDO, 2011, p. 13) 

 Essa forma de conhecer traz consigo o movimento do investigador que busca 

compreender o fenômeno a partir da perceção do outro, investigado, e assim procede 
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em relação a todo o material a ser analisado. A qualidade está pautada “nas 

qualidades percebidas e trabalhadas como dados da investigação” (BICUDO, 2011, 

p. 14) 

 Para compreender melhor esse conceito de qualidade na pesquisa, Bicudo 

(2011) elucida o que é qualidade na pesquisa, confirmando a escolha por essa 

abordagem, nesse movimento metodológico. A discussão dessa autora e 

pesquisadora fenomenológica chama a atenção para a qualidade que uma pesquisa 

qualitativa aponta. Segundo Bicudo (2011), ela pode indicar para a qualidade do par 

objeto/observado ou do fenômeno/percebido. 

 Nessa primeira opção, aparece a dicotomia pesquisador-objeto, ou seja, a 

qualidade está dada e pertinente ao objeto. Assim, parece que cairíamos em uma 

coisa semelhante à mensuração da qualidade, uma posição positivista que carrega a 

divisão sujeito-objeto. Na segunda opção, a autora enfatiza que a qualidade é 

percebida a partir da perceção do sujeito investigado, dando ao objeto percebido a 

qualidade daquele que o percebe. Não há um distanciamento entre sujeito e objeto 

percebido, “uma vez que é exigida uma correlação de sintonia, entendida como 

doação, no sentido de exposição, entre ambos”. (BICUDO, 2011, p.19) 

Dessa forma, no movimento metodológico deste estudo, a pesquisa qualitativa 

se caracteriza pela perspetiva de que “uma vez expressado e comunicado, o 

percebido já não é do sujeito, mas está representado (dado) à comunidade, 

solicitando, então, procedimentos de análise e interpretação”. (BICUDO, 2011, p.19). 

E, para coroar o que se entende por pesquisa qualitativa, mais uma vez Bicudo (2011), 

empresta-me seu discurso e coloca que 
[...] o par fenômeno/percebido caracteriza a conceção fenomenológica da 
realidade e de conhecimento e solicita que a descrição e o que expressa 
sejam analisados e interpretados, atentando-se para a ambiguidade da 
própria linguagem, dada a densidão de sentidos que ela transporta. Esse 
modo de proceder vem ao encontro de discursos que criticam o cartesianismo 
e o positivismo, [...] com discursos que promulgam a inseparabilidade entre o 
sujeito e o objeto, a impossibilidade de se ter apenas um modo de ver o 
estudado, bem como, com a relevância do contexto histórico, político e social 
em que o estudado se situa e com a impossibilidade de aprisionar-se o dito 
na linguagem em caixas de interpretações. (BICUDO, 2011, p.20) 

 Triviños (1987) traz uma outra característica importante da pesquisa qualitativa, 

partilhando da preocupação em compreender o mundo pelos olhos da dialética e da 

fenomenologia. Numa discussão sobre as origens das pesquisas qualitativas na 

antropologia, coloca o fato de que nesse tipo de investigação insere-se a ideia de 
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contexto. O autor coloca que essas pesquisas se desenham interpeladas por dois 

pressupostos, a saber: 

1. Pressuposto ecológico-naturalista: ressalta a importância do ambiente e a sua 

influência direta na forma como a mesma compreende o mundo. “O meio com 

as suas características físicas e sociais, imprime aos sujeitos traços peculiares 

que são desvendados à luz do entendimento dos significados que ele 

estabelece”. (p.22) 

2. Pressuposto fenomenológico-qualitativo: busca ir além da perceção primeira 

do fenômeno, consubstanciando uma interpretação profunda e rigorosa. “Isto 

significa descobrir as características culturais que envolvem a existência 

dessas pessoas” (p.122). Essa atitude pode levar não somente a precisar sobre 

o significado dos aspetos desse meio, como também derivar considerações 

importantes que poderão constituir as unidades de significados do fenômeno 

situado.  

 Triviños (1987) ainda alerta que numa pesquisa qualitativa não há lugar para o 

isolamento do fenômeno. Tem-se que ficar atento/a aos significados que poderão 

estar latentes, mas por muitas vezes impercetíveis para o/a pesquisador/a e o/a 

pesquisado/a. Por esse motivo, o fenômeno deverá estar contextualizado, percebido 

a partir de sua realidade cultural e social. 

Ainda, Graue e Walsh (2003) preferem adotar a nomenclatura “investigação 

interpretativa” à “pesquisa qualitativa” como Erickson sugere. Isto porque acreditam 

que é muito mais abrangente, deixando de lado a discussão da negação entre 

quantitativo e qualitativo e foca no interesse comum das abordagens que é elucidar e 

expor o significado humano da vida social. Isto faz chamar a atenção para os 

contextos em que os fenômenos se constituem e se movem. Aponta que, 
O processo de fazer interpretação num enquadramento histórico-cultural 
requer que se preste muita atenção à relação entre a situação local em que 
estamos imersos e o contexto mais alargado, o que requer uma análise 
cuidada da relação entre os contextos sociais local e alargado, das relações 
de poder/conhecimento[...] presentes num dado momento.  (GRAUE E 
WALSH, 2003, p.26) 

Dessa forma, esta pesquisa “comportou-se” nesta direção, sob um olhar 

contextualizado, mas também observando como os contextos sociais se 

interrelacionam na interpretação do fenômeno situado. 

Falou-se da abordagem e da natureza desta investigação, mas como ela se 

mostrou para mim, pesquisadora, e para aqueles que se desdobraram a lê-la? Esta 
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pesquisa, ao se debruçar sobre um fenômeno tão específico e estar diretamente 

ligado a um contexto peculiar, já que o fenômeno dado é, quase que ontologicamente, 

ligado a um corpo coletivo de pessoas pertencentes a uma única escola, como um 

estudo de caso.  

Ao caracterizá-la como estudo de caso, comprometi-me em realizar uma 

análise profunda do fenômeno, circunscrevendo assim, uma diversidade de 

procedimentos, que permitiu fazer uma leitura rigorosa do contexto em que está 

inserido, dos sujeitos envolvidos e das circunstâncias em que este fenômeno é afeito. 

(TRIVIÑOS, 1987; YIN, 2001; STAKE, 2016). 

Yin (2001) e Stake (2016) chamam a atenção para o fato de que um estudo de 

caso é uma investigação em que o/a pesquisador/a está interessado/a em uma 

situação, acontecimento sobre pessoas, ou um grupo delas, sobre uma instituição, ou 

sobre algo que acontece nela, ou seja, interessa-se em conhecer a fundo a 

singularidade do próprio fenômeno.  

Para isso, utilizei de uma variedade de procedimentos e “cerquei-me” de todas 

as fontes que pudessem trazer a mostração do mesmo, que se caracteriza por ser um 

fenômeno contemporâneo, “um evento raro ou exclusivo ou nas quais o caso serve a 

um propósito revelador”. (YIN, 2001, P. 67)  

Enfim, por meio desse percurso metodológico realizado no caminho, coloquei-

me em prontidão, na intenção de perceber as armadilhas de meus próprios 

pressupostos e aligeiradas interpretações, tomando os devidos cuidados para não 

ferir de modo algum as relações dialógicas estabelecidas com os interrogados/as, 

levando-os/as a estarem em interlocução permanente comigo e com os destinos e 

resultados deste estudo.  
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CONTEXTOS E CARACTERIZAÇÕES: LOCALIZANDO OS SUJEITOS, 

ARBITRANDO OS INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE RECOLHA DE SUAS 

PERCEPÇÕES   

 
Lócus da pesquisa: 
 Esta investigação ocorreu em uma escola municipal pertencente à Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis. Uma Escola Básica que possui uma 

característica incomum: atende um público de estudantes com faixa-etária de 6 a 10 

anos e, por isso, oferece o Ensino Fundamental I, do 1º ao 4ª ano.  

A escola localiza-se na Costeira do Pirajubaé, que possui cerca de 15.0000 

habitantes. A comunidade escolar é bastante diversificada, atendendo famílias do 

bairro e adjacências. As crianças atendidas são filhos/as de comerciários, professores 

da educação básica e do ensino superior; pequenos empresários; pescadores e 

empregadas domésticas. 

A escola possui, segundo os dados levantados na própria escola, cerca de 420 

estudantes, 48 funcionários entre professores, educadores e funcionários 

terceirizados, divididos em dois períodos; um matutino e outro vespertino. O regime 

de gestão da escola é democrático e participativo, possuindo colegiados de classe; 

conselho de liberativo; Associação de pais e professores e demais fóruns que se 

caracterizam por serem reuniões colegiadas ordinárias e extraordinárias que ocorrem 

conforme a necessidade.  

 

O fenômeno situado, o Projeto aprender a Conhecer – pesquisar de corpo inteiro 
(PAC):  
 Projeto educativo que é desenvolvido a partir da metodologia de pesquisa 

adaptado a crianças de 06 a 10 anos. Um projeto que tem como princípio o educar 

pela pesquisa, quer dizer, a pesquisa como um princípio educativo (DEMO, 2002). 

Desenvolvido em todos os anos escolares, há 5 anos, caracterizando-se como 

uma tentativa de reorganização curricular em curso. Todos os membros da 

comunidade escolar são convidados a participarem, sendo que os professores 

trabalham em regime de cooperação. A metodologia é aplicada durante o ano letivo, 

de fevereiro a novembro, mais ou menos e dar-se-á a partir das seguintes etapas:  

Etapa1 - Fase exploratória - Inicialmente, cada turma da escola e cada aluno 

individualmente, é estimulado a 'observar' o seu ambiente, prestando atenção nos 
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objetos, animais, pessoas, fatos, acontecimentos, não apenas próximos, mas notícias 

em mídias, atuais e históricas, bem como todo tipo de peculiaridade. O professor faz 

a pergunta principal do projeto: O que você quer aprender este ano na escola? Essa 

fase estende-se por um período de 2 meses (início do ano letivo). As crianças fazem 

saídas de campo exploratórias, assistem vídeos, pesquisam na internet e na 

biblioteca, debatem intensamente em sala de aula as suas experiências. Esta é uma 

fase do projeto extremamente fértil em ideias e sugestões, onde se estimula a 

curiosidade e a inquietação. Professores orientam os alunos para registrarem tudo 

que for interessante.  

Etapa 2 - Definição do tema e problematização - É importante entender que no 

contexto da escola não é possível cada criança escolher seu tema, pois não haveria 

estrutura suficiente e nem tempo adequado para operacionalizar os recursos materiais 

e humanos para abordagem de todos. Então, cada turma escolherá o seu tema, para 

desenvolver a pesquisa ao longo do ano letivo. Nesta etapa o professor utiliza com 

frequência o brainstorming, a fim de recolher os temas e preferências dos alunos, 

promovendo debates para esclarecer melhor a turma sobre os assuntos preferidos. 

Ao final, o tema é escolhido pela turma por, votação. Uma das ações interessantes 

observada nesta fase, é a iniciativa de grupos de alunos já decididos por um tema, 

fazerem campanhas de mobilização, procurando convencer os indecisos, havendo um 

processo de negociação e argumentação. Após a escolha do tema, segue-se um 

período para formulação das perguntas (questões a investigar) que se tornar as metas 

que nortearão toda a investigação. É importante destacar que, ao longo da coleta de 

dados, novas questões podem ser incorporadas. Essa fase estende-se por um 

período de até 2 meses. 

Etapa 3 - Definição dos 'instrumentos' e estratégias de coleta de dados - Nesta etapa, 

há necessidade de assessoramento aos professores, pois nem todos dominam a área 

da investigação científica. Adaptando ao ambiente escolar, são elaborados os 

'protocolos' (para pesquisa documental/bibliográfica e de campo) e o cronograma de 

coleta de dados. Em todos os casos, devem ser confeccionados com os alunos. 

Resumem-se a 'fichas observacionais' para as visitas, 'roteiros de entrevista' para 

abordagem dos palestrantes, 'fichas de registro' para as pesquisas em livros, revistas 

e na internet, entre outros. Excepcionalmente, a elaboração de protocolos pode 

estender-se à fase de coleta de dados, em função de demandas contingentes.  Este 

período não excede 1 mês.  
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Etapa 4 – Coleta de dados - Nesta etapa, naturalmente, a família do aluno já foi 

mobilizada por ele próprio, e está engajada em pesquisar o tema conjuntamente. 

Orienta-se aos pais que atuem como facilitadores, promovendo os meios para o aluno 

ter acesso às informações fora da escola, em seu tempo livre. Essa fase é muito rica 

em visitas técnicas, apoio de profissionais e instituições especializadas nos temas 

escolhidos, intensa circulação de palestrantes e consultores na escola e visitas a 

universidades e institutos de pesquisa, além da frequência assídua das turmas na 

biblioteca e na sala informatizada. Os professores orientam o registro de toda a 

pesquisa em diários, desenhos, fotografias, filmagens. Comumente ocorrem 

iniciativas para criação de blog's, vídeos no You Tube, etc. Aqui, grande parte da ação 

docente concentra-se em estimular, problematizar, criar conjuntamente com o aluno 

um ambiente propício à pesquisa e investigação do tema. Esta é a etapa mais longa 

do projeto, podendo estender-se por 4 ou 5 meses.  

Etapa 5 - Relatório final e 'publicação' - É idealizada e organizada anualmente pela 

Feira de Ciências, com muito engajamento da comunidade escolar. Essa é a principal 

'publicação', onde se apresentam os resultados de todo o trabalho desenvolvido ao 

longo do ano. Os resultados também são apresentados nas redes sociais, 

desenvolvidos em conjunto por alunos e professores. 

Algumas Estratégias utilizadas: Enquetes; Votações; Juris simulados; Seminários; 

Sacola Científica; Palestras; Visitas técnicas e saídas de estudos; Sequências 

didáticas diversas com articulação com os conteúdos escolares; Grupos de trabalhos 

dirigidos e independentes; Feira de Ciências; Planejamento semanal; reuniões 

pedagógicas e de replanejamento; formação continuada; etc. 

 
O Outro da pesquisa: 
 Sujeitos pertencentes à comunidade escolar, que se caracterizam como sendo 

os/as crianças/estudantes, educadores/as (funcionários/as do quadro civil), 

professores, membros das famílias, responsáveis pelos/as crianças/estudantes 

selecionados/as, membros da equipe diretiva e pedagógica, envolvidos no processo 

político-pedagógico numa escola pública municipal da Rede Pública Municipal de 

Florianópolis, Santa Catarina.   

A escola selecionada se caracteriza por ser espaço de educação formal em 

que foi implantado um projeto pedagógico que tem a pesquisa como princípio 

educativo na qual, a partir disso, foram desenvolvidos, nos últimos cinco anos, 76 
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atividades de iniciação à pesquisa, que correspondem a 76 turmas existentes na 

escola nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (20 turmas no ano de 2014 e 20 

turmas no ano de 2015, 18 turmas no ano de 2016, 18 turmas em 2017, 18 turmas 

em 2018), buscando uma mudança curricular significativa e ampliada, principalmente 

no ensino fundamental de 9 anos. 

A seleção dos/as participantes foi do tipo não-probabilística intencional e 

abrangeu membros da comunidade escolar desta escola que participaram e 

participam atualmente do projeto.  Esta classificação/seleção foi necessária para não 

comprometer a aplicação dos instrumentos, a análise e resultados da pesquisa. 

Quadro 8 - Caracterização/seleção dos participantes da pesquisa 

Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2018. 
 
O perfil 

 O perfil dos participantes foi construído a partir de características que elegi 

importantes para definir estes sujeitos. Todos foram convidados a realizar o 

preenchimento do formulário, ficando à vontade para deixá-lo em branco, ou não 
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responder qualquer das questões. O formulário se caracterizou por ter questões que 

permitiam assinalar mais de uma resposta e também um item que permitia ao 

participante assinalar, “não desejo responder”.  

No final do formulário, havia duas questões abertas com as mesmas condições 

e regras de responderem ou não tais questões. O preenchimento do perfil foi realizado 

junto à pesquisadora, no caso do respondente ter alguma dúvida. 

i) Quanto à nacionalidade: oito participantes são brasileiros e uma participante de 

nacionalidade argentina. 

ii) Quanto ao gênero: oito se identificaram como do sexo feminino e um do sexo 

masculino. 

iii) Quanto às datas de nascimento: escolhi aqui somente colocar os anos de 

nascimento, sendo que quatro dos participantes tinham nascido entre 1970 e 1979; 

três entre 1960 e 1969 e dois entre 1980 e 1989. 

iv) Quanto ao estado civil: cinco participantes eram casados/as, dois possuíam união 

estável, um/a era solteiro/a e outro/a era divorciado/a. 

v) Quanto a filhos: quatro dos participantes têm dois filhos, três possuía um filho, um 

possuía três filhos e o último não possuía filhos.  

vi) Quanto à escolaridade: seis dos/as participantes possuem ensino superior 

completo e dois deles/as declararam que possuíam pós-graduação lato-sensu; um, 

mestrado; outro/a com ensino superior incompleto e o/a último/a, ensino médio 

incompleto. 

vii) Quanto à ocupação profissional: uma manicure e comerciária; uma do lar; sete 

funcionários/as públicos/as. 

viii) Quanto à posição na comunidade escolar durante a participação no PAC: uma se 

intitulou funcionária da limpeza da escola e ex-aluna (durante a entrevista colocou que 

era mãe de estudante); quatro professores/as; uma diretora; uma bibliotecária e mãe 

de estudante; duas conselheiras do Conselho deliberativo escolar e APP e mães de 

estudantes.  

 É importante observar que durante o ato da entrevista, as duas conselheiras já 

não faziam parte do conselho , filhos egressos da escola, mas participaram do PAC 

durante dois anos, pelo menos; duas professoras também não faziam mais parte do 

quadro funcional da escola, mas participaram do projeto durante dois anos, também; 

a funcionária também participou durante três anos do projeto, mas na entrevista era 

ex-funcionária e mãe de egresso.  
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As perguntas abertas do perfil 
 

Dos/as nove entrevistados/as, seis responderam, pelo menos, uma das 

questões que estavam no formulário Perfil do/a participante. As questões foram as 

seguintes: (1) Você gostaria de falar alguma coisa ou deixar alguma observação sobre 

você? (2) Você tem alguma observação importante sobre o Projeto de pesquisa que 

participou/participa na escola? Segue o quadro com as respostas dos adultos: 

 

Quadro 9 - Respostas questões perfil adultos/educadores 
PSEUDÔNIMO QUESTÃO RESPOSTA 

 
GREMISTA 

 
 

Você gostaria de falar alguma 
coisa ou deixar alguma 
observação sobre você? 

Minha formação é Letras com 
especialização em tecnologias da 
educação. Gosto de tecnologias aliadas 
ao processo de ensino e aprendizagem, 
facilitam o trabalho do profissional da 
educação. 

Você tem alguma observação 
importante sobre o Projeto de 
pesquisa que participou/ 
participa na escola? 
 

A partir da necessidade percebida pela 
escola, principalmente dos depoimentos 
dos pais e alunos, a implementação e 
evolução do Projeto trouxeram muitos 
desafios e como resultado, muitas 
realizações e modificações positivas 
para o ensino e a aprendizagem dos 
alunos. Um maior envolvimento da 
comunidade escolar e setores privados e 
profissionais que se envolveram e se 
envolvem. 

 
ERUNDINA 

 
 

Você gostaria de falar alguma 
coisa ou deixar alguma 
observação sobre você? 

Sempre participo das APPs e Conselhos 
das escolas onde meus filhos são 
alunos. 

Você tem alguma observação 
importante sobre o Projeto de 
pesquisa que participou/ 
participa na escola? 

Minha observação é que quando se 
implementou o projeto, minha filha teve 
um aproveitamento de 100% do 
conteúdo. 

 
 

M.MARIA 
 
 

Você gostaria de falar alguma 
coisa ou deixar alguma 
observação sobre você? 

Vivo a vida intensamente. Amo minha 
família, amigos. Sou feliz. 

Você tem alguma observação 
importante sobre o Projeto de 
pesquisa que participou/ 
participa na escola? 

Não respondeu 
 

 
 

ELAINE 

Você gostaria de falar alguma 
coisa ou deixar alguma 
observação sobre você? 

Sou bibliotecária da escola há 12 anos e 
meu filho estudou aqui quatro anos. 

Você tem alguma observação 
importante sobre o Projeto de 
pesquisa que participou/ 
participa na escola? 

O projeto de pesquisa deu início a uma 
grande transformação na escola. Ainda 
hoje está em processo de transformação 
e acredito que assim vai continuar. 
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WENDGEL Você gostaria de falar alguma 
coisa ou deixar alguma 
observação sobre você? 

Não respondeu 

Você tem alguma observação 
importante sobre o Projeto de 
pesquisa que participou/ 
participa na escola? 

Foi a minha primeira experiência 
enquanto docente e de extrema 
importância para a minha prática. 

JOANA Você gostaria de falar alguma 
coisa ou deixar alguma 
observação sobre você? 

Não respondeu 

Você tem alguma observação 
importante sobre o Projeto de 
pesquisa que participou/ 
participa na escola? 

Os projetos são um grande incentivo 
para que os alunos desenvolvam sua 
criatividade. 

Fonte: produzido pela pesquisadora WENDHAUSEN, 2018. 
  

É importante observar que os seis nomes aqui expostos são pseudônimos que 

os próprios entrevistados escolheram a partir de dois critérios: i) que fossem 

escolhidos de acordo com o significado que possui para eles; ii) algum personagem 

que se identificasse com as suas personalidades ou momento em que estão a viver. 

O nome pseudônimo dos três entrevistados que não responderam as perguntas do 

perfil são: Mel, Hipácia e Mariá. 

 Desses nove pseudônimos, dois foram escolhidos o mesmo e daí, conforme a 

significação que me deram, acrescentei mais um sinal gráfico ou letra, deixando a 

essência do significado do mesmo. Somente um deles foi escolhido pela pesquisadora 

porque a entrevistada assim desejou. Coloquei o que essa pessoa significa para mim 

diante de sua força e determinação que desenvolve na educação pública.  

Os instrumentos de Recolha  
A Pesquisa documental nesta investigação não se caracterizou simplesmente 

por ser um levantamento de documentos que foram largamente produzidos entre os 

anos de 2014, 2015 e um documento de 2018, registro das crianças/estudantes do 4° 

ano, do Projeto Aprender a Conhecer (PAC), mas é pertinente, na medida em que 

busquei compreender como o fenômeno PAC se mostrava à comunidade escolar, a 

partir da análise dos documentos prescritos e nos registros do vivido deste projeto.  

Dessa forma, os documentos selecionados, organizados e posteriormente 

analisados nesse processo de investigação,  
[...] são despidos de uma conceção estável, ou seja, eles são retirados de 
uma forma com molde fixo e preestabelecido, passando a significar registros 
escritos/visuais/auditivos inseridos em um momento sócio histórico 



 
  

 

136 

específico. Os significados dos documentos, nesses termos, são construídos 
a partir da inserção no social, momento em que “documentos” e “meio social” 
se relacionam dialeticamente. Os documentos enquanto discursos são 
restringidos pelo social, mas também o constitui. Assim, é nas práticas 
discursivas (quem produziu, onde, local de circulação, quem consome) e 
social (relações de poder, ideologia, hegemonia) que os documentos são 
definidos. (SILVA, 2014, p. 3) 

Esses documentos, elaborados a partir das ‘falas’ escritas e registradas de 

seus interlocutores, e, outros, documentos que projetam ideias e concepções que 

norteiam o processo de ensino e aprendizagem, endereçando-se ao futuro visível do 

PAC, foram tomados à compreensão a partir de leituras sistemáticas, orientadas pela 

questão que norteou esta pesquisa e as sub-questões que surgiram no decorrer da 

investigação e, posteriormente, submetidos aos procedimentos de análise 

fenomenológica-hermenêutica.(BICUDO, 2011). Bicudo (2011) acrescenta a 

necessidade de vê-los 
[...] como descrição do fenômeno interrogado, que se manifesta e se doa a 
análise e reflexão no e mediante o texto articulado e escrito por especialistas.  
Portanto, não se trata de descrição de experiência vivida existencialmente 
pelo sujeito, mas na experiência vivida vem à palavra, ao sentido e à reflexão. 
[...]. É mediante o texto que buscamos compreender o que se mostra no 
encontro ver/visto, [...] obtendo, assim, os dados a serem analisados de modo 
crítico e reflexivo, que requer uma análise, interpretação ou explicação 
detalhada e cuidadosa de todas as significações que se mostram no mundo 
da cultura. (BICUDO, 2011, p. 123) 

 

Sub-questões norteadoras 

Um movimento metodológico fenomenológico não acontece de forma 

espontânea e, concordando com Bicudo(2011), este movimento ocorre a partir de 

questões que norteiam todo o estudo e outras, chamados aqui de sub-questões, “que 

vão aparecendo e sendo adaptadas ao contexto, para responder a questão, a 

interrogação da investigação”. (WENDHAUSEN et.al., 2018, p. 193). 

Nessa altura, as sub-questões que subsidiaram a pesquisa documental, 

configuraram-se como tentativa de compreender como o fenômeno PAC se mostra 

nos documentos do vivido e prescrito, são elas: 

(a) O que é isso, o PAC?  

(b) Como se mostra o fenômeno PAC nos documentos prescritos e registros do 

vivido, ou melhor, o que dizem sobre o PAC? 

Neste procedimento, os documentos prescritos e registros do vivido arbitrados 

foram expostos a questões que buscaram responder à interrogação primeira que 
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moveu esta pesquisa.  Interessada em compreender o que está sendo dito nos textos 

dos documentos, mantive-me atenta ao que eles mostrariam sobre o fenômeno. 

Como mesmo aponta Bicudo (2011), procurei colocar em evidência 

compreensões e interpretações sobre os documentos analisados, que poderiam 

“sustentar suas revisões”, na busca de esclarecer pontos contraditórios,  

[...] bem como, evidenciar aqueles que se mostram em consonância com as 
propostas político-pedagógicas, que inovem do ponto de vista do cenário 
mais abrangente, ou seja, daquele que se descortina além”, nesse caso, do 
PAC. (BICUDO, 2011, p. 122). 

Os documentos 

Para que se possa compreender que documentos foram selecionados, 
classificados e posteriormente analisados, ordenei-os e os caracterizei da seguinte 

forma: 

Quanto aos documentos do registro do vivido, caracterizam-se por serem 

os registros disponíveis nas redes sociais; relatórios e registros dos professores; 

depoimentos de famílias e atividades das crianças entre os anos de 2014 e 2018. 

Documentos construídos pelos sujeitos, membros da comunidade escolar. São eles: 

i) Atividades de pesquisa registradas na Rede Social Facebook do PAC 
(FACE2014-2015), realizadas pelos estudantes, caracterizam-se por registros de 

duas etapas do PAC - a fase exploratória inicial e a etapa de definição do tema e 

problematização -. Estas etapas, como as demais, foram registradas pela 

professora e crianças na rede social Facebook, durante a sua atuação no PAC, 

nos dois primeiros anos de sua implantação – 2014-2015. As pages analisadas 

eram institucionais, sendo uma das estratégias utilizadas no projeto, com o objetivo 

de dar transparência ao processo e incentivar o acompanhamento das famílias nas 

atividades escolares de seus/suas filhos/as. Nesses dois anos, a professora 

orientou o trabalho com o mesmo grupo de estudantes, mas com atividades e 

temáticas diferentes. O grupo, em 2014, participava do 3.º ano do ensino 

fundamental I e, no ano de 2015, do 4.º ano, de uma escola pública brasileira. Este 

foi um dos critérios de escolha para este recorte, pois assim, observaria 

longitudinalmente o comportamento de participação das crianças e da professora 

no PAC. Os registros do facebook escolhidos foram os enunciados e descrições 

das atividades dos álbuns de fotos da rede social dos anos de 2014 e 2015, 

somados são 29 registros. Logo depois, foi elaborado um documento Word, na 
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mesma ordem da linha organizada pela professora, em que foram copiados e 

colados todos os registros, as reações simbólicas (likes e animações), bem como 

os comentários da comunidade escolar, quando houvesse. A professora da turma 

foi entrevistada posteriormente. 

ii) Avaliação das famílias (A.Fa) de uma turma do 3° ano/2014 – consistiu numa 

atividade realizada pela professora, ao final das atividades de pesquisa da turma 

buscou realizar a avaliação do projeto junto às famílias participantes do processo. Dos 

vinte e seis registros dos depoimentos das famílias, arbitrei quatro deles, sendo 

que um foi de uma família que foi entrevistada neste estudo e os demais, de famílias 

que participaram de uma saída de estudos a um museu que ilustrava o tema de 

pesquisa da turma, na época.  Os depoimentos foram organizados em um documento 

do word pela pesquisadora. A professora desta turma foi entrevistada posteriormente. 

iii) Relatórios das professoras  (R.Prof.A.; R.Prof.B.) – Esses relatórios foram o 

registro das duas professoras arbitradas para a entrevista e também responsáveis 

pelas atividades mencionadas anteriormente (uma, a Atividade de pesquisa e a outra, 

o depoimento das famílias), eleitas como documentos do vivido analisados. Os 

relatórios contêm registros dos anos de 2014-15 das atividades de pesquisa em que 

participaram com os mesmos grupos de estudantes, durantes esses dois anos, porém, 

com temas diferentes.  

iv) Avaliação das crianças/estudantes (A.Cças) – Os registros faziam parte de 
uma das avaliações da língua portuguesa realizada pela professora de uma turma do 

4° ano realizada no ano de 2018. Arbitrou-se estes registros porque se constituem 

como registro sobre o projeto de estudantes que participaram dos quatro anos do 

PAC, entre os anos de 2015 e 2018. A avaliação foi realizada a partir de um roteiro 

construído pela professora que ordenou que as crianças descrevessem a experiência 

vivida no último ano, solicitando também a opinião das mesmas sobre o projeto e o 

processo de pesquisa. Das 27 avaliações foram selecionadas 10 avaliações. Os 

registros foram organizados em um documento Word pela pesquisadora.    

Quanto aos documentos prescritos, elegeu-se os documentos que 

substanciaram o PAC durante o ano de 2014-2015, inclusive, na escrita do documento 

e sua reestruturação, durante este período. Dos seis documentos que elegemos, a 

princípio para analisar, arbitrei pelos quatro que compõem as políticas públicas 

municipais entre 2008 e 2015, apesar de que, logo após, em 2016, uma nova proposta 
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curricular e diretrizes foram publicadas na Rede Municipal de Ensino. Também não 

escolhi utilizar os documentos da política educacional da federação, por compreender 

que os documentos municipais seguem, de forma sistemática, as regras, diretrizes e 

propostas brasileiras e que, geralmente, em Santa Catarina, o município de 

Florianópolis é o primeiro a se adequar às novas legislações, quando impostas pelas 

Políticas Públicas Educacionais da União. As descrições analisadas foram oriundas 

dos seguintes documentos:  

v) Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis / SC – 2015 – o objetivo deste documento é a consolidação das 

políticas públicas educacionais da Educação Básica, implementada a partir da 

publicação da Lei 12796/2013 que estabeleceu a obrigatoriedade de matrícula das 

crianças na Educação Básica a partir dos 4 anos e que imputa aos municípios  a 

ampliação do acesso e permanência nas instituições educativas com qualidade, 

consolidando uma política de integração da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

incluindo as modalidades da Educação de Jovens e adultos, na direção de uma 

educação inclusiva e integral dos sujeitos/cidadãos/estudantes, numa perspectiva de 

que todos tem o direito à aprendizagem. (FLORIANÓPOLIS, 2015). Foram 

destacadas deste documento/fonte cinquenta e duas referências e após as leituras, 

quinze referências respondiam as sub-questões. 

vi) Resolução n°01/2010 (R9) - Fixa normas para o Ensino Fundamental de 09 
(nove) anos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, Santa Catarina. Visa 

garantir oportunidades educativas, acesso e permanência de 

sujeitos/cidadãos/estudantes de seis a quatorze anos de idade, no ensino 

fundamental. Foram destacadas deste documento/fonte dez referências e, após as 

leituras, duas delas respondiam as sub-questões. 

vii) Proposta curricular de ensino da RME de Florianópolis, 2008 (PC) – o 

documento traz os princípios e orientações para subsidiar a elaboração, organização 

e sistematização dos Projetos Políticos Pedagógicos e de seus planos de ensino das  

instituições de ensino municipais que atendem estudantes a partir dos seis anos de 

idade. Vinte e seis referências foram destacadas e, após as leituras, quatro 
referências respondiam as sub-questões. 

viii) Projeto Político pedagógico da escola (PPP) – documento que articula e 

direciona a ação educativa na escola. Ação esta intencional e que reflete as políticas 
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educacionais, as necessidades e demandas da comunidade, bem como, relaciona e 

organiza o currículo escolar no que diz respeito a temporalidade, espacialidade, como 

também o conhecimento valoroso que periodicamente está aberto a mudanças, 

necessárias e comuns a um projeto que se abre a um futuro visível. Foram destacadas 

deste documento/fonte vinte e uma referências e, após as leituras, cinco referências 

respondiam as sub-questões. 

Os documentos, Projeto Aprender a Conhecer (PAC) e o Capítulo de livro 
publicado em 201641 que contêm os princípios norteadores do PAC foram 

balizadores, mas não determinantes na análise. Isto porque buscava saber se os 

documentos prescritos acima citados, na sua mostração, dizem do PAC.  

Organização dos achados  

Os registros foram ordenados com o auxílio do software webQDA42 que 

possibilitou a sistemática de análise e articulação dos registros pela pesquisadora. Tal 

ordenação se deu a partir da leitura rigorosa dos documentos na íntegra e, depois, de 

partes destacadas pela pesquisadora, considerando os objetivos, metodologia e as 

sub-questões, que  guiaram a “conversa” com os mesmos, registros do vivido e 

documentos prescritos.  

Dessa forma, o software foi alimentado com todos os documentos selecionados 

e, a partir das sub-questões, os mesmos foram “mostrando” as descrições que seriam 

significativas para a análise e discussão.  

Para os documentos do registro do vivido, as fontes foram ordenadas a partir 

do ano em que ocorreram as atividades, e as mesmas foram subdivididas conforme 

as etapas do projeto, (como foi o caso das fontes oriundas do Facebook). 

(WENDHAUSEN, et al, 2018). Os demais orientados pelos critérios supracitados, 

eliminadas repetições e assuntos que não condiziam com o projeto. 

Para os documentos do prescrito os critérios utilizados, além das sub- 

questões, foram os objetivos, princípios e diretrizes que norteiam a Educação Básica 

Municipal, nomeadamente aqueles que “falam” sobre os processos de ensino e 

aprendizagem imbricados no Ensino Fundamental I.  

 
41 FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. EBM. Adotiva Liberato Valentim. Projeto 
Aprender a Conhecer: Pesquisar de Corpo Inteiro. Florianópolis. 2019a. 
42. (https://www.webqda.net/acerca/o-webqda/ ). 
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Foram organizadas pasta e colocadas as descrições correspondentes. Após  

isso, os dados foram codificados em códigos livres e, mais tarde, nos códigos árvores, 

que permitiram o enlace  dos sentidos e significados em direção às convergências. 

Após a codificação foi possível ter acesso aos relatórios dos dados e, a partir deles, 

iniciou-se a fase da sua análise ideográfica. (WENDHAUSEN, et al., 2018). 

A Entrevista Fenomenológica se consubstancia pelo exercício da escuta 

despretensiosa do outro e por isso impõe uma atitude de ouvir o que o outro tem a 

dizer, diferenciando-se das demais técnicas de entrevista calcadas, na sua maioria, 

no modelo clássico que busca, acima de tudo, levantar hipóteses e respostas 

conclusivas sobre determinado assunto ou fenômeno. Assim,  
Na entrevista não interpelo, afasto-me e me torno ouvinte, e na medida 
em que olho e vejo pelos olhos do outro, encontro-me entrelaçado, 
enquanto o vejo como único a ver a coisa, mas que na medida em que 
mergulho em sua fala compreendo e não o julgo, pois vejo nele as 
minhas impressões vividas pelo outro, e me desvelo enquanto ser no 
mundo, e sou visível e vidente, e não sou mais parte, mas o todo que 
me faz e se faz mundo. (CARVALHO, 1987, p. 22) 

 Essa técnica vivida pelo sujeito-interrogado proporciona ao/a pesquisador/a 

captar o mundo vivido do outro e, assim, fazer mostrar o que está ainda encoberto, 

desapercebido, não revelado, o que ainda não está consciente para esse sujeito. 

Procura captar não só o que está mais evidente no discurso do sujeito-interrogado; 

transcende a palavra dita e descobre a essência do fenômeno, fazendo com que o 

entrevistador/a e o entrevistado/a questionem-se, interroguem-se e se vejam nas suas 

multidimensionalidades, nas mil facetas com que se relacionam com o mundo. 

 A entrevista fenomenológica, então, se caracteriza por ser um encontro, que dá 

acesso ao que o outro pensa e sente. Paula, et al. (2014, p.469) coloca que a 

entrevista fenomenológica seria como um “modo de acesso ao ser, [...] como um 

encontro, singularmente estabelecido entre o sujeito pesquisador e cada sujeito 

pesquisado e que a produção dos dados ocorre a partir de duas dimensões: a 

dimensão ôntica e a dimensão ontológica. 

Ôntica porque refere-se ao planejamento da pesquisa em si, a definição dos 

participantes, feitura do roteiro, seleção de local e realização da entrevista, ou seja 

preocupa-se com o horizonte da objetividade. (PAULA, et.al.; 2014) 

Ontológica – horizonte da subjetividade - porque, refere-se a atitude 

fenomenológica que o pesquisador tem que assumir durante a aplicação e análise dos 

achados recolhidos. Essa atitude remete ao entrevistado e o que é desconhecido para 
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o pesquisador.  Funda-se na empatia e na intersubjetividade, ou seja, exige do 

pesquisador um “descentrar-se de si”, abre-se à compreensão do que o outro, o 

entrevistado, percebe. (PAULA, et.al.; 2014, p. 470).   

 E nesse enlace,  acreditei, como Melo (2001, p. 63), que a entrevista 

fenomenológica, encontro que se dá face-a-face, “se pauta no encontro entre seres-

corpos no mundo, em que ambos, entrevistador e entrevistado se colocam à prova, já 

que o Eu encontra-se com o Outro, e ambos mudam suas vidas, de alguma maneira, 

após o encontro”.  

 É a possibilidade de captar a fala originária, o eido, a essência do fenômeno 

para o sujeito em mostração; é a possibilidade de deixar acessível ao entrevistado e 

ao entrevistador “a verdade mesma de seu existir, seja ela qual for, sem qualquer 

falseamento ou deslize, sem qualquer preconceito ou impostura. O revelar-se do 

cliente é a “mostração” de sua totalidade e não de seus fragmentos”. (CARVALHO, 

1991, p. 35). 

 

A seleção dos participantes 

Todos os selecionados foram convidados a participar (já explicitados); os locais 

e horários das entrevistas foram previamente combinados com a pesquisadora. As 

entrevistas fenomenológicas são feitas face-a-face, possibilitando “uma vivência em 

que compartilham compreensões, interpretações e comunicações, na esfera da 

intersubjetividade” (PAULA, et al., 2014, p. 470). 

  

A questão norteadora das entrevistas 

 A interrogação feita aos sujeitos desta pesquisa foi: O que significa para você 
o PAC?  Tal questão foi elaborada a partir da Interrogação que norteia toda essa 

investigação, que por sua vez, foi definida a partir do objetivo traçado neste estudo. 

 

O Roteiro da entrevista 

Ф Dados de Identificação:  

Foi produzido um formulário de perfil, aplicado antes da entrevista e que definiu os 

participantes do inquérito. O formulário continha dados como nome, idade, estado 

civil, número de filhos, ligação com a escola, formação, local e duração das 

entrevistas, comentários sobre ela e se caracteriza como documento sigiloso, 

manipulado exclusivamente pela pesquisadora. 
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Ф Tópico Norteador:  

A participação da comunidade escolar no PAC fortaleceu o Projeto Político 

Pedagógico que busca a emancipação dos sujeitos envolvidos. 

Ф Tópicos Geradores:  
a) Os sujeitos da comunidade escolar percebem-se participantes do fazer político-

pedagógico da escola após o PAC, 

b) A influência dessa percepção em suas trajetórias de vida e escolar. 

 

Ф Questões Finais:  

    c)  Gostaria de comentar o que sentiu durante a entrevista?  

 

As entrevistas 

 À princípio foram arbitradas onze entrevistas individuais e uma, piloto, com 

membros da comunidade escolar, todos adultos e oito entrevistas com 

crianças/estudantes egressas e regulares da escola que participaram do PAC em pelo 

menos, 2 anos de sua vigência. 

 Em relação aos adultos, foram feitas nove entrevistas de fato e uma, piloto, 

sendo que dois adultos não conseguiram participar da coleta, por problemas de cunho 

pessoal. Em relação às crianças, seis crianças foram autorizadas a realizar a 

entrevista, o que aconteceu.  

No entanto, devido ao limite de tempo, o tamanho do corpus documental, que 

incluiu também, as observações realizadas no estágio doutoral,  arbitramos, eu junto 

com os orientadores, não dar continuidade ao próximo passo de análise das 

entrevistas com as crianças, ficando esses achados para posteriores estudos no que 

diz respeito à compreensão das crianças sobre o fenômeno PAC. 

A Entrevista Piloto foi realizada com uma professora que participou das 

atividades do PAC, um mês antes da aplicação do instrumento, bem como do 

formulário de pesquisa com os sujeitos que aceitaram participar da recolha.  Ocorreu 

na segunda quinzena de junho de 2018. 

A aplicação do piloto permitiu-me realizar os ajustes necessários para que o 

momento não fosse somente suficiente, mas que o procedimento se adequasse aos 

princípios e diretrizes de uma entrevista fenomenológica.  

A ideia, como mesmo coloca Paula, et al. (2014, p. 471)  seria “de elaborar as 

questões empáticas, que possibilitam a abertura, poderia ser retomando algo que foi 
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dito por ele/a e utilizando a palavra “como”. Isso permitiu corrigir o silêncio do 

entrevistado logo após a resposta da questão e retomar o diálogo a partir da última 

fala, utilizando palavras-chaves que fui anotando no final de cada fala do mesmo. 

Paula et al.(2014, p. 471) auxiliou-me nesse momento e fez-me ficar vigilante 

a retomada dos meus objetivos da investigação e também, para que “ficasse atenta e 

sensível ao que estava sendo dito pelo depoente, na elaboração das questões 

empáticas que possibilitaram o aprofundamento e a busca por clareza na 

compreensão do objeto de estudo”.   

 

Organização dos achados  

As entrevistas foram transcritas e divididas em documentos word, separadas 

em pastas individuais. Logo depois, iniciei a leitura sistemática das transcrições a fim 

de extrair os discursos textuais (nomeados pela pesquisadora nas análises como 

descrições textuais) que foram utilizados para análise e discussão.  Iniciou-se, de fato, 

a redução fenomenológica43em si.  

Todas as transcrições foram submetidas ao software webQDA, como o 

realizado na pesquisa documental. Seguiu então, os seguintes passos:  a ordenação 

sempre acompanhada de uma leitura rigorosa das transcrições na íntegra e, depois, 

das descrições textuais destacadas pela pesquisadora, sempre considerando os 

objetivos, metodologia e a interrogação que moveu este procedimento. 

As pastas foram organizadas de acordo com os participantes/entrevistados/as 

da entrevista, registro individual. Depois, os dados foram codificados em códigos livres 

e mais tarde, em códigos árvores, e por isso, foi possível o acesso aos relatórios das 

descrições textuais das entrevistas e, logo, iniciou-se a fase da sua análise ideográfica 

e nomotética que permitiram o emergir das convergências e a elucidação das 

essências desveladas a partir das “falas” dos participantes/entrevistados sobre o 

fenômeno PAC. 

 

As Observações Participantes apesar de possuirem algumas características 

limitadoras, como mesmo observa Lima; Almeida; Lima 1999), a observação 

participante nesta investigação se caracteriza como um instrumento importante para 

 
43 Redução Eidética: redução ou ato de colocar em evidência (o ato) o foco da investigação, visando a destacar o 
que está sendo interrogado – colocar à prova da consciência. (BICUDO, 2011) 
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elucidar, articulada a outras técnicas, o fenômeno exposto, descortinando as 

experiências vividas das pessoas que participaram desse processo.  

Assim, a sua lógica consistiu na observação do fenômeno em movimento 

permitindo então, por meio das transcrições posteriores captar os discursos, as 

situações, os gestos e as demais relações estabelecidas, permitindo assim perceber 

o conjunto de linguagens imbricadas no processo.  

A observação participante pode se constituir de diversas formas, mas assumi 

a modalidade do observador como participante em que "ocorre através de relações 

breves e superficiais, nas quais a observação se desenvolve de maneira mais formal; 

é utilizada, muitas vezes, para complementar o uso de entrevistas."(LIMA; ALMEIDA; 

LIMA, 1999, p. 199). 

A observação participante ocorreu em dois momentos desta investigação: a 

primeira foi durante o estágio doutoral, nas visitas técnicas e mais precisamente e 

sistematicamente, na visita técnica imersiva que realizei na Escola Ciência Viva Vila 

Nova da Barquinha e durante as entrevistas.  

Nas duas ocasiões, segui os roteiros expostos nesta investigação, como 

também, constituí uma série de anotações em diário de campo, a fim de captar tudo 

o que fosse interessante e pertinente aos objetivos traçados para a construção deste 

documento.  

A utilização de todos esses instrumentos para a recolha de dados consistiu em 

garantir uma descrição abrangente, na tentativa de obter uma versão mais 

aproximada e fidedigna da compreensão do fenômeno PAC pelos sujeitos da 

pesquisa. Admitindo ainda, que o fenômeno está em movimento e se presta a muitos 

olhares que num momento qualquer se modifica/transforma.  

À título de esclarecimento do que seja o software webQDA, se caracteriza por 

ser uma ferramenta de apoio à análise de dados qualitativos num ambiente 

colaborativo e distribuído. (https://www.webqda.net/acerca/o-webqda/ ). No caso 

desta pesquisa, o software foi utilizado para a ordenação dos dados e construção dos 

códigos que se revelaram como unidades de significados ou asserções para facilitar 

e agregar a análise fenomenológica, a partir dos passos sugeridos por Giorgi e Sousa 

(2010); Bicudo (2011); Melo (2001) e Merleau-Ponty (1994). 

Souza; Costa e Moreira (2014) pontuam que, além das anotações e 

observações em blocos de papel, é mister a utilização, hoje, de outros meios digitais 
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como gravadores, câmaras digitais e software que possam auxiliar e garantir “alta-

fidelidade” na recolha dos dados e que,  

[...] nos ajudam a organizar, transcrever, ordenar e categorizar os dados, 
visando uma análise mais profunda e diversificada. Apesar da evolução de 
toda esta panóplia técnica e instrumentação metodológica iremos sempre 
necessitar do observador criterioso, crítico e questionador para encontrar 
respostas para os nossos diversos problemas e questões de investigação. 
(SOUZA; COSTA; MORIERA, 2014, p. 01). 

No entanto, é importante pontuar que o software é vazio de conteúdo, de 

estrutura teórica e de indicadores/categorias. A responsabilidade pela sua 

configuração e organização dos conteúdos é do/a pesquisador/a, a partir do desenho 

de investigação na qual a sua pesquisa está alicerçada, é que os dados recolhidos 

serão organizados e devidamente analisados e discutidos.  (SOUZA; COSTA; 

MORIERA, 2014) 
Dessa forma, no caso desta investigação, da variedade e múltiplas funções que 

o software proporcionou, explorei as seguintes possibilidades: i. Armazenamento de 

todos os documentos, entrevistas e anotações, no caso dos documentos e entrevistas 

transcritas na recolha e produção dos dados; ii. Armazenamento e organização dos 

textos para a busca sistemática, como também leitura e análise a partir das palavras-

chaves da investigação, organização das citações a serem utilizadas posteriormente; 

iii. criação de mapas de análise e redes; criação das convergências articuladas; iv.  

Registro e armazenagem dos resultados de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

147  

PERCURSOS E TRILHAS DA PESQUISA: UMA SÍNTESE PARA COMPREENDER 

O CAMPO DE AÇÃO DESTA PESQUISADORA 

Em todas as etapas, a recolha de dados foi padronizada. O período de recolha 

iniciou-se em março de 2017 – Coleta Documental – e em 2018 deu-se a coleta por 

meio de entrevistas individuais. Os instrumentos foram submetidos a validação, 

permissões de pesquisa e aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UDESC, sob o número do parecer consubstanciado do CEP n° 

2.206.852, CAAE: 62639316.9.0000.0118. 

Os documentos e as falas recolhidas, que fizeram parte do corpus documental 

(BAUER & ARTS, 2014), caracterizou-se por ser uma seleção intencional, sistemática 

e conveniente, que trouxe as informações necessárias para responder à interrogação 

desta pesquisa. A recolha ocorreu nas diversas etapas planejadas por este estudo, 

quais sejam: 

1ª etapa: (1).  identificação do campo de pesquisa; solicitação via ofício de visita in 

loco à instituição escolar, para a apresentação da proposta de pesquisa; autorização 

prévia para a realização da recolha de dados documental; organização e aplicação de 

questionário prévio (perfil dos possíveis candidatos) para posterior entrevista; convite 

aos participantes que se propuseram a preencher o perfil. (2).  

A validação dos instrumentos de pesquisa elaborados pela pesquisadora e das 

entrevistas: nesta fase foi realizada a validação dos procedimentos e instrumentos 

utilizados, que com os devidos cuidados e rigor teórico-metodológico foi elaborado e 

adaptado pela pesquisadora, orientada pelos professores orientadores (um da tese e 

outro do estágio doutoral). Para isso utilizaram-se os estudos no campo da 

metodologia fenomenológica de Bicudo (2011), Kluth (1997), Machado (1996), 

Machado (2003) e Espósito (1991) e devidamente analisados e avaliados pelos 

professores ministrantes da disciplina de Metodologia da investigação em educação 

da Universidade de Aveiro/PT.   

Como produto da disciplina, foi elaborado de um artigo científico com a 

temática, posteriormente submetido a uma banca de avaliadores qualificados, 
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aprovado e publicado em periódico qualificado, Cadernos de Pesquisa/UFMA, qualis 

A244. 

Quanto às entrevistas, todas elas foram submetidas à leitura dos entrevistados 

e ainda, foi realizada, como já dito, uma entrevista piloto com um sujeito que participou 

do PAC, no intuito de verificar se as questões eram legíveis, tinham coerência e se o 

perfil que seria aplicado com os entrevistados, era compreensível. Esta entrevista não 

foi submetida a análise. 

2ª etapa: pesquisa documental a partir dos documentos prescritos e registros do 

vivido. É importante destacar que esta fase da pesquisa serviu como pano de fundo 

para a próxima etapa da coleta da pesquisa, na tentativa de compreender a perceção 

dos sujeitos do processo vivido durante o PAC.  

E entendendo, como Moreira (2004, p. 452), que, conhecer o sujeito em toda a 

sua mundaniedade, ou seja, em toda a sua presença no mundo, em toda a sua 

multiplicidade, “é útil ao pesquisador. Nunca, repito, no sentido de controlar [...], mas 

no sentido de compreender realmente o significado”.  

Tensionada, então, pelos limites do tempo e metodologia adotada, escolhi ouvir 

os sujeitos participantes dessa pesquisa e, por isso, elegi a entrevista fenomenológica 

como eixo fundante dessa pesquisa, deixando a pesquisa documental, como 

subalterna, mas não menos importante para o consubstanciamento desta 

investigação. 

3ªetapa: após o levantamento e a seleção dos documentos, foi iniciada a análise dos 

mesmos; em sequência, a análise fenomenológica com enxerto hermenêutico, 

sugerida por Bicudo (2011).  

É importante pontuar que a análise documental foi realizada em quatro etapas, 

descritas por Bicudo (2011) e demonstrada posteriormente, resultando numa 

confluência temática e indicadores.   

 
44 WENDHAUSEN, M. et. al. Recolha e análise de dados numa perspectiva fenomenológica: registros das 
redes sociais como corpus documental numa investigação em educação. Cadernos de Pesquisa, v.25, ,. 4, 
out./dez. 2018. Maranhão; UFMA, 2018. Disponível em:  
< http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/issue/view/511> Acesso em: 
21/12/2018. 
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4ªetapa: Organização e realização das entrevistas individuais. As entrevistas foram 

realizadas como mencionado, com nove membros da comunidade escolar envolvidos 

no Projeto Aprender a Conhecer (PAC).  

 O espaço de entrevista e grupos foram previamente arrumados e combinados, 

conforme disponibilidade do/a entrevistado/a.  O procedimento de entrevista foi 

autorizado previamente, e assinado um termo de consentimento e de confiabilidade, 

mantendo-se sigilo e anonimato do/a entrevistado/a.  

A qualquer tempo o/a entrevistado/a poderia desistir da participação e, se nela 

continuasse, ter acesso às entrevistas e andamento da pesquisa, tendo à sua 

disposição o telefone e o endereço pessoal da pesquisadora e de sua orientadora. 

5ª etapa: Essa última etapa se constituiu como o período de análise das descrições 

das entrevistas e o enlace com as análises realizadas das descrições dos documentos 

prescritos e registros do vivido dos sujeitos da pesquisa, visando desvelar a totalidade 

do que foi ‘dito’ e os significados que transcenderam e logo depois, a partir da 

linguagem proposicional da pesquisadora, buscar as essências que brotaram delas.  

Esta análise fez-se a partir dos passos indicados por Melo (2001) e Giorgi; 

Sousa (2010), numa perspectiva da fenomenologia existencial merleaupontyana. 

Nesta etapa foi finalizada a escrita da tese e preparação para a defesa.  
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PREÂMBULO DE UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA: O DESVELAMENTO DAS 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS À BUSCA DA ESSÊNCIAS. 

Diante das falas e de uma escuta incessante e esgotante a que a fenomenologia nos 

obriga, porque não se interessa simplesmente por uma descrição analítica que se 

caracteriza por não comprometer-se com o seu investigado, delineei aqui todas as 

possíveis tramas que formaram o tecido da totalidade. Busquei assim, desvelar as 

unidades de significados e as essências que emergiram, exercício que somente se 

fez por meio da redução fenomenológica.   

Segui os passos sugeridos por Melo (2001); Giorgi e Sousa (2010); Martins e 

Bicudo (1989). No entanto, escolhi realizar os movimentos de análise, segundo os 

estudos de Bicudo (2011) com enxerto hermenêutico baseado em Ricouer (1978; 

2013). 

O enxerto hermenêutico é uma modalidade de análise sugerida por Bicudo 

(2011), a partir dos estudos sobre a dialética da explicação/interpretação da 

linguagem expostas durante as falas que se caracterizam por serem ação realizada 

ou a ser realizada pelo sujeito, mas também significações “escondidas” nos textos e 

manuscritos que revelam projetos e experiências do mundo-vida daqueles que os 

produziram.  

Melo (2016) ainda coloca que, para realizarmos uma investigação que utiliza 

como um dos recursos a hermenêutica para atingir  a redução fenomenológica, 
Faz-se necessário superar a posição de “espectador desinteressado” e 
“tornar-se ativa e pessoalmente envolvido com o fenômeno que se está 
investigando” (p. 187). Nesse empenho, o acesso à experiência alheia é 
facultado pelo que o investigador tem como pré-compreensão a partir da 
própria experiência pessoal – experiência essa que é estruturada como 
análoga a de seus sujeitos, embora distinta em seu conteúdo, situação ou 
estilo. (MELO, 2016, p. 302) 

“Isto porque entende-se que toda a análise de descrição, material essencial 

para a análise fenomenológica, está mediada pela linguagem,” (WENDHAUSEN, 

2018, p. 198) solicitando, como aponta Bicudo (2011) “ um enxerto hermenêutico, para 

que, no movimento de compreensão do dito, já que se proceda à abertura aos 

sentidos e significados expressos e transportados pelo modo de dizer pelo qual a 

descrição se doa à interpretação” (BICUDO, 2011, P. 44).  

Ricouer (1988) discute a questão da redução fenomenológica por meio da 

hermenêutica e afirma: 
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Pela redução, aparece um domínio de sentido, um parecer para, em que o 
sentido remete apenas para outro sentido e para a consciência a fim de haver 
sentido[...].  Se, com efeito, a redução não é perda de alguma coisa, nem 
nenhuma subtração, mas o distanciamento a partir do qual não só há coisas, 
mas signos, sentidos, significações – a redução assinala o nascimento da 
função simbólica em geral; ao fazer isto, dá um fundamento às operações 
contingentes da análise linguística [...]. Eu diria que as análises 
fenomenológicas vem situar-se sob as análises linguísticas. (RICOUER, 
1988, p. 20) 

Nessa esteira, considerei os movimentos de análise apresentados pela 

estudiosa intitulados como, análise45 ideográfica e a nomotética, como possibilidade 

de efetuar reduções sucessivas, buscando “as estruturas das experiências vividas que 

revelam o modo de ser do fenômeno”. (BICUDO, 2011, P. 58). 

Bicudo (2011) orienta que a Análise Ideográfica consiste no emprego de 

ideogramas, de expressões de ideias por meio de símbolos, mapas ou figuras que 

interpenetram as “falas” ingênuas dos pesquisados e revelam a sua estrutura, 

desvelando os aspetos nomotéticos da descrição.  

Diante disso, realizei a análise ideográfica seguindo as orientações de Bicudo 

(2011), consubstanciada e detalhada por Lima (2016), que aponta ser realizada a 

partir de três momentos a saber: 
[...] a descrição (levantamento das asserções que são significativas em 
relação à interrogação empreendida, buscando a essência do fenômeno 
interrogado), a redução (formulação de unidades de significado a partir de 
frases que revelem os significados da experiência vivida) e a interpretação 
(integração dos “insights” contidos nas unidades de significado, 
transformados em uma descrição consistente da estrutura situada do 
fenômeno). (LIMA, 2016, p. 539) 

 Martins e Bicudo (1989, p.100) ainda lembraram-me que a análise ideográfica 

não se caracteriza por etapas fechadas e lineares mas, a partir de uma reflexão 

profunda da fala ingênua do pesquisado, e se organiza pela: “Imersão empática no 

mundo da descrição; Redução do ritmo de análise e permanência na descrição; 

Ampliação da situação; Suspensão da crença e interesse intenso e passagem dos 

objetos para os significados”.  

 Esses três movimentos realizei da seguinte maneira: 

O primeiro movimento: 

 
45 Esse tipo de análise fenomenológica – Ideográfica e Nomotética - proposta pelo Professor Emérito do Estado 
de São Paulo Dr. Joel Martins (PUC de São Paulo), e sua orientada Professora Dra. Maria Aparecida Vigiai Bicudo, 
se refere à modalidade de Pesquisa Qualitativa da Análise da Estrutura do Fenômeno Situado. Este método foi 
adotado por uma série de educadores, psicólogos, físicos, fundadores da Sociedade de Estudos e Pesquisas 
Qualitativos, a SEPQ. (LIMA, 2016). 
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 (1) A organização dos documentos e a transcrição das entrevistas realizadas 

por meio de áudio, constituindo-se como o corpus documental desta investigação.  

(2) A leitura dos documentos eleitos pela pesquisadora para a devida análise: 

esta é a primeira etapa do processo de análise que consistiu na leitura tanto dos 

documentos quanto das transcrições das entrevistas realizadas, na tentativa de captar 

o que o sujeito da pesquisa ‘falou’ sobre o perguntado, bem como o que “disseram” 

os documentos sobre o fenômeno situado.  

Esta pesquisadora se encharcou dos textos dos documentos prescritos e 

registros do vivido e das descrições das entrevistas, por meio de uma leitura insistente 

e cuidadosa, com o intuito de não somente aproximar-se, mas envolver-se, “abrindo-

se empaticamente à possibilidade de imaginar o ponto de visada do qual o depoente 

fala, intuindo, por insight, o sentido do todo”. (BICUDO, 2011, p. 57); (MELO, 2001); 

(GIORGI; SOUSA, 2010); (MARTINS; BICUDO, 1989). 

O segundo movimento:  

Consistiu em apreender o sentido do todo, colocando em evidência o que foi 

essencial das descrições dos textos e entrevistas lidas, tendo como referência a 

interrogação da pesquisa e as sub-questões que emergiram a partir dela, na busca 

dos sentidos visados.  

Bicudo (2011) chama a atenção e lembra que esses sentidos  

estão articulados à perspetiva do investigador e, [...] à interrogação 
formulada. São discriminados espontaneamente quando o pesquisador 
assume a atitude do estudioso da área de seu inquérito, ficando-lhe evidente 
que a experiência vivida diz do fenômeno interrogado (BICUDO, 2011, p. 57);  

O terceiro movimento  

Esse movimento consistiu no estabelecimento das unidades de significado, 

procurando colocar em evidência os sentidos, transformando a fala ingênua do 

pesquisado em uma linguagem refletida a partir do campo de inquérito da pesquisa. 

Nessa etapa foram feitas as anotações, organizando-as em frases que se 

relacionavam, buscando as convergências e divergências das ‘falas’.  

Ainda, conforme as orientações teóricas-metodológicas de Bicudo (2011), 

tendo como alicerce epistemológico e filosófico a fenomenologia existencial, realizei 

o enxerto hermenêutico, necessário para destrinchar os sentidos e significados que 
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as palavras, frases e transcrições trouxeram para a investigação, a fim de desvelar o 

fenômeno por meio do mundo vivido dos “sujeitos” arbitrados para esta pesquisa. 

Em busca das articulações das falas faladas dos pesquisados, organizei, inquiri 

e busquei, “mediante um procedimento de análise dos significados das palavras, de 

reflexão sobre o dito e de variação da imaginativa”, visar, como coloca Bicudo (2011, 

p.58) as convergências que explicitaram “a realidade vivida”, afastando a 

possibilidade “de assumir categorias prévias exemplificadas pelo relato de situações 

observadas”.  Nesse movimento produzi dezoito quadros de análise ideográfica 

sendo, nove apresentando as análises dos documentos e nove das entrevistas. 

Compreendo, como Bicudo (2011) e Ricoeur (1978; 2013; 2016), “que toda 

linguagem necessita de uma interpretação” e, nessa linha, efetuei as interpretações 

dos conceitos destacados por mim como balizares dos dados produzidos, utilizando 

dicionários online e digitais de etimologia e conceitos das palavras. (WENDHAUSEN, 

et al.,2018)  

Bicudo (2011) auxilia-me nesta discussão quando coloca que, “a análise 

hermenêutica de textos escritos em linguagem proposicional foca as palavras e 

sentenças que dizem e o modo de dizer no contexto interno  e externo ao próprio 

texto”, possibilitando  compreender ontologicamente os sentidos e significados que 

carregam as palavras e assim, “o próprio modo de ser do homem se revela”. (BICUDO, 

2011, p. 49). 

A análise nomotética46 significa a busca de generalizações que brotam das 

análises realizadas a partir das convergências, divergências e individualidades entre 

todas as unidades de significados que emergiram das “falas” e descrições textuais 

oriundas dos documentos e entrevistas realizadas. Mostra o movimento das reduções.  

Isso significa que o que era discurso individual, articulou-se ao discurso desta 

pesquisadora e fez emergir as convergências, divergências e individualidades, 

deixando evidente o que o fenômeno mostra, ou seja,  
Fenomenologicamente, indica a transcendência do individual articulada por 
meio de compreensões abertas pela análise ideográfica, quando devemos 
atentar às convergências e divergências articuladas nesse momento e 
avançar em direção ao seguinte, quando perseguimos grandes 
convergências cuja interpretação solicita insights, variação imaginativa, 

 
46 O termo nomotético do grego “nomos”, significa uso de leis, normas, regras. Indica a elaboração de leis e 
normas gerais. Generalizações. (MARTINS; BICUDO, 1989) 
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evidências e esforço para expressar essas articulações pela linguagem. 
(BICUDO, 2011, p. 58). 

Neste movimento de análise, elaborei as sínteses das estruturas de significado 

por meio da linguagem proposicional, revelando, assim, as generalizações eidéticas 

do fenômeno situado. Como Melo (2001, p.99), busquei “refletir sobre as dimensões, 

percebendo-as como delicados fios em movimento, fios esses que, entrelaçados e 

inseparáveis, teceram o tecido encarnado, corporificado das essências”. Esse, 

considerei o último movimento de análise, a saber: 

O quarto movimento 

Nesta etapa, organizei dois quadros demonstrando as convergências das 

“falas” e “descrições textuais” conjugando as asserções articuladas47, achados da 

Análise Ideográfica. Seguindo as reduções, construí os movimentos de significação, 

a partir das convergências das asserções e, então, desvelei as dimensões do 

fenômeno para compreender o fenômeno a partir dos documentos.  

As convergências e os movimentos de significação, como mesmo recomenda 

Lima (2016, p. 540), procuraram uma normatividade, ou seja, “as divergências, as 

convergências e as individualidades, através de uma análise de variantes qualitativas 

e multifatoriais”, na busca então, da estrutura geral do fenômeno situado.  

Sintetizando, realizei, portanto, os quatro movimentos de análise conforme as 

orientações de Bicudo (2011), tendo como norte os passos do conhecer pela 

fenomenologia existencial de Merleau-Ponty (1994), que são: 

(i) Leitura atenta das descrições; 

(ii) Colocar em evidência os sentidos (unidades de sentido);  

(iii) Estabelecer as Unidades de Significado;  

(iv) Efetuar a síntese das Unidades de Significado. 

Sigo, adiante, a expor os movimentos de significações construídos a partir das 

análises, enlaces entre os documentos prescrito e os documentos dos registros 
do vivido, que colocaram em mostração as dimensões que poderão projetar as 

essências do PAC. 

 

 

 
47 “As asserções articuladas são expressões eidéticas do vivido, aquilo que deve ser engrenado para contemplar 
muitos um ser a dois em busca do intersubjetivo” (Bicudo2011, p. 83), 
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CAPÍTULO 4: ENLACES ENTRE O PRESCRITO E O VIVIDO: AS VOZES QUE SE 
PRONUNCIAVAM NAS ESCRITURAS E MANUSCRITOS SOBRE O PAC 
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Sentir tudo de todas as maneiras; saber pensar com as 
emoções e sentir com o pensamento; não desejar muito 
senão com a imaginação; sofrer com coquetterie; ver 
claro para escrever justo; conhecer-se com fingimento 
e tática, naturalizar-se diferente e com todos os 
documentos; em suma, usar por dentro todas as 
sensações, descascando-se até de Deus; mas 
embrulhar de novo e repor na montra como aquele 
caixeiro que de aqui estou vendo com as latas 
pequenas de graxa da nova marca. Todos estes ideais, 
possíveis e impossíveis, acabam agora. Tenho a 
realidade diante de mim - e não é sequer o caixeiro, é a 
mão (a ele não vejo), tentáculo absurdo de uma alma 
com família e sorte, que faz trejeitos de aranha sem teia 
no esticar-se da reposição cá à frente. E uma das latas 
caiu, como o Destino de toda a gente. 
(FERNANDO PESSOA, 2017, p. 99) 
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ENLACES ENTRE O PRESCRITO E O VIVIDO: AS VOZES QUE SE 
PRONUNCIAVAM NAS ESCRITURAS E MANUSCRITOS SOBRE O PAC 

 
O movimento de articulação, dos documentos prescritos e do registro do 

vivido, se caracteriza por ser uma das fases da redução fenomenológica que, posso 

assim dizer, lançou-me à procura do que estava obscuro nas descrições textuais dos 

documentos arbitrados para este momento, revelando as unidades de significados, 

possibilitando as convergências das mesmas.  

Foi o momento em que ocorreu o enlace das “falas” dos documentos arbitrados 

para esta pesquisa, documentos prescritos e do registro do vivido, que desvelaram 

algumas dimensões a partir da interrogação que a atravessava: Afinal, o que é isso, 

o PAC? e como ele se mostra por entre as pautas, páginas, manuscritos, descrições 

e transcrições amalgamadas nestas escrituras, “falas” que estão situadas no mundo.  

Escrituras que parecem estáticas, nos primeiros olhares lançados sobre elas, 

mas que vão se constituindo como corpo que se move concretamente e definem e se 

definem a partir das consciências que as constituem e que não são externas a elas, 

mas consciências engendradas em cada linha, em cada curva dessas letras, palavras, 

frases e diálogos. 

E das vozes que amalgamaram as unidades de significado que se mostraram, 

consubstanciando o sentido que o fenômeno teve para esses seres encarnados nas 

palavras que anunciavam o mundo, que foram doados a mim, à minha 

compreensão/interpretação do fenômeno situado.  

Foi então, num movimento fenomenológico e dialético, que me lancei às 

reduções fenomenológicas a fim de ad-mirar-me com o fenômeno situado e poder, 

assim, fazê-lo visível para mim. Sobre isso, Merleau-Ponty (1994) aponta que a 

redução é sem dúvida uma “admiração diante do mundo”, quer dizer, 
a reflexão não se retira do mundo em direção à unidade da consciência 
enquanto fundamento do mundo; ela toma distância para ver brotar as 
transcendências, ela distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo; 
ela só é consciência do mundo porque revela, como estranho e paradoxal. 
(MERLEAU-PONTY , 1994, p. 10) 

Não há portanto, uma verdade, uma doutrina da verdade. Todas as visões de 

quem me doou a “fala”, a interpretação, trouxeram em si, o sentido de nossas 

existências e da história que consubstancia o mundo. (MERLEAU-PONTY M., 1994).  
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Isto porque, “toda consciência é consciência de algo” (p. 13), e, portanto, intencional. 

Merleau - Ponty (1994) afirma, então, que 

O mundo não é aquilo que penso, mas aquilo que eu vivo; estou aberto ao 
mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 
inesgotável. Há um mundo, ou antes, “há o mundo”; dessa tese constante de 
minha vida não posso nunca inteiramente dar razão. Essa facticidade do 
mundo é o que faz a Weltlichkeit der welt48, o que faz com que o mundo seja 
mundo, assim como a facticidade do Cogito não é nele imperfeição, mas , ao 
contrário, aquilo que me torna certo da minha existência. (MERLEAU-
PONTY, 1994, p. 14) 

 

E, nesse movimento de análise dos documentos prescritos e registros do 
vivido, as asserções que surgiram nesse encontro entre as “falas” faladas nesses 

documentos e a “fala” falante desta pesquisadora, desvelaram as intersecções, 

engendramentos e elos que consubstanciaram a compreensão/interpretação do 

fenômeno PAC. Compreendi, nesses encontros, que esses documentos se 

enlaçavam na possibilidade do sentir, do ver e perceber, construindo, assim, um 

movimento de significações.  
No entanto, a análise dos documentos se ateve mais à análise ideográfica. 

Lima (2016, p. 535)49 orientou-me neste passo, comentando que esta modalidade de 

análise fenomenológica, “encontra-se nos trabalhos de Giorgi; Sousa (2010)”, que 

“desenvolveu o método fenomenológico, até a análise ideográfica”. Isso não 

comprometeu de forma alguma a condução da investigação, já que, a partir desses 

documentos, busquei levantar alguns indicativos de como se mostra o PAC. 

No entanto, houve a necessidade de avançar um pouco além desta análise, 

abrindo-se para as primeiras análises nomotéticas, até o momento em que se 

colocaram em mostração as dimensões que buscava. 

Além disso, há que se comentar que, no jogo dialético que se faz por meio das 

leituras sucessivas dos documentos prescritos e do registro do vivido e das análises 

realizadas, escolhi efetuar um “diálogo entre eles”, a fim de compreender o que os 

documentos do registro do vivido revelavam das projeções que o prescrito concebeu, 

no momento em que foi pensado/codificado, e vise-versa. 

 
48  Mundonismo do mundo. https://www.linguee.com.br/alemao-portugues/traducao/weltlichkeit.html 
 
49 https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/view/640.  
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Projeções que se inscrevem e escrevem as utopias, desejos e sonhos 

sonhados por humanos que ali os deixaram eternizados, na esperança de vê-los 

concretizados. 

Seguem então, dois quadros demonstrativos da análise ideográfica, de forma 

parcial: um que se refere aos documentos prescritos – Diretrizes Curriculares 

Municipais (DC) – e documentos do registro do vivido – Avaliação das crianças 

(A.cças) sobre o PAC 2018 (Apêndice 3). 

Nesse momento, debrucei-me a ler sucessivamente o que os documentos me 

traziam e elaborei os Descrições textuais(D) ou Unidade de Significados (US) que me 

serviram de dados para seguir com o enxerto hermenêutico (explicitação da “fala”) e 

as interpretações que me abriram dialeticamente, como mesmo sugere Ricouer (2013) 

a dialética da explicação/interpretação do fenômeno situado. 

Quadro 10 - Análise Ideográfica Diretrizes Curriculares50 

 
 Fonte: Adaptado pela pesquisadora conforme estudos de  Kluth (1997) e Bicudo (2011).  

 
50 Apêndice 3 – Quadros das análises ideográficas –exemplos. 

UNIDADES DE SIGNIFICADO DC EXPLICITAÇÃO DA “FALA” DC ASSERÇÕES ARTICULADAS 

 DDC
1
 -  A concepção da Educação Básica se 

estabelece como um direito que para ser 
efetivado para todos, precisa contemplar duas 
dimensões indissociáveis: uma educação 
comum que necessariamente precisa ser 
acessível a todos, e o respeito à diferença, que 
demanda objetivamente, identificar que para 
tornar o comum acessível para sujeitos 
diferentes, necessita construir caminhos 
alternativos. 

 
Educação (E.) – (lat. Educatio, in. Education; fr. 
Éducation. ai. Erziehung; it. Educazioné.). [...] a 
transmissão das técnicas já adquiridas tem 
sobretudo a finalidade de possibilitar o 
aperfeiçoamento dessas técnicas através da 
iniciativa dos indivíduos. [...] é definida do ponto 
de vista do individuo: a formação (v.) do 
individuo, sua cultura, tornam-se o fim da 
educação. A definição de E. na tradição 
pedagógica do Ocidente obedece inteiramente a 
essa exigência. A E. é definida como formação 
do homem, amadu- recimento do individuo, 
consecução da sua forma completa ou perfeita, 
etc.: portanto, como passagem gradual — 
semelhante à de uma planta, mas livre — da 
potência ao ato dessa forma realizada. 
Direito (D.) – (lat. Jus; in. Lata, fr. Droit; ai. 
Recht; it. Dirittó). Em sentido geral e 
fundamental, a técnica da coexistência humana, 
isto é, a técnica que visa a possibilitar a 
coexistência dos homens. Direito Subjetivo: É o 
significado que a palavra D. assume em 
expressões como estas: "Declaração dos D. do 
homem", "A lei garante ao réu o D. de defender-
se", "O D. ao ressarcimento dos danos". 
Pufendorf foi um dos primeiros a expressar com 
clareza a distinção entre D. em sentido objetivo, 
como "complexo de leis", e D. em sentido 
subjetivo, como "faculdade de fazer algo, 
concedida ou permitida pelas leis". Nesse 
sentido, o D. concerne à nossa liberdade; a lei, 
ao contrário, implica a obrigação pela qual a 
liberdade natural é limitada" (Dejure naturae, 
1672, I, 6, 3). Essa distinção manteve-se até 
hoje nos mesmos termos. 
Todo(s)(T.) – (lat. Totmm in. Wbole, fr. Tout; ai. 
Ali; it. Tutto). Um conjunto qualquer de partes, 
independentemente da ordem ou da disposição 
das partes. Nisso o T. pode ser distinguido da 
totalidade, em que a ordem das partes não pode 
ser modificada sem modificar a própria 
totalidade. 
Respeito (R.) – (lat. Respectus: in. lies- pect; fr. 
Respect; ai. Acbtung; it. Rispetto). 
Reconhecimento da dignidade própria ou alheia 
e comportamento inspirado nesse 
reconhecimento. Demócrito foi o primeiro a 
transformar o R. em princípio da ética: "Não 
deves ter para com os outros homens mais R. 
que para contigo mesmo, nem agir mal quando 

 
 
 
 
 

 
Vê no outro a potência em si; livre para ser 
diferente em sua totalidade; reconhece o outro 
na sua diferença porque tem em comum as suas 
humanidades. 
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Quadro 11 - Análise Ideográfica Avaliação Crianças 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora conforme estudos de Kluth(1997) e Bicudo (2011). 
 

Logo depois, deixei em evidência como realizei os encontros das asserções 

com as descrições textuais ou unidades de significados, que arbitrei nos documentos, 

para realizar as análises e, depois, fiz uma discussão dos achados, demonstrando 

algumas possíveis generalizações encontradas. Apresento então, Quadro das 

Convergências das Asserções Articuladas. 

UNIDADES DE SIGNIFICADO A.Cças EXPLICITAÇÃO DA “FALA” DC ASSERÇÕES ARTICULADAS

 DCÇA1 -   Nós fizemos a escolha do tema 
na sala de aula. Estou muito animado para 
o que vem pela frente; eu estou gostando 
demais do nosso projeto de pesquisa e 
comparando com as outras turmas, já 
sabemos muito sobre a Ilha de Páscoa. Eu 
tenho certeza que saberemos muito mais 
daqui para frente. 

Nós (N.) – Etimologia (origem da palavra nós). Do 
latim nos/nos. Nostri. Nostrum. Pessoa que fala e 
mais uma ou várias; a gente.
Escolha (Esc.) –  (lat excolligĕre, como esp 
escoger)1. Ato ou efeito de escolher; escolhimento, 
triagem. 2. Preferência que se dá a uma pessoa, um 
animal ou uma coisa entre outras; dileção, 
predileção. 3. Opção entre duas ou mais coisas; 
preferência.  4. Eleição realizada através do 
voto. 5. Capacidade de escolher com critério, com 
discernimento.
Anima(dor) (Na.) – Em Latim, ANIMA significava 
“sopro, ar, brisa”, e certamente a partir daí foi que 
adquiriu o sentido de “princípio vital, alma”, pois esta 
sempre foi encarada pelo homem como algo 
imaterial como um movimento do ar. Também 
significava “criatura, vida”. Em Português, o seu uso 
se restringe à poesia. Mas seu derivado, o verbo 
“animar”, está em uso constante.
Certeza (Ce.) – Ela vem de CERTANUS, de   
CERTUS, “seguro, garantido, determinado”, 
originalmente uma variante de CERNERE, “distinguir, 
decidir”, literalmente “peneirar, separar”.
Saber(emos) (Sab.) – (in. Knowíng, To knoir. Fr. 
Saroir. Ai. Wissen; it. Supere). Como conhecimento 
em geral, e neste caso designa: qualquer técnica 
considerada capaz de fornecer informações sobre 
um objeto; um conjunto de tais técnicas; ou o 
conjunto mais ou menos organizado de seus 
resultados. W. James aceitou a distinção 
estabelecida por J. Grote (Hxploratiophilosophicu, 
1856, p. 60) entre conhecer uma coisa, uma pessoa 
ou um objeto qualquer (que significa ter certa 
familiaridacle com esse objeto), e Sab. Algo a 
respeito do objeto (o que significa ter dele um 
conhecimento talvez limitado, mas exato, de 
natureza intelectual ou científica) ( The Meaning of
Tnith. 1909, pp. 11-12).

Remete o sujeito aprendente a pensar por
si próprio, em direção ao desvelamento de
sua existência, pelo inquirir e indagar as
verdades do mundo que habita.
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Quadro 12 - Convergências Asserções Articuladas Documentos do Prescrito e 

Registros do Vivido (continua) 
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Fonte: Produzido pela pesquisadora conforme Bicudo (2011). 
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A DISCUSSÃO DOS PRIMEIROS ACHADOS 

 As asserções que surgiram nesse encontro entre as “falas” faladas nesses 

documentos e a “fala” falante desta pesquisadora, desvelaram as intersecções, 

engendramentos e elos que consubstanciam a compreensão/interpretação do 

fenômeno PAC. Foi nesses encontros que compreendi que os documentos do vivido 

e prescritos se enlaçavam na possibilidade do sentir, do ver e perceber, construindo, 

assim, uma teia de significações.  

 No intento de desvelar alguns indicadores de como se mostra o PAC à 

comunidade escolar, as conexões projetaram as seguintes asserções, a partir das 

articulações apresentadas a seguir: 

Na articulação dos documentos Diretrizes Curriculares (DC), Avaliação da 

Família (A.Fa) e Registros do Facebook (FACE), revelou-se a  Asserção 2 – 
Reconhece que todos/as são co-participantes e ativos/as nos seus processos de 

aprendizagem, independe de sua condição geracional, raça, credo, etc.   
 Ao dissecar ainda mais essa asserção, vemos que esses documentos apontam 

para um projeto de educação básica que compreende a aprendizagem como um 

direito inalienável e, portanto, direito de todos. Essa diretriz trouxe, então, a 

importância não somente do acesso, mas da permanência dos sujeitos estudantes na 

escola, indicando também o reconhecimento e respeito às diferenças. 

 Tendo isso como diretriz que perpassa os documentos oficiais como, por 

exemplo, das Diretrizes Curriculares, identifiquei também tal compreensão nos 

documentos do vivido, tanto nas descrições realizadas no facebook das professoras, 

como nas avaliações da família. Uma das descrições textuais do documento A.Fa 

ilustra esse movimento:  

Acredito que este projeto tem estimulado muito a curiosidade das 

crianças, pois percebo um real interesse e interação de todos os 

envolvidos. Sinto que este projeto é contagiante, pois, minha filha me 

pede para ver filmes sobre o Egito. Isto fez com que eu também 

busque informações em livros e na internet. Sempre que posso, trago 

imagens e reportagens. 

A descrição leva-me a perceber que a “família”, mediante a reflexão sobre as 

suas realidades, sobre as suas situações e seu ambiente concreto passa a também 

perceber-se como sujeito dessas aprendizagens. Paulo Freire (1979) auxilia-me 

nessa reflexão, sobre tornar-se sujeito, quando afirma que “[...] quanto mais refletir 
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sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais ele “emergirá”, plenamente 

engajado, pronto a intervir sobre e na realidade, a fim de mudá-la”. (p. 68). 

Nesse ínterim, o princípio do PAC parece transbordar nos documentos 

submetidos à redução: O direito à aprendizagem como direito inalienável a todos 
os envolvidos no processo educativo na escola.  

Mas digo que a “fala” da “família” é que transborda as fronteiras desse princípio, 

pois vejo a perspectiva do aprender além dos muros da escola explicitado quando 

esses sujeitos se percebem também cognoscentes –  
Isto fez com que eu também busque informações em livros e também 

na internet. Sempre que posso, trago imagens e reportagens.”  

 Da articulação entre os documentos Diretrizes Curriculares (DC), Avaliação das 

crianças (A.Cça), Registro do Facebook (FACE) e Projeto Político Pedagógico (PPP) 

emerge a Asserção 4 - Concebe a Educação como princípio solidário em que o ato 

de conhecer revela-se inseparável de quem conhece. Aprender, então, é ação 

criadora, consciente e intencional, que se desvela nas relações dialógicas e solidárias 

em que todos aprendem, mediados pelo mundo. 
 Os documentos do vivido são os que falam da experiência vivida e dizem que 

aprender requer o jogo dialético entre o aprender solidário/ nas relações dialógicas e 

o conhecido/conhecedor, par indissociável no ato de conhecer. Arbitrei esta descrição 

da A.cças para desvelar a asserção em questão: 

Todos na sala iam tendo ideias, botavam num papel e na caixa. 

Depois a gente “os alunos” assistimos dois filmes. Depois as 

professoras colocaram todas as nossas ideias numa folha e 

distribuíram para todos os alunos. Entrevistamos um cineasta e uma 

atriz . Os alunos elaboraram várias perguntas, como: 1. Precisa 

estudar para ser atriz? 2. Quanto tempo leva para produzir um filme?. 

Na busca de uma unidade de significado e sentido desta “fala” falada nos 

documentos do vivido das crianças participantes do PAC, e no enlace da minha “fala” 

falante em busca da compreensão do fenômeno, vi os primeiros indícios de uma 

prática educativa que se faz junto com o outro e não para ou sobre o outro.  

 Não vi, aqui, a presença marcada, estandardizada da professora, mas a vi 

misturada a este grupo de crianças que pronunciavam/anunciavam uma prática da 

liberdade; uma prática em que a participação de todos e todas define o caminho do 

conhecer.  
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No entanto, isto só é possível porque a ação docente está centrada na 

autoridade que visa a liberdade do outro, qualidade de um/a educador/a progressista 

e não no autoritarismo solitário e limitante do conhecer-saber, ensinar-aprender. 

 Paulo Freire (2011) na sua obra “Partir da Infância”, quando discute a seguinte 

afirmação/exclamação: “Facilitador coisa nenhuma! Eu sou professor!”, denuncia o 

equívoco em torno do papel do educador/a na ação educativa, o que leva ao 

aniquilamento de sua autoridade. Mas isso não quer dizer que o professor tem que 

assumir uma postura licenciosa e espontaneísta. 

 A ideia, como faz-me compreender a descrição acima, é assumir, junto com as 

crianças, a tarefa do conhecer. Para isso, temos que, trabalhando juntos, ora assumir 

o papel de aprendente e, outra, o papel do ensinante. Para isso, Paulo Freire (2011) 

sinaliza que  
[...] a única maneira que o educador tem de continuar, de estar com os 
educandos, é sair. Mas sair, não do ponto de vista de abandonar a classe. É 
sair do ponto de vista da exarcebação do seu estar. Na medida em que, em 
lugar de estar, ele está com, ele fica. Na medida em que ele apenas está, ele 
sai estando. Quer dizer: ele será aquele que não vai ter saudades. (PAULO 
FREIRE, 2011, p. 149). 

 A asserção seguinte, Asserção 5 - Compreende o educar como ato político, 

democrático e inacabado; projeto que se faz no embate e no encontro dialógico e 

existencial com o outro; projeto de vir a ser – se enlaça de certa forma às asserções 

anteriores e traz a questão do educar como ato político, democrático e inacabado, ato 

que somente se concretiza no encontro com o outro. 

Ao desmembrar hermeneuticamente as descrições dos documentos Resolução 

n° 01/2010 (R9) e Diretrizes Curriculares (DC), pude perceber que os dois pontuam 

as questões político-pedagógicas e apontam para a importância da ampliação das 

vivências educativas voltadas ao exercício da cidadania de todos os envolvidos no 

processo de ensinar e aprender. Uma das descrições da R9 explicita essa percepção:  
O objetivo do ensino fundamental deve estar articulado com as áreas 

do conhecimento e as dimensões da vida cidadã: saúde, ética, 

sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, ciência e 

tecnologia, cultura e linguagens. Compreende a cidadania como 

participação social e  política, como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, constituindo, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças. 

 Diante desse “desejo”, explicitado como um dos objetivos de um nível de 

escolarização, do exercício da cidadania dos sujeitos envolvidos nos processos de 
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aprender e ensinar, os textos abrem-se para o  reconhecimento  do conhecimento 

como construção e prática social, articulando e perfilhando a dialética ciência/senso 

comum como condição ontológica dos sujeitos da aprendizagem em direção à 

ampliação das suas vivências cidadãs, de um agir no mundo criticamente, conscientes 

de sua força política na transformação social. 

 Nessa linha, há que se destacar que os documentos em si nos chamam a 

atenção para o que Paulo Freire (2015, p. 64) afirma: educar é um ato político e, por 

isso, a atividade docente na escola “visa a superação do saber de pura experiência 

do feito”, sem recusar a importância da cotidianidade, ou seja, é necessário superar a 

dicotomia teoria-prática, na busca da unidade dialética  entre elas.  

 As articulações realizadas a partir dos documentos Diretrizes Curriculares (DC) 

e Princípios Curriculares (PC) também apontam para essa direção: 

Asserção 6 - Percebe as crianças/estudantes como cidadãos de direitos, 

reconhecidos como sujeitos da ação, e, por isso, políticos e participantes ativos de 

seus processos/projetos educativos; 

 – e uma outra, que se consubstancia das descrições dos documentos Diretrizes 

Curriculares (DC) e Avaliação das crianças (A.Cça). Essa asserção diz:  

Asserção 20 - Percebe o sujeito como ser cognoscente, crítico e questionador, na 

medida em que compreende o conhecimento acumulado como alicerce para a 

reflexão da sua ação no cotidiano do mundo. 

 A descrição (D) da PC e das DC ilustra não somente articulação, digamos que, 

interna, destas articulações, mas revela o entrelaçamento com a última. Contudo, traz 

um outro aspecto a ser explicitado, a importância do conhecimento historicamente 

acumulado para que o sujeito da aprendizagem possa exercitar a sua cidadania 

criticamente, sendo mais ativo na sua participação social. As descrições do PC: 
Produzir cidadania significa criar condições para que os sujeitos se 

apropriem do conhecimento científico historicamente produzido e das 

tecnologias da informação e da comunicação, possibilitando-lhes 

reflexão da realidade e atuação crítica na sociedade, 

E –  
O conhecimento é compreendido como patrimônio de todos, 

riqueza cultural, informação elaborada a serviço da cidadania, e, 

como tal, precisa ser compartilhada; a educação como processo de 

formação e construção humana está centrada no sujeito e nas 
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relações deste com o conhecimento; a aprendizagem como as 

diferentes formas de construção do conhecimento, de 

compreensão e de mudanças que ocorrem das relações e 

intercâmbios entre sujeitos. Aprender/conhecer expressa sentidos, 

possibilidades de ser e conviver humano...,  

remete-me à discussão sobre o valor do conhecimento e como os documentos oficiais, 

de certa forma (e hoje explicitamente), ditam o que deve ser ensinado e aprendido na 

escola.  

Contudo, sabendo que este momento se reserva à compreensão do que os 

documentos DC e PC me mostravam, a partir das interrogações dirigidas a eles, vi 

que esses documentos enfatizam a importância do conhecimento científico e formal, 

como ferramenta social, para a conscientização dos sujeitos da aprendizagem. 

 Assim, o conhecimento historicamente acumulado, como afirma Paulo Freire 

(2016a), no momento de análise e compreensão da realidade, constitui-se como 

agente mediador na relação estabelecida entre quem ensina e quem aprende, 

possibilitando a tomada de consciência que os auxilia na leitura do mundo em direção 

à intervenção social intencional.  

E ainda, é necessário reconhecer o conhecimento como produção social, “que 

resulta da ação e da reflexão, da curiosidade em constante movimento de procura”; 

que se faz e refaz na “historicidade do conhecimento, a sua natureza de processo em 

permanente devir”. (PAULO FREIRE, 2015, p. 14). 

É fundamental, concordo com o autor, que não haja uma dicotomia entre a 

leitura do mundo e da palavra, ou seja, que não se tenha a prática educativa pautada 

numa pauta de conteúdo sem contexto. É preciso reconectar os saberes que se 

engendram no cotidiano e que flutuam soltos por entre os espaços sociais. É 

necessário fazê-los perceptíveis aos nossos estudantes para que possam realizar 

escolhas mais assertivas e intencionais, pautadas na realidade, mas conectadas com 

a utopia de querer ser mais. (PAULO FREIRE, 2013).   

Num outro movimento de intersecção das asserções, o princípio - A 
necessidade de conhecer move a criança cotidianamente. Seja pelos jogos de 
faz de conta; movida pela necessidade de suprir e resolver problemas e 
ultrapassar desafios – efetuou a possibilidade do desvelamento de núcleos de ideias 

que convergiram, mais tarde, nas dimensões, a partir deste movimento de redução. 
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 Esses núcleos trouxeram algumas pistas das convergências que formaram o 

movimento de significações, como, por exemplo, a questão da participação; do 

conhecimento inacabado e das relações dialógicas constituintes das práticas 

educativas que se dizem emancipatórias.   

 Nessa tessitura, surge então a articulação seguinte, que se entrelaça às demais 

nesse movimento de vir a ser desta investigação, e, mais que isso, desta 

pesquisadora. 

Asserção 7 - A escola como espaço de criação, aprendizagem e de oportunidade 

para questionar, inquirir e duvidar; Lugar de confrontos entre os saberes comuns com 

o conhecimento acumulado historicamente, na tentativa de provocar nos sujeitos da 

aprendizagem, o pensamento crítico e, incitá-los a pensarem por si próprios – são 

princípios que articulam os documentos Facebook; Diretrizes Curriculares (DC) e 

Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Esta asserção traz a discussão à Escola. Não somente a escola como 

estrutura, unidade física, mas como unidade institucional que abriga e se faz de 

pessoas, sujeitos que ensinam, aprendem, gestam esse lugar. Para a compreensão 

da asserção 7, escolhi uma das descrições do  PPP que “fala” da escola, onde o 

fenômeno PAC acontece.  
A Escola B.M.A tem como lema, para o seu PPP, “buscar novos 

caminhos”, adotando políticas educacionais e sociais em que os 

envolvidos neste processo sejam comprometidos com a busca de 

renovações. De recomeços, onde estejam dispostos a reinventar-se. 

A descrição trouxe à tona dois desafios para a compreensão do que seja uma 

escola que busca reinventar-se a partir do comprometimento dos sujeitos que ali 

habitam provisoriamente: a ideia de reinvenção e a ideia de criação. 

Sobre essas duas ideias, compreendo que a criação e a reinvenção se 

relacionam com o desafio da escola em substanciar e incitar nos sujeitos da 

aprendizagem o pensar por si próprios e, isto, vejo nos documentos que perfilam esta 

asserção, apesar de não estar completamente explícito. 

A ideia de reinvenção atrela-se ao que Paulo Freire (2014a, p.120) alerta 

quando discute a reinvenção de suas ideias, num outro espaço de discussões, como 

exemplifica em sua obra “Pedagogia dos sonhos Possíveis” sobre a aplicação de seus 

conceitos em Guiné-Bissau e Chicago sobre o conceito de “Professor democrático”.  
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E coloca que o modo de ser professor democrático em Guiné não é o mesmo 

de sê-lo em Chicago, mas que há que se considerar o contexto e o que significa ser 

democrático nesses dois lugares, não esquecendo, é claro, que é necessário manter 

o compromisso com a democracia. (Paulo Freire, 2014a) 

Dessa forma, é necessário compreender a substantividade em relação ao 

contexto, espaço e tempo em que a escola, lugar de encontro geracional, de 

conhecimentos e culturas e, com isso, proporcionar espaços em que as crianças e 

seus professores/as possam ter a liberdade para criar novas formas de ver e 

experimentar os conhecimentos. 

Compreendo então, que o PPP lança o “desejo” desta comunidade escolar em 

transformar a forma como se tornam/fazem sujeitos. Sujeitos pensantes e não 

pensados por algo ou alguém. A reinvenção e, por consequência, a criação de novos 

conhecimentos exige, então, do/a professor/a e de mim, como coordenadora 

pedagógica que  

[...] reconheça que as condições econômicas, culturais, políticas e históricas 
de cada contexto, apresentam novos requisitos metodológicos e táticos, de 
modo que é sempre necessário pesquisar a atualização da substantividade 
de ideias com qualquer nova situação. (PAULO FREIRE, 2014a, p. 119). 

É imperativo conhecer o contexto em que esses sujeitos estão inseridos. Os 

documentos apontam isso e apostam que, para pensarem por si próprios, é 

necessário conhecer e reconhecer os seus espaço/lugar do conviver, para, então, 

poderem agir consciente e criticamente sobre as suas realidades.  

As duas asserções seguintes trouxeram-me essa compreensão, conjugando 

um outro elemento que parece presente nos documentos que “falam” da prática 

educativa: o diálogo ou dialogicidade das relações educativas. E, então, as asserções 

me anunciaram:   

Asserção 8 - Remete o sujeito aprendente a pensar por si próprio, em direção 

ao desvelamento de sua existência, pelo inquirir e indagar as verdades do mundo que 

habita – asserção que “nasce” do encontro dos documentos Facebook ; A.Cças e R9;  

Asserção 15 - Estabelece uma relação de ensino e aprendizagem solidária, 

dialógica e de confiança, centrada no estudante. Prioriza (a professora) uma ação 

educativa pautada no fazer junto com o outro e não para e pelo outro (estudante), 

consubstanciada a partir dos documentos Relatório Professora A (R.Prof.A); Relatório 

Professora B (R.prof.B) e Avaliação das Crianças (A.Cças). 
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Escolhi, daí, duas descrições, respectivamente a A.Cça   e a R.ProF.A que conjugam 

a Asserção 8, para ilustrar as minhas impressões:  

A.Cça - Tudo começou com a caixinha do projeto onde todos 

escreviam em um papelzinho a sua ideia de tema. O próximo passo 

foi decidir. [...] Acho o projeto muito legal, aprendi muitas coisas, mas 

preferiria eletricidade. 

R.Prof.A - Durante uma conversa sobre as conchas, em sala de aula, 

as crianças tiveram a ideia de escrever um livro sobre a pesquisa das 

conchas, contando cada etapa do trabalho e como ele foi se 

desenvolvendo ao longo do ano. Imediatamente a ideia foi acolhida 

por todos!;  

As duas descrições remetem às “falas” e o “fazer” das crianças sobre o 

fenômeno PAC e parece demonstrar que essa indagação sobre o mundo somente é 

possível nas relações de ensino e aprendizagem em que o diálogo é a principal 

ferramenta pedagógica. Melhor ainda, quando é estabelecida uma relação respeitosa, 

solidária e de escuta entre esses dois interlocutores. Paulo Freire (2016a) auxilia-me 

nessa compreensão quando afirma que,  

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão 
por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo 
e as que não o querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a 
palavra e os que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que os 
que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra 
reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante 
continue. (PAULO FREIRE, 2016a, p. 135). 

 O diálogo que substantiva uma  prática educativa dialógica pressupõe que 

todos os envolvidos no processo educativo têm voz e vez e que a sua construção se 

constitui pela negociação de saberes e conhecimentos; reciprocidade nas relações e 

aceitação das opiniões e das diferenças de um e do outro, em todos os aspectos; 

relações horizontalizadas e de confiança e, mais do que isso, seja um processo 

solidário, coletivo e de respeito mútuo. 

 Nessa linha, entendendo que essa prática ocorre na instituição escola, a 

princípio entre professores/as e estudantes, embate dialógico que ocorre nos espaços 

escolares, mas principalmente na sala de aula, caracteriza-se como um encontro que 

não se funda em um diálogo ingênuo, mas que se faz consistente a partir das reflexões 

sobre o mundo e a vida, transformando-se em compromisso político, voltado a 

emancipação de seus interlocutores (professores/as e estudantes)  na sua existência.  
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 A descrição da fala da professora, combinada e reconectada com as demais, 

anunciou a escolha que fez, por uma prática educativa voltada à liberdade e, por isso, 

dialógica, trazendo algumas pistas do que é isto, o PAC.  

 A Asserção 14 - Percebe o projeto como possibilidade de transbordamento 

das fronteiras do conhecimento prescrito, determinado pelas matrizes curriculares 

impostas à escola. Lança-se a escolha de um outro currículo a partir de critérios 

definidos e comprometido com os interesses e necessidades educacionais de todos 

os envolvidos no processo educativo – é resultado do encontro das descrições dos 

documentos, A.FA e R.Prof.B.  Uma das descrições do R.Prof.B  ilustra isto,  
Para visualizar a riqueza desse projeto em desenvolvimento foi 

necessário acreditar que o conteúdo vai muito além, é uma 

construção social. Não deve ser estático, mas sim flexível. 

Normalmente nossa preocupação é “dar conta” do conteúdo, currículo, 

somos nós que determinamos o que vai ser estudado. Por isso, para 

entrar nesse projeto foi necessário comprometimento e acreditar na 

capacidade dos alunos. Já que exigiria muito de todos, pois as 

escolhas seriam democráticas;   

Nessa mostração, que se fez a partir dos sentidos que emergiram desta 

redução, percebi, então, que a prática educativa que se faz no PAC tem muito de uma 

abordagem dialógica e problematizadora, levantando uma questão presente em 

nosso fazer educativo que nos faz refletir sobre: “o que” ensinar, “para quem” serve o 

que ensinamos e “por que” ensinar determinado conteúdo e não outro.  

Paulo Freire, no conjunto de sua obra, deixa explícito que o ato educativo é um 

ato político e acrescenta, “[...] a questão é saber que política é esta, a serviço de quem 

se faz essa política e, obviamente, contra quem se faz essa política”. (PAULO 

FREIRE, 2014a, p. 350). 

 Ao trazer essa problemática, Paulo Freire nos provoca a nos posicionarmos 

politicamente, não partidariamente, mas sobre qual a nossa responsabilidade e 

compromisso com uma educação voltada à democratização do espaço escolar e a 

sua importância irrefutável à vida das pessoas, já que passamos grande parte de 

nossa infância e juventude nele. 

 Ainda nos desafia a pensar nesse espaço do ensinar e aprender juntos, como 

lugar do conhecer com o outro. E que, nessa postura político-pedagógica, a ação 

educativa que transborda na escola, ocorra pelo exercício pulsante e diário de manter 
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crítica a nossa consciência das coisas do mundo. Talvez esse seja o legado de uma 

prática educativa dialógica a todos os sujeitos envolvidos nesse processo. 

 Nesses termos, fica indispensável pensar, junto aos estudantes e, porque não 

dizer, famílias e demais educadores da escola, “o que” se deve aprender e ensinar na 

escola. Aceitar o conjunto de conteúdos prontos, estandardizados, acabados e 

selecionados por alguém, extingue definitivamente uma educação voltada à prática 

da liberdade.  

Isto também está muito bem assinalado por Paulo Freire, ao coloca que a 

condição dos homens e das mulheres de serem educados e se educarem, num 

processo que se funda no diálogo, vem irremediavelmente da sua condição de 

inacabamento, de estar sempre em processo de devir, de mudança, (PAULO FREIRE, 

2014a, 2014b; 2016a). Nessa condição, Paulo Freire (2016a) afirma que  

Para o “educador-educando”, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos -, mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma desestruturada. A educação autêntica, repitamos, 
não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo 
Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou 
pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de 
esperanças e de desesperanças que implicitam temas significativos, à base 
dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. (PAULO 
FREIRE, 2016a, p. 142). 

Nessa perspectiva, os conteúdos escolares versam de outra forma. Utilizados 

de maneira crítica, cumprirão o seu legado de problematização das coisas do mundo, 

da realidade de nossos/as estudantes. É importante lembrar que não negamos a 

presença dos conteúdos nos processos de ensino e aprendizagem e que, se assim 

fizéssemos, negaríamos também a existência das escolas e da educação formal em 

si.  

Esse não poderia ser o discurso daqueles que acreditam que é pela educação, 

consubstanciada pelos princípios da liberdade e da democracia, que se leva as 

pessoas a sua emancipação e à ação intencional diante da realidade dada. E sobre o 

processo de ensinar e aprender na escola e a sua relação com o conteúdo, Paulo 

Freire coloca que, 

Não há, nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo, a não ser 
que os seres humanos se transformem de tal modo que os processos que 
hoje conhecemos como processo de conhecer e de formar percam o sentido 
atual. O ato de ensinar e de aprender, dimensões do processo maior - o de 
conhecer – fazem parte da natureza da prática educativa. Não há educação 
sem ensino, sistemático ou não, de certo conteúdo. E ensinar é um verbo 
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transitivo-relativo. Quem ensina, ensina alguma coisa – conteúdo – a alguém 
– aluno. (PAULO FREIRE, 1992b, p. 110).  

Nesse ínterim, a asserção seguinte se entrelaça na continuidade desta 

discussão e compreensão dos sentidos que transbordaram a partir das leituras e 

enxerto hermenêutico que permitiu esta análise, e apresento as asserções seguintes. 

A partir das descrições dos documentos R.Prof.A e PC emergiu a asserção: 

Asserção 19 - Aposta numa prática educativa que enlaça e reconhece os sujeitos da 

comunidade escolar como participantes ativos dos processos políticos-pedagógicos 

de construção do percurso educativo. E na extensão desta, a Asserção 22 - Abre-se 

ao aprender a conhecer na relação que estabelece com o outro, mediados pelo 

mundo, substanciada pelos documentos, A.Fa e A.Cças. 

 Para ilustrar a conexão destas duas asserções, arbitrei as descrições dos 

documentos, PC e A.Fa:  
DPC:  Construir e desenvolver um trabalho coletivo, num processo 
democrático de decisões, que envolva todos os membros da 

comunidade escolar; o currículo extrapola o “fazer” pedagógico, 

abrangendo elementos como grade curricular, disciplinas, conteúdos 

e conhecimentos. É necessário resgatar os saberes que o/a aluno/a 

traz do seu cotidiano. 

E,  
DFA: Bem, estou achando muito legal: depois da nossa viagem a 

Curitiba fiquei sabendo de coisas que eu não sabia: das pessoas que 

existiam antigamente; dos deuses; dos faraós; das múmias e de outras 

coisas. É legal a minha filha estudar coisas que eu nunca cheguei a 

estudar. 

Na busca da compreensão do fenômeno PAC, tendo como parâmetro as “falas” 

aqui expostas e as asserções como unidades de sentido, parece-me apontarem para 

uma prática educativa que busca proporcionar aos sujeitos da aprendizagem a leitura 

do mundo, uma educação para a emancipação. Leitura essa que, segundo Paulo 

Freire (1992b), precede a leitura das palavras, mas, ao mesmo tempo, é necessária 

para que esses sujeitos continuem fazendo. E ainda complementa: 

[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 
implica a continuidade da leitura daquele.[...] este movimento do mundo à 
palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a 
palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De 
alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 
palavra não é apenas precedida da leitura do mundo, mas por uma certa 
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forma de "escrevê-lo" ou de "reescrevê-lo", quer dizer, de transformá-lo 
através de nossa prática consciente. (PAULO FREIRE, 1992b, p. 11). 

As descrições expõem, principalmente a A.Fa, esse movimento que emerge da 

inquietude, reflexões, necessidades e anseios desse/a interlocutor/as sobre a 

realidade vivida enquanto estudante e agora, de sua filha, fazendo-me refletir sobre 

como o PAC pôde/poderá proporcionar essa interlocução que permite aos sujeitos da 

comunidade escolar realizar a leitura do mundo. 

O desenho do Projeto Político Pedagógico alinhado nessa proposta pressupõe 

a participação de toda a comunidade escolar, tanto nas decisões administrativas 

quanto pedagógicas, trazendo para essa carta de intenções a necessidade de se 

pensar, juntos e com essa comunidade, o espaço da escola. 

Sobre esse aspecto, Paulo Freire (1992a) nos faz refletir quando, ao defender 

a presença participante dos/as estudantes, famílias, funcionários na construção 

efetiva da programação de conteúdos da escola, coloca que não seria a questão de 

desqualificar os especialistas na construção do mesmo, mas, sim 
[...] democratizar o poder da escolha sobre os conteúdos a que se estende, 
necessariamente, o debate sobre a maneira mais democrática de tratá-los, 
de propô-los à apreensão dos educandos, em lugar da pura transferência 
deles do educador para os educandos. Não é possível democratizar a 
escolha dos conteúdos sem democratizar o seu ensino. (PAULO FREIRE, 
1992, p. 111). 

Dessa forma, uma educação voltada à emancipação sugere que os sujeitos 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem negociem e compartilhem 

conhecimentos, já que, instrumentalizados pela consciência crítica das coisas do 

mundo, encharcados pelo olhar dialético sobre as suas ações e práticas, num 

movimento de transformar-se transformando, buscam a liberdade como caminho e, 

por isso, uma educação libertadora como lema.  
Na verdade, na medida em que tal modalidade de educação se reduz a um 
conjunto de métodos e de técnicas com os quais os educandos e educadores 
olham a realidade social – quando a olham – para simplesmente descrevê-
la, esta educação é tão domesticadora quanto outra qualquer. A educação 
libertadora não pode ser a que busca libertar os educandos de quadros-
negros para oferecer-lhes projetores. Pelo contrário, é a que se propõe, como 
prática social, a contribuir para a libertação das classes dominadas. Por isso 
mesmo, é uma educação política, tão política quanto a que, servindo às 
classes dominantes, se proclama, contudo, neutra. Daí a educação não 
possa ser posta em prática, em termos sistemáticos, antes da transformação 
revolucionária da sociedade. (PAULO FREIRE, 1981, p.110). 

As asserções que se conjugam nas articulações realizadas e logo, parecem se 

conectar ao seguinte princípio do PAC: -Todos aprendem juntos, numa relação 
horizontal e entrelaçada pelos saberes que cada um traz de suas vivências e 
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experiências, redesenhando percursos, redescobrindo-se como ser 
cognoscente.  

Este princípio entrelaça-se a praticamente todas as asserções aqui expostas, 

na medida que traz à tona a questão central do projeto: a busca permanente e, digo, 

vital do ato de conhecer, que, no PAC, é condição sine qua non para a emancipação 

do sujeito cognoscente. 

A última asserção que apresento, neste movimento que faço, na busca da 

compreensão do fenômeno situado PAC, é a Asserção 21 - Percebe que há muitas 

possibilidades de aprender e se move na medida que reconhece o conhecimento 

como inacabado – conjugada pelas descrições  

Escolhi a descrição da Avaliação das Famílias (A,Fa), para  ilustrá-la: 
O meu filho demonstra muito interesse pelo assunto e é muito bom ver 

a evolução do aprendizado com a pesquisa desenvolvida. Cada 

descoberta é um encantamento para ele. Hoje, ele diz que quando 

crescer vai ser egiptólogo e quer descobrir o túmulo da Cleópatra.  A 

visita ao museu do Egito foi o ponto máximo da pesquisa e foi muito 

esperado pela turma. Foi muito bom ver a curiosidade e a admiração 

no rosto das crianças.  

Na imersão do que essa descrição tentava me comunicar, percebi que, no ato 

de aprender, estão implicados  o “desejo” da descoberta, da curiosidade e da 

admiração dos sujeitos que buscam conhecer. 

Ao revisitar os documentos do PAC, percebi que essa asserção, ilustrada por 

essa “fala,” projetava o seguinte princípio - A curiosidade move os processos de 
aprendizagem, ampliando caminhos e despertando o prazer de conhecer, 
descobrir e compreender o mundo vivido – colocando em evidência, que um dos 

sentidos que dela brota, é a curiosidade que parece estar ligada à busca, à procura 

pelo conhecer. O conhecimento não se fecha em si, não é absoluto, mas aberto a 

outras possibilidades de ser visado.  

Para Paulo Freire (2011), a curiosidade é o que move o ato de conhecer. Na 

sua concepção, este ato é compreendido como a própria educação. A curiosidade é 

peça chave no que ele chama de ciclo do conhecimento, que se divide entre o 

conhecimento que se produz e por isso é inexistente e o conhecimento existente, que 

estamos a aprender. A curiosidade é o que desvela, tira o véu, é o que não deixa 

acomodar o sujeito cognoscente e, para o autor,  
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Essa curiosidade é o oposto da posição dócil, pacientemente dócil, passiva, 
apassivada, de puro recipiente de um pacote que se transfere ao sujeito dócil. 
[...]a nota da curiosidade está associada à nota de correr risco, à nota do 
risco, à aventura – aventura espiritual -, ao entregar-se a essa procura, que 
é o posto da docilidade paciente do objeto em que se armazenam em si 
coisas. (PAULO FREIRE, 2011, p. 103). 

E na medida que  se reconhece como inacabado, o sujeito vê-se compelido a 

não aceitar o que está posto, porque se move a partir da sua curiosidade e se arrisca 

e se vê sempre nesse processo de conhecer e desvendar as coisas do mundo, como 

mesmo ficou ilustrado nas descrições da A.Fa.  

A admiração é um outro aspecto importante no processo de 

conhecer/aprender. Nicola Abbagnano (2007), ao trazer o conceito filosófico de 

admirar, que em sua etimologia, do latim, Admi - ratio, coloca que, os filósofos antigos, 

como Platão e Aristóteles, compreendem a admiração como o princípio da filosofia, é 

o que suscita os homens à dúvida e, por isso, a admirar-se.Também foi considerada 

por Descartes, na Idade Moderna, a primeira de todas as paixões que movem o 

homem a conhecer e se, não a tivermos, não temos paixão e não conhecemos.  

Aqui desvela-se a asserção, mais uma vez e o sentido que se dá não somente 

ao conhecimento, mas que se estende ao sujeito da aprendizagem, adjetivados como 

inacabados. Inacabados porque um, sem o outro, não existe. Ao admirar-se com as 

coisas do mundo, no embate solidário e dialógico do aprender e ensinar, os 

seres/sujeitos conhecem, criam, transformam e se recriam mutuamente. (PAULO 

FREIRE, 2011) 

Admirar-se carrega um outro sentido que pode ser trazido para a 

compreensão/interpretação do fenômeno deste estudo. Num dos verbetes compilados 

por vários autores que se ad-miraram com os conceitos cunhados por Paulo Freire e 

que foram organizados num dicionário chamado, “Dicionário Paulo Freire”, Escobar 

(2010), em sua compilação sobre o termo, coloca que é composto por prefixos e 

sufixos latinos. 

A preposição ad indica direção, em direção a; o verbo mirari significa ver. Então, 

ad-mirar significa olhar em direção a alguma coisa ou a  alguém. No caso de Paulo 

Freire, o estudioso solicita que olhemos em direção ao conhecimento. “Ad-mirar é 

dirigir o olhar para o objeto do conhecimento como um objeto em si mesmo”; é tomar 

distância. Somente assim “podemos aproximar-nos curiosamente dele, para 

compreendê-lo, para descobri-lo, para desocultá-lo”. (ESCOBAR, 2010, p. 28). E 

ainda,  
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“Ad-mirar” é objetivar um “não eu”. É uma operação que, caracterizando os 
seres humanos como tais, os distingue do outro animal. Está diretamente 
ligada a prática consciente e ao caráter criador de sua linguagem. Ad-mirar 
implica pôr-se em face do “não eu”, curiosamente, para compreendê-lo. Por 
isto, não há ato de conhecimento sem ad-miração do objeto a ser conhecido. 
Quando ad-miramos nossa anterior ad-miração (sempre uma ad-miração de) 
estamos simultaneamente admirando o ato de ad-mirar e o objeto ad-mirado., 
de tal modo que podemos superar os erros e equívocos possivelmente 
cometidos na ad-miração passada. (PAULO FREIRE, 1981, p.53) 

Foi a partir dessa ad-miração que compreendemos que o conhecimento, no 

PAC, revelou-se nessa asserção como inacabado. Podendo, então, sempre ser 

desvelado por meio das relações dialógicas entre os sujeitos que dialeticamente 

ensinam e aprendem, num processo curioso que se revela na ad-miração, 

substantivando esse movimento de conhecer, (re)conhecer, produzir conhecimento.  

No entanto, há que se ad-mirar o PAC a partir da dialética entre teoria e prática, 

pois, como mesmo nos alerta Paulo Freire (1981), esse esforço de perceber o 

percebido, de ad-mirar e re-ad-mirar o objeto do conhecimento se esvazia, se rompida 

essa dialética entre, o contexto teórico e o contexto concreto (prática).  

 Neste movimento então, de ad-mirar-me com o que as asserções me traziam 

é que realizei mais uma das muitas reduções eidéticas, a partir das convergências 

das mesmas, apoiada pelas possibilidades que se mostraram durante as análises, 

discussões e achamentos realizados. 

ü A primeira possibilidade, e acredito, a mais importante delas, seriam as 

interrogações que me lançaram a esta análise e que redesenharam e 

moveram-me por entre todo esse aparato investigativo. 

ü A segunda possibilidade foi a aproximação, semelhança ou ainda, as tratativas 

que pareciam falar das mesmas coisas; 

ü A terceira diz respeito aos conceitos que se repetiam explícita ou 

implicitamente, na medida que eram construídas as asserções, demonstrando 

um elo entre a “fala” revelada pelos documentos e a fala falante desta 

pesquisadora, fundamentada nas percepções e desvelamentos que ocorreram 

no encontro dialógico dessas falas e também, apoiada nos cúmplices teóricos 

que alicerçaram a minha reflexão sobre a descrição mostrada.  

 A partir, então, das possibilidades aqui descritas, desvelaram-se as 

confluências temáticas, dimensões do fenômeno, caracterizando o final da quarta 

redução eidética dos documentos deste estudo.  
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Pontuo que este movimento de análise e discussão teórico-metodológica 

alicerçou-se nos estudos e pesquisas de Bicudo (2011); Kluth (1997), que me 

encorajaram a galgar um caminho de criação  e reorientação desse procedimento 

metodológico de análise e discussão dos achados, a realização das reduções e, 

assim, fazer surgir um novo movimento, respeitando sempre a estrutura “dura” do 

método fenomenológico.  

 Partindo, então, das três possibilidades levantadas, construí o movimento de 

significações, abrindo na perspectiva de compreensão em profundidade, como 

também para os possíveis engendramentos das “falas” que se entrecruzaram e que 

deixaram à mostra algumas dimensões; pistas consistentes da estrutura do fenômeno 

situado.  

Diante desse movimento, voltei às interrogações que me trouxeram até aqui e, 

com elas, debrucei-me à interpretação do PAC, tendo também os seus objetivos e 

princípios como balizadores das discussões que realizei com os meus cúmplices 

teóricos, a fim de perceber a sintonia e assim construir, como mesmo solicita Bicudo 

(2011, p. 88), “sínteses unificadoras, sempre em movimento de transição, porque 

aberta a compreensões e interpretações”.  

Seguem, então, as dimensões e o movimento de significações dos documentos 

(Figura 1) e a discussão realizada:  

(1) Participação de todos no processo de aprender e ensinar – que se desvelou a 

partir da: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 15ª, 19ª, 22ª asserções; 

(2) Ato de conhecer solidário e dialógico – desvelado pelas asserções: 2ª, 5ª, 15ª, 20ª, 

21ª, 22ª. 

(3) Conhecimento revela-se inacabado – que emergiu a partir das asserções: 4ª, 5ª, 

7ª, 14ª, 21ª. 

(4) Sujeito da aprendizagem lança-se ao projeto de vir a ser – revelado pelas 

asserções: 5ª, 6ª, 7ª, 14ª, 19ª, 20ª, 22ª. 
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Figura 1 - Movimentos de Significações 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 
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O movimento das significações: as interfaces das dimensões que se mostraram 
conjugados ao PAC 

Ao revisitar os documentos prescritos que “falam” do PAC, vi que os 

indicadores encontrados, muito dizem dos objetivos e princípios projetados nos 

documentos analisados. Nesse encontro, que fiz com a fala falada dos interlocutores 

dos documentos, pude então “ler”, enfim, “[...] as palavras na própria intenção com 

que eles a escreveu. Não se pode imitar a voz de alguém sem retomar algo de sua 

fisionomia e enfim de seu estilo pessoal”. (MERLEAU-PONTY, 1974, p.28). 

 Esse movimento da busca das dimensões, levou-me às coisas mesmas e como 

sugere Bicudo (2011, p. 82), “só podemos compreender o laço que aí se dá porque o 

falar e o compreender são dois momentos de um só sistema eu-outrem, trata-se da 

constituição de um ser a dois. Expõe o depoente e o pesquisador vivendo a 

experiência do diálogo”  

Nessa tessitura, percebi que Asserção 5 interliga o movimento de significações 

do PAC e se mostra o alicerce que coliga todas as demais asserções. As asserções 

que aparecem uma única vez não divergem das demais, mas se enlaçam, fazendo-

me compreender que há outras possibilidades de ver o mundo a partir do meu visar. 

Figura 2 - Interligação das dimensões 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 
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 A asserção 5 - Compreende o educar como ato político, democrático e 

inacabado; projeto que se faz no embate e no encontro dialógico e existencial com o 

outro; projeto de vir a ser. Talvez traduza muito dos princípios do PAC, e destaco-os 

para que possam visar o que falo: 

-Todos aprendem juntos, numa relação horizontal e entrelaçada pelos saberes que 

cada um traz de suas vivências e experiências, redesenhando percursos, 

redescobrindo-se como ser cognoscente. 

- A curiosidade move os processos de aprendizagem, ampliando caminhos e 

despertando o prazer de conhecer, descobrir e compreender o mundo vivido. 

- A participação como chave para a construção de espaços de colaboração e 

cooperação entre criança-criança, criança-professor nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

- O direito à aprendizagem como direito inalienável de todos os envolvidos no 

processo educativo na escola. (WENDHAUSEN; SILVA, 2016); (FLORIANÓPOLIS, 

2019b). 

Isto quer dizer, que ao reconhecer que aprender é um ato político, pois está 

encharcado do compromisso ontológico e epistemológico com o viver do outro, 

reconhece que:  

- o ato de educar transforma-se em possibilidade de enfrentamento às adversidades 

sociais, econômicas e políticas; 

 - esse ato oferece àquele que aprende ferramentas que lhe permitem participar 

intencionalmente e intervir assertivamente no mundo em que vive, já que, ao lhe tirar 

o véu da alienação, permite-lhe a leitura do mundo; 

- ao reconhecer-se inacabado, percebe a possibilidade de aprender sempre e toma 

para si o direito de ser reconhecido como sujeito cognoscente.  

O documento das Diretrizes Curriculares, em uma de suas “falas”, descrições 

textuais para essa análise, parece projetar esse desejo, e, na 

interpretação/compreensão realizada por mim, parece ver e compreender que, 
A Educação Básica como um projeto coletivo, articulado pelos 

diferentes sujeitos e instituições sociais orientadores desse processo. 

[...] a gestão do sistema educacional se caracteriza por um processo 

político democrático[...]. 

 Há que se apostar que as vivências que traduzem as atividades do projeto 

comunguem com as utopias e percepções que foram projetadas a partir das sub-
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questões levantas: i. O que é isso, o PAC? e ii. Como se mostra o fenômeno PAC nos 

documentos prescritos e registros do vivido, ou melhor, o que dizem sobre o PAC? 

E que as ações estejam enlaçadas com as dimensões levantadas: i. 

Participação de todos no processo de aprender e ensinar. ii. Ato de conhecer solidário 

e dialógico iii. Conhecimento revela-se inacabado. iv. Sujeito da aprendizagem lança-

se ao projeto de vir a ser. 

Enfim, essas dimensões conjugadas com a Asserção 5, parecem revelar que o 

fenômeno PAC poderá vir a ser um espaço de ação de aprender, ensinar e conhecer 

“respeitoso e solidário” entre os sujeitos comprometidos com a educação como ato 

político e, por isso, transformador de si e da sua realidade.  

Sujeitos comprometidos com “um encontro que não se funda no diálogo 

ingênuo, mas num convívio refletido e consciente da posição e responsabilidade com 

as aprendizagens e crescimento do outro. E é isso que pode levá-los à emancipação”. 

(WENDHAUSEN, 2018, p. 211). 

Diante disso, comprometo-me, a,  por agora, ir em direção à análise e 

discussão das unidades de significado, fruto das “falas” dos meus/minhas 

entrevistados/as, buscando, finalmente, responder a pergunta desta pesquisa, por 

meio das essências que brotarão desse processo de investigação fenomenológica. 
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CAPÍTULO 5: ENLACE DO VIVIDO – AS ESSÊNCIAS DESVELADAS DO 
SENTIDO DO MUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE DE PESQUISA NA ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. UNIVALI - PIÇARRAS/SC 
. ACERVO DA PESQUISADORA 

As crianças são muito literárias porque dizem como 
sentem e não como deve sentir quem sente segundo a 
outra pessoa. Uma criança, que uma vez ouvi, disse, 
querendo dizer que estava à chorar, não “tenho vontade 
de chorar”, que é como diria um adulto, isto é, um 
estúpido, senão isto: “Tenho vontade de lágrimas”. E, 
esta frase, absolutamente literária, a ponto de que seria 
afetada num poeta célebre, se ele a pudesse dizer, 
refere-se resolutamente a presença quente das lágrimas 
a romper das pálpebras conscientes da amargura líquida. 
“Tenho vontade de lágrima!”. Aquela criança pequena 
definiu bem a sua espiral. 
(FERNANDO PESSOA, 2017, p. 47) 
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MOVIMENTOS ENTRE AS “FALAS” FALADAS E A “FALA FALANTE”: 

SIGNIFICADOS EM MOSTRAÇÃO 

Escolhi desvelar as essências desta investigação por meio das falas colhidas 

nas entrevistas. Isto porque acredito que são as vozes dos/as meus/minhas cúmplices 

de caminhada no PAC que poderão, de fato, sentido a tudo que vivi, senti e percebi 

nas experiências pedagógicas, na escola.   

 Nessa tessitura, neste outro movimento de redução, ao buscar os sentidos e 

significados das falas originárias dos/as entrevistados/as, participantes desta 

investigação, realizei o movimento de análise ideográfica e nomotética.  

 Movimento que fiz “acompanhada” das muitas leituras e releituras dessas 

“falas” que, por vezes, entrelaçaram-se no meu mundo-vida, fazendo-me vivenciar 

também o fenômeno. E nesses enlaces que se fizeram do outro e de mim, num 

movimento contínuo e dialético do eu com o outro, permiti-me mergulhar e sentir o 

que o outro sentia e assim refazer-me diferente daquilo que era. 

Carvalho (1987) complementa afirmando que,  
[...] o que a fenomenologia quer é liberar o nosso olhar para a análise do 
vivido tal qual ele é vivido. Nessa análise dar-se-á a significação intencional 
do vivido que, pela sua presença em pessoa, permite-nos ter uma intuição 
significativa e compreensiva. (CARVALHO, 1987, p.06) 

 Logo, realizei a aproximação das “falas” traduzidas em “unidades de 

significados” na direção de perceber o encontro entre essas falas encarnadas com o 

fenômeno PAC, fazendo brotar as asserções por meio de suas explicitações, 

utilizando o enxerto hermenêutico. Para Carvalho (1987), 

O método compreensivo, mais que um método psicológico é uma 
hermenêutica que se volta a compreensão da vida psíquica em suas 
estruturas objetivas. [...] o método fenomenológico tem, portanto, por objetivo 
o que transcende as particularidades empíricas de que se investe o fenômeno 
enquanto aparência [...] quer saber do fenômeno e não sobre o fenômeno, 
[...] busca o sentido e não o fato. (CARVALHO, 1987, p.15) 

 E nesse passo que se faz de uma fenomenologia da existência, do existir 

encarnado no mundo, retomo a importância de compreender como o fenômeno PAC 

se mostra a cada sujeito-ser-encarnado. Isto porque, compreendo o mundo vivido 

pelos entrevistados como 

um universo da significação, mas já sempre dado para toda atividade 
significativa do ser humano. É, de certo modo, a fonte da significabilidade 
possível, já sempre dada e que, contudo, se atualiza sempre de novo na 
significação que se constitui. (STEIN, 2004, p. 12). 
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Procuro então, o sentido do mundo e nesse encontro fenomenológico, coloco-

me à disposição da compreensão/interpretação do mundo-vida daqueles que me 

presentearam com o que sentem, o que visam, o que percebem.  

E no movimento, no encontro que possibilitou o engendramento da fala deles 

e da minha, vi brotar as asserções articuladas, que são, como afirma Bicudo(2011, p. 

83), “expressões eidéticas do vivido, aquilo que deve ser engrenado para contemplar 

muitos um “ser a dois” em busca do intersubjetivo”, permitindo o desvelamento do que 

realmente é nuclear nas experiências vividas no PAC. 

Como na análise ideográfica dos documentos, realizei as leituras sucessivas e 

elaborei as Unidade de Significados (US) ou descrições textuais, que se constituíram 

como elementos linguísticos, colocados posteriormente à mercê desta análise com 

enxerto hermenêutico (explicitação das “falas”), abrindo-se a mim, as asserções 

articuladas do fenômeno situado.  

Então, exponho dois dos nove quadros demonstrativos da análise 
ideográfica, de forma parcial, um que se refere a análise das falas de Mariá (Quadro 

13) e outro, das falas de Erundina (Quadro 14).  

Quadro 13 - Análise Ideográfica Entrevista Mariá51 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora conforme estudos de Kluth (1997) e Bicudo (2011). 

 

 
51 Apêndice 3 
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Quadro 14 - Análise Ideográfica Entrevista Erundina 

 
Fonte: Adaptado pela pesquisadora conforme estudos de  Kluth (1997) e Bicudo (2011). 
 

Ao realizar esses engendramentos, busquei as dimensões que iriam me 

presentear com as essências deste estudo e que se revelaram no movimento 

metodológico fenomenológico da análise das entrevistas, que segundo Bicudo (2011), 

caracterizou-se principalmente em possuir uma “postura de ouvir o dito sem cair numa 

análise objetiva, pautada nos dados empíricos, nem de uma verdade 

aprioristicamente definida pelo(s) pesquisador(es)”. (BICUDO, 2011, p. 122). 

Lancei-me, então, a um processo de reflexão e compreensão do vivido pelos e 

pelas meus/minhas entrevistados/as. Exercício cuidadoso e rigoroso de análise, 

efetuado e comprometido  por um olhar empático e sem juízo de valor, diante do que 

era me doado nas falas. Exercício de reflexão e compreensão que se fez, na medida 

que me enlaçava às vivências desvendadas durante as entrevistas. 

Nessa medida, realizei a convergência das “falas” dos meus/minhas 

entrevistados/as na busca das convergências das mesmas também com as asserções 

articuladas engendradas anteriormente, caracterizando-se como indicativos que me 

levariam, a seguir, às confluências temáticas, que nada mais são que as dimensões 
que deram origem às essências. Apresento então, o quadro 15, Convergências 
Asserções Articuladas das Entrevistas, e, logo as Confluências Temáticas desta 

análise. 
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Quadro 15 - Convergências Asserções Articuladas Análise Entrevistas                            
 

N° ASSERÇÕES ARTICULADAS 

JO
AN

A 

M
.M

AR
IA 

G
R

EM
ISTA 

H
IPÁC

IA 

M
AR

IÁ 

W
EN

D
G

EL 

ER
U

N
D

IN
A 

M
EL 

 
ELAIN

E 
 

1 
Percebe-se como parte do processo de decisão, 
compreendendo o propósito do projeto e 
contribuindo com os seus saberes. 

 X     X   

2 Descobre-se como ser cognoscente em sua 
relação com o outro mediado pelo mundo. 

 
 X        

3 

Compreende o processo de pesquisa como 
possibilidade de aprender e ensinar, quando lança 
àquele que aprende ao estado de inquietação e 
reflexão sobre o que está conhecendo. 

      X   

4 
Percebe que o/a professor/a ainda está marcado 
por práticas reprodutoras de controle e de 
submissão dos saberes das crianças/estudantes 
sob os saberes docentes. 

  X X X  X   

5 
Percebe o inacabamento como característica 
fundante da prática educativa que educa pela 
pesquisa. 

   X      

6 
Lança-se à possibilidade de construir uma outra 
prática, fazer escolhas e comprometer-se em 
refletir sobre o fazer docente. 

    X X  X  

7 
Percebe a criança/estudante como sujeitos da 
aprendizagem, autores e protagonistas de suas 
vidas, seguros de suas escolhas. 

        X 

8 

Teme a imobilidade do professor; que o projeto se 
transforme em uma prática educativa esvaziada se 
não refletida e que reproduza o modelo tradicional 
pautado no paradigma da explicação. 

   X     X 

9 

Percebe a escola como lugar de produção de 
saberes, lugar que possui como propósito 
reconhecer o outro, criança/estudante, como 
sujeitos cognoscentes que aprendem na relação 
que estabelece com o outro. 

     X    

10 

Significa o projeto como possibilidade de aprender 
a conhecer junto com o outro e nesse aprender se 
descobre desnudo, liberto das amarras de um 
modelo fechado e limitado de ensino, pautado no 
paradigma da explicação. 

   X X   X X 

11 

Percebe-se ser cognoscente  e partilha seus 
saberes por meio de uma relação educativa que 
prima  a troca, o diálogo e a colaboração entre o/a 
professor/a e a criança. 

    X     

12 
Percebe-se inacabado, incerto, desnudo de todas 
as suas certezas e se vê livre, consciente de sua 
condição cognoscente, ser que ao ensinar, 
aprende e ao aprender, ensina. 

 X   X     

13 

Aposta numa prática educativa que enlaça e 
reconhece os sujeitos da comunidade escolar e 
circundante, como participantes ativos dos 
processos políticos-pedagógicos de construção do 
percurso educativo. 

  X  X     

14 

O projeto lança àquele que ensina ao estado de 
inquietação e reflexão sobre a sua prática; abre-se 
ao risco, ao refazimento de sua existência como 
sujeito cognoscente. 

     X   X 
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15 

Remete o sujeito da aprendizagem a pensar por si 
próprio, em direção ao desvelamento de sua 
existência, pelo inquirir e indagar as verdades do 
mundo que habita. 

X  X   X X X  

16 

Indica a problematização da prática educativa e 
percebe o movimento do conhecer como 
inacabado; concebe o outro (criança), e a si 
mesmo, como sujeitos cognoscente, abrindo-se 
para as possibilidades de um novo modo de 
aprender junto com esse outro, na tentativa de 
compreender a sua totalidade. 

     X   X 

17 
Reconhece as crianças/estudantes como sujeitos 
da ação, e por isso, políticos e participantes ativos 
de seus percursos educativos. 

X     X  X X 

18 

Indica que o professor há de questionar a sua 
prática constantemente e que esteja sempre em 
posição de aprendizagem e escuta, na tentativa de 
também considerar o outro como ser cognoscente. 

      X   

19 

Vê a metodologia de pesquisa como possibilidade 
de perceber a potência de aprendizagem do sujeito 
independente de sua diferença e condição; 
percebe a escola como lugar de possibilidades, de 
criação conjunta. 

X      X   

Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 
 

Confluências Temáticas: movimentos de significações que desvelaram as dimensões 

e as essências. 

Desse movimento que realizei de aproximação do fenômeno PAC por meio da 

análise ideográfica, que se caracterizou sinteticamente pelas:  

i) leituras sucessivas das falas;  

ii) organização de unidades de significados que são as descrições textuais que julguei 

importantes à luz da interrogação da pesquisa;  

iii) descrições das falas que depois, foram colocadas à mostra com a linguagem desta 

pesquisadora formando as asserções articuladas.  

 E da análise nomotética que se ocupou das: 

iv) generalizações dos pontos de convergências, divergências e individualidades das 

asserções articuladas, dando origem as confluências temáticas, nomeadamente as 

dimensões; e por último,  

v) arbitramento pela pesquisadora das essências que se mostraram por meio das 

dimensões desveladas; 
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 Foi possível realizar o movimento de redução, como o ocorrido na etapa de 

análise dos documentos, apoiada nas possibilidades que se mostraram durante esse 

fazer investigativo, que são: 

ü A primeira possibilidade, pelas interrogações que me auxiliaram nesta análise; 

ü A segunda possibilidade foi a aproximação, semelhança ou ainda, as tratativas 

que pareciam falar das mesmas coisas; 

ü A terceira diz respeito aos conceitos que se repetiam explícita ou 

implicitamente, na medida que eram construídas as asserções, demonstrando 

um elo entre a “fala” revelada pelas descrições textuais e a fala falante desta 

pesquisadora. 

Enfim, pude, então, novamente apoiada na leitura sistemática das asserções 

articuladas, encontrar os pontos de convergência que me levaram às confluências 

temáticas, dimensões deste estudo. 
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PONTOS DE CONVERGÊNCIA: AS DIMENSÕES QUE CONJUGAM O PAC 

 Na busca incessante da compreensão do fenômeno PAC, foi no momento em 

que me encontrei entrelaçada pelas falas e descrições textuais que segundo Carvalho 

(1987, p. 06), são a forma de acesso que tenho em penetrar empaticamente nos 

“objetos do vivido ou noemas52” , que as dimensões se revelaram.  

 No tecer dessas dimensões, vi as falas de M. Maria e Erundina, Hipácia, Mariá, 

Mel, Elaine, Wendgel, Joana e Gremista se entrelaçarem e formarem as tramas, 

interrogações que surgiram no exercício de compreender o PAC, por meio das 

unidades de significados, descrições textuais delas. 

 Ao penetrar no mundo-vida desses meus cúmplices de investigação e da vida, 

percebi que o sentido do PAC se dá na intersecção das minhas experiências e, 

também, na intersecção de nossas vidas e vi, o outro e eu, nesse sentir, a partir do 

mundo concreto. 

Esse outro não é ficção que povoa “o meu deserto”; são “gêmeos” ou “carne da 

minha carne”, que sentem e percebem o mundo de suas visadas, que por vezes, se 

encontram e se distanciam formando o tecido da vida. (CARVALHO, 1987, p.21) 

Nessa medida, que a partir das interrogações realizadas para as descrições 

textuais das falas das minhas entrevistas, que pude ver que as asserções se 

encontravam e se interpenetravam formando as dimensões que aqui apresento: 

Dimensão I: Aprender junto como projeto de participação 
A Dimensão I surgiu das falas entrelaçadas de Elaine, Wendgel, Erundina, Mel, 

Joana, Hipácia, Mariá e M.Maria e que ao responder as interrogações que fiz, no 

embate intersubjetivo desse encontro, trouxeram à tona a compreensão delas do que 

vem a ser o PAC. (Figura 3) 

 
52 Para Carvalho (1987), no ato cognoscente ou noético, o noema não é o objeto ou a coisa 
extramental, mas o ato noético enquanto se reporta a um objeto. 
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Figura 3 - Dimensão Aprender junto como projeto de participação 

Fonte: produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 

 Durante o exercício de redução realizei, novamente, o enxerto hermenêutico, 

agora, endereçado ao texto amalgamado das asserções, resultado do encontro da 

fala falada das minhas entrevistadas com a fala falante desta pesquisadora, fazendo 

brotar, neste momento a dimensão - Aprender junto como projeto de participação. 
Ricouer (2016) me auxilia nesta hora, ao discorrer sobre o conceito da dialética 

do discurso, evento e significação, que se encontra presente nos textos e, no caso, 

exprime a ação/experiência/evento que nele se imprime e a sua significação que se 

dá pela hermenêutica ou interpretação. O autor então anuncia que, 

O que acontece na escrita é a plena manifestação de algo que está num 
estado virtual, algo de nascente e incoativo, na fala viva, a saber, a separação 
da significação relativa ao evento. Mas essa separação não se dá de maneira 
tal que cancele a estrutura fundamental do discurso. A autonomia semântica 
do texto, que agora aparece, é ainda governada pela dialética de evento e 
significação. Além disso, pode dizer-se que esta dialética se torna óbvia e 
explícita pela escrita. (RICOUER, 2016) 
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 Partindo desse entendimento, as palavras das descrições que amalgamaram 

as dimensões, palavras que se tornaram os núcleos discursivos das vozes que se 

anunciaram foram:  

Participar: que significa “tomar parte, ser parte, poder de decisão”, levou-me a 

interrogação das descrições textuais de M.Maria e Erundina:  O que é participar no, 
PAC? , revelando e que revelou a asserção: 

ASSERÇÃO 1 - Percebe-se como parte do processo de decisão, compreendendo o 

propósito do projeto e contribuindo com os seus saberes. 

O desvelamento da asserção 10 se deu a partir das falas de Hipácia, Mariá, 

Mel e Elaine, que a partir do léxico da palavra aprender,  pressupõe a ideia de que o 

conhecimento é algo que se toma e se assimila; “aprender praticamente”; “por 

experiência”, “aprender a conhecer”, “aprender a aprender” - fez-me interrogar as 

descrições: O que significa aprender, no PAC? 
E, então, revelou-se: ASSERÇÃO 10 - Significa o projeto como possibilidade 

de aprender a conhecer junto com o outro e nesse aprender se descobre desnudo, 

liberto das amarras de um modelo fechado e limitado de ensino, pautado no 

paradigma da explicação. 

A asserção 16 foi concebida por meio da conjugação das falas de Wendgel e 

Elaine que na primeira redução se constituiu as unidades de significado que 

revelaram, no movimento fenomenológico a palavra ensinar para o “tratamento 

hermenêutico”. 

Ensinar, portanto, remete ao sentido de sinal, signo, marca que é preciso seguir 

para alcançar algo. O signo é, então, “o que se segue”, e ensinar é colocar sinais para 

que outros possam orientar-se. Nessa tessitura, entre as falas e as descrições 

colocadas ao desvelamento é que questionei: O que significa prática educativa no 
PAC? 

Trazendo então, a - ASSERÇÃO 16 - Indica a problematização da prática 

educativa e percebe o movimento do conhecer como inacabado; concebe o outro 

(criança), e a si mesmo, como sujeitos cognoscente, abrindo-se para as possibilidades 

de um novo modo de aprender junto com esse outro, na tentativa de compreender a 

sua totalidade. 

 A asserção 17 brotou da convergência das falas de Joanna, Angel, Mel e Elaine 

sendo que, em suas descrições, aparecia explícita ou implicitamente a palavra 
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autonomia, que significa: Direito ao livre arbítrio que faz com que qualquer indivíduo 

esteja apto para tomar suas próprias decisões. 

 A acepção, então, convidou-me a realizar a seguinte pergunta às descrições 

que se doaram a mim: O que significa autonomia, no PAC? trazendo com ela, a 
compreensão/interpretação que se fez de nossos encontros empáticos e dialógicos a 

ASSERÇÃO 17 -  Reconhece as crianças/estudantes como sujeitos da ação, e, por 

isso, políticos e participantes ativos de seus percursos educativos. 

 Enfim, a dimensão revela que aprender junto com o outro requer um movimento 

de reflexão da prática educativa e o reconhecimento  de que professores/as, 

estudantes e demais membros da comunidade escolar são sujeitos de aprendizagem, 

e, por isso, a participação é condição sine qua non para uma mudança significativa na 

organização político-pedagógica da escola; uma participação que se funda na 

emancipação e tem a liberdade como projeto de educação. 

 Paulo Freire auxilia-me nessa exposição quando pronuncia que, uma educação 

como prática da liberdade somente se dá pela reflexão profunda e sistemática da 

realidade concreta. Isso somente se dará pela relação dialógica estabelecida entre os 

sujeitos. Relação que se abre pelo ato da participação que ocorre com o outro, no 

processo educativo. (PAULO FREIRE, 2016a; 2019). 

 

Dimensão II: Redescobrir-se inacabado como projeto de conscientização 

 A dimensão em tela se configurou a partir das falas de Mel, Joana, Mariá, 

M.Maria, Wendgel, Elaine, Gremista, Erundina. Falas que, transformadas em 

descrições, foram submetidas às interrogações que surgiram durante o percurso desta 

investigação e descortinaram algumas nuanças do mundo-vida dessas pessoas que 

se envolvem, todos os dias, no educar de pessoas/sujeitos que se fazem no embate 

com o outro, mediados pelo mundo. (Figura 4). 
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Figura 4 - Dimensão Redescobrir-se inacabado como projeto de conscientização 

Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 
 
 E como a primeira dimensão, utilizei o recurso do enxerto hermenêutico para 

auxiliar-me na redução eidética, na busca do compreender/interpretar o que as 

descrições textuais me trouxeram sobre o PAC. Ricouer (2013) ao discorrer sobre a 

redução fenomenológica coloca que,  

O nível propriamente fenomenológico de uma análise é determinado por uma 
decisão inicial que constitui o campo fenomenológico como tal, por um ato 
filosófico inaugural: a redução não é de todo, uma subtração da realidade, 
como faz crer a metáfora do parênteses, mas uma mudança de signos que 
afeta toda a realidade, a qual, de coisa – absoluta e em si – se torna sentido 
relativo e para mim. A redução põe fim ao viver natural e faz aparecer a 
Erlebnis (vivência), que já não é um viver – nem um reviver, mas o sentido da 
vida. (RICOUER, 2013, p. 51). 

 Na direção do descortinamento desta dimensão, que a asserção 12 se 

desenhou, pelas falas de M.Maria e Mariá. Na busca da compreensão do que me 

diziam, constatei que o léxico da palavra “jeito” remete a atitude que identifiquei destas 

entrevistadas em aprender e abrirem-se a possibilidade de arrojar e seguir adiante; 

agir e pensar por si próprio. O projeto significa o ato de redescobrir-se cognoscente, 

de ser livre para fazer escolhas. 
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 A partir disso, fui encorajada a fazer o seguinte questionamento às descrições 

textuais estruturantes das unidades de significados das falas das entrevistadas: O que 
significa fazer do nosso jeito, no PAC? 
 Nesse tecer das significações em busca das dimensões é que, desvelou-se 

ASSERÇÃO 12 - Percebe-se inacabado, incerto, desnudo de todas as suas certezas 

e se vê livre, consciente de sua condição cognoscente, ser que ao ensinar, aprende 

e ao aprender, ensina. 

A asserção 14 trouxe nas falas de Wendgel e Elaine a palavra escola 

substancialmente em seus discursos, trazendo em sua acepção o sentido do PAC 

para quem o vivenciou. Escola, então significa lugar “no qual desenvolve o saber, na 

qual se considera o que constitui o estado reflexivo, que se opõe ao jogo”53. 

 Tal acepção provocou-me, então, a perguntar às descrições textuais doadas 

pelas minhas entrevistadas: O que significa escola, no PAC?  

Nesse transbordamento que se fez dessas falas que me diziam o que eu também 

senti, vivi e percebi que surge a ASSERÇÃO 14 - O projeto lança àquele que ensina 

ao estado de inquietação e reflexão sobre a sua prática; abre-o ao risco, ao 

refazimento de sua existência como sujeito cognoscente. 

 A asserção 15 se constituiu a partir das falas de Joana, Wendgel, Gremista, 

Mel e Erundina. A palavra que se presencifica nas descrições foi “pensar”, o que levou-

me a inquirir às vozes pronunciadas: O que significa pensar por si próprio?.  

Quando destrinchada e buscada a acepção da palavra, vi que pensar configura-

se em trazer à existência, colocar em questão o ato cognoscente envolvido nos 

processos educativos. Significa fazer escolhas, ter discernimento, analisar para, 

depois, agir mais assertivamente. 

 Nessa linha, as vozes que se anunciaram e se entrelaçaram trouxeram 

algumas pistas importantes para compreender o PAC como uma possibilidade de agir 

de forma crítica no mundo, para que assim, os sujeitos envolvidos possam escolher, 

decidir, analisar e avaliar criticamente a realidade.  

Diante disso, dos discursos doados, desvelou-se a ASSERÇÃO 15 - Remete o 

sujeito da aprendizagem a pensar por si próprio, em direção ao desvelamento de sua 

existência, pelo inquirir e indagar as verdades do mundo que habita. 

 
53 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
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A asserção, 17, que apareceu na dimensão anterior, se amalgama também a 

esta dimensão. Isto porque não há limites rígidos entre elas e nem mesmo entre as 

essências. Uma se entrelaça e se interliga às outras. Na busca das generalizações a 

que a análise nos convida para compreender o tecido em que o PAC se faz e os 

sentidos e significados de cada um dos/das entrevistados/as, há obrigatoriamente 

conexões que se dão por estarem no mundo, e estando nele, constituem-se dele, são 

o próprio mundo. E Merleau-Ponty (1994) alerta que, 

[...] o mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que não é senão 
projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um mundo que 
ele mesmo projeta. O sujeito é ser-no-mundo, e o mundo permanece 
"subjetivo", já que sua textura e suas articulações são desenhadas pelo 
movimento de transcendência do sujeito. (MERLEAU-PONTY ,1994, p. 576) 

A asserção 19 surgiu da convergência das falas de Joana e Erundina e na 

conjugação das descrições. A palavra pesquisa trouxe pistas para o desvelamento 

dessa asserção. A acepção da palavra nas descrições que a mostraram, significa 

buscar, procurar, problematizar e abre para a possibilidade de se constituir como 

princípio educativo.  

Nesse sentido, a interrogação que moveu a compreensão do PAC por meio das 

descrições foi: O que significa pesquisa, no PAC? 
A interrogação então, desvelou a ASSERÇÃO 19: Vê a metodologia de 

pesquisa como possibilidade de perceber a potência de aprendizagem do sujeito, 

independente de sua diferença e condição; percebe a escola como lugar de 

possibilidades, de criação conjunta. 

A dimensão “Redescobrir-se como inacabado como projeto de 

conscientização” desvelada pelas asserções, revelou que o PAC se constitui como 

possibilidade desses sujeitos, membros da comunidade escolar, seres encarnados no 

mundo, de se desnudarem da condição que os aliena e os impede de se perceberem 

potência, donos de sua própria existência. 

 No enfrentamento de suas “situações limites”54 em que se viam reprodutores 

de suas vidas em um projeto de educação que os tirava a possibilidade de pensar por 

si próprio, a prática educativa pela pesquisa trouxe uma nova visada sobre a escola 

que se configurou com o PAC como espaço de criação conjunta, abrindo-se ao 

refazimento contínuo e reflexivo do modo de agir e pensar o mundo. 

 
54 Conceito de Paulo Freire que se refere as contradições que envolvem os sujeitos e que, de certa forma, os 
mantêm alienados quando adotam uma posição fatalista diante de alguma situação problema. (FREIRE, 2019). 



 
  

 

198 

 Paulo Freire (2014a) cúmplice teórico desse fazer investigativo e do meu 

projeto de educação, coloca que, não há como ter conscientização sem uma ação 

profundamente transformadora exercida pelos homens e mulheres sobre a realidade 

social. Quer dizer, nada seria o PAC, se não fosse a vontade dessas pessoas, em 

abrirem-se à reflexão sobre a realidade de suas práticas, nos seus universos de 

vivência educativa. 

 
Dimensão III Pensar por si próprio como Projeto de Autonomia 
 Esta dimensão brotou das falas faladas pelos meus cúmplices desta pesquisa, 

Mel, Joana, Wendgel, Gremista, Erundina, Elaine, M.Maria e Mariá, consubstanciada 

pelas asserções articuladas, encontro intersubjetivo das suas vozes com a minha, 

substanciando o sentido e significado do PAC. (figura 5) 

 

Figura 5 - Dimensão – Pensar por si próprio como Projeto de Autonomia 
 

Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019.  
 

Encontro entre corpos encarnados e que como nos lembra Ricouer (2013), 

lugar de nossa anunciação do mundo, isto porque, não há de se fazer uma análise 
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linguística excluindo o corpo-próprio, isto aponta para uma significação metodológica: 

o problema do sujeito-objeto. 

 Nesse ponto, Ricouer coloca que, quando assumimos uma pesquisa do corpo-

próprio (ser-no-mundo), a análise dos enunciados faz “aparecer os limites do discurso 

analítico e descritivo da ação”, o que leva ao achamento dos sentidos e significados 

do que os sujeitos anunciam sobre o fenômeno que vivenciaram. (RICOUER, 2013, 

p. 164) 

 Fustigada então por essa denúncia feita por Ricouer, e percebendo que esta 

dimensão se faz das asserções expostas anteriormente, a saber: 

i) ASSERÇÃO 12 - Percebe-se inacabado, incerto, desnudo de todas as suas 

certezas e se vê livre, consciente de sua condição cognoscente, ser que ao ensinar, 

aprende e ao aprender, ensina; 

ii) ASSERÇÃO 15 - Remete o sujeito da aprendizagem a pensar por si próprio, em 

direção ao desvelamento de sua existência, pelo inquirir e indagar as verdades do 

mundo que habita; 

iii) ASSERÇÃO 17: Reconhece as crianças/estudantes como sujeitos da ação, e, por 

isso, políticos e participantes ativos de seus percursos educativos; 

iv) ASSERÇÃO 19: Vê a metodologia de pesquisa como possibilidade de perceber a 

potência de aprendizagem do sujeito, independente de sua diferença e condição; 

percebe a escola como lugar de possibilidades, de criação conjunta; 

 Trouxe a compreensão de que o PAC é um projeto que possibilita a 

conscientização crítica e política desses seres encarnados no mundo (sujeitos da 

comunidade escolar), que se fazem conscientes no embate de um fazer educativo 

pela pesquisa. Sujeitos que, sabendo de sua condição cognoscente, encontram-se 

dispostos a agir e a pensar por si próprios, intencional e eticamente; um agir sempre 

solidário e democrático. 

 Nessa esteira, Paulo Freire me guia neste meu ver compreensivo do que esses 

sujeitos me falaram e lembrou-me que essa inquietação que parece habitar esses 

discursos, amalgamados pelas contradições e visadas críticas deles mesmos, 

apontaram o desejo de o PAC ser então uma ponte para um fazer educativo que  
Possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. De sua 
inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, 
para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, em vez 
de ser levado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições 
alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que 
o predispusesse a constantes revisões. À análise crítica de seus “achados”. 
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A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que o 
identificasse com métodos e processos científicos. (PAULO FREIRE, 2014b, 
p. 118). 

 

Dimensão IV Autoridade mandona como Projeto de Resistência 

 A dimensão apresentada se constituiu a partir das vozes das entrevistadas 

Elaine, Wendgel, Mel, Mariá, Erundina, Gremista e Hipácia. Substantivada pelas 

asserções que delas brotaram e circunscreveram os sentidos e significados que 

amalgamaram a/as interrogação/ões desta investigação em direção a compreensão 

do fenômeno PAC (Figura 6).  Como lembra Carvalho (1987) 

Na formulação da problemática fenomenológica, a estratégia para suscitar o 
desvelamento do fenômeno deve levar, portanto, à razão do fenômeno, isto 
é, ao conjunto de necessidades à priori que a existência de um certo tipo de 
fenômeno pressupõe. Um discurso fenomenológico é constituído, pois, de 
noções (estruturas significativas) que explicitam o sentido do fenômeno 
enquanto realização de uma intenção [...] a que o fenômeno responde. 
(CARVALHO,1987, p.16   

 Considerando então, a problemática que move esta investigação, apresento a 

seguir, o conjunto das asserções que consubstanciaram esta dimensão (Figura 6). 

 
Figura 6 - Dimensão – Autoridade mandona como Projeto de Resistência 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 
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 A asserção 4, fez-se da convergência das “falas” captadas nas entrevistas de 

Gremista, Hipácia, Mariá e Erundina. E foi por entre as falas e, depois, descrições 

textuais que consubstanciaram as unidades de significado delas, que busquei 

compreender por meio da pergunta que interroga: O que significa perder o controle, 
no PAC?  
 A pergunta brotou motivada pela acepção da palavra resistência que apareceu 

nas descrições implícita ou explicitamente, quando da interrogação. O léxico da 

palavra “resistência” traz em suas raízes o sentido de “ficar firme, aguentar”, formado 

por RE-, “para trás, contra”, mais SISTERE, “ficar firme, manter a posição”55.  

A resistência exposta nas descrições diz respeito à questão da autoridade do 

professor, de ficar à prova com as atividades do PAC, que quebram o paradigma da 

autoridade mandona, quer dizer, do autoritarismo que ainda habita o universo do 

processo de ensino e aprendizagem.  

 Nessa medida, parece que o PAC desafia esta autoridade e, de certa forma, o 

professor perde o controle, não de sua autoridade consubstanciada pela sua 

competência científica, mas aquela que o fez acreditar que somente ele é o detentor 

do saber e que “amorosamente”, por não estar completamente consciente de sua 

profissionalidade, desqualifica os saberes de seus/suas estudantes. 

 A partir dessa compreensão emergiu então a ASSERÇÃO 4 – Percebe que o/a 

professor/a ainda está marcado/a por práticas reprodutoras de controle e de 

submissão dos saberes das crianças/estudantes sob os saberes docentes. 

 A asserção 6 surgiu do enlaçamento de duas falas das entrevistadas Mel e 

Wendgel. Nesse enlace, ao ler e reler as descrições textuais, percebi que a palavra 

presente era projeto, convidando-me a perguntar: O que significa projeto, no PAC? 
 O léxico do termo projeto traz o sentido de “arrojar”, “lançar” que, com o 

acréscimo do prefixo pro – com valor temporal, tem o sentido literal de “arrojar para 

adiante”, “lançar para o futuro”.56 Em geral, a antecipação de possibilidades. [...] o 

modo de ser ou de agir próprio de quem recorre a possibilidades.57 

 
55 https://origemdapalavra.com.br/palavras/resistencia/  
56 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007.  
57 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. [trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007 
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 Diante disso, mesmo as descrições marcadas pela contradição da dialética 

entre manter a posição/ir adiante, as falas doadas a mim apontam que o PAC abre a 

possibilidade da transformação das práticas educativas na escola, práticas que 

enfatizam que todos e todas aprendem juntos.  
 E nessa intersecção da fala de Mel com a de Wendgel surgiu a ASSERÇÃO 6 

- Lança-se à possibilidade de construir uma outra prática, fazer escolhas e 

comprometer-se em refletir sobre o fazer docente. 

 Ao reler as “falas” que fui presenteada pelas entrevistadas Hipácia e Elaine, 

pude perceber, quando extraí delas as descrições textuais que me auxiliaram nesta 

análise, que a palavra “cuidado” se presencificava em direção ao desvelamento da 

asserção 8.  A pergunta que substanciou foi: O que significa aprender e ensinar, 
no PAC? 

O léxico da palavra cuidado significa o termo como ação de zelar ou tomar 

conta de algo ou alguém; assumir a responsabilidade de; dar atenção a; cogitar ou 

discorrer; deduzir ou refletir. Conjugado com a acepção da palavra ensinar, que 

significa “colocar sinais para que outros possam orientar-se”; convidou-me a refletir 

sobre o que os enunciados trouxeram. 

Que a prática educativa atinge muito além do que está em evidência, que é a 

aprendizagem acadêmica, mas que atravessa as vidas de quem é afetado. Desse 

modo, o PAC parece abrir a possibilidade de reflexão da prática educativa em direção 

a colocar em xeque o que é valioso “ensinar” na escola, colocando à mostra o que é 

por excelência essencial aprender, conectado com a realidade concreta, e com o 

compromisso com o refazimento de caminhos educativos mais éticos, respeitosos e 

democráticos. 

E no exercício de refazimento que vi brotar do que me anunciavam, surgiu 

então, a ASSERÇÃO 8 - Teme a imobilidade do/a professor/a; que o projeto se 

transforme em uma prática educativa esvaziada, se não refletida, e que reproduza o 

modelo tradicional pautado no paradigma da explicação. 

 As asserções aqui apresentadas, junto à ASSERÇÃO 14 - O projeto lança 

àquele que ensina ao estado de inquietação e reflexão sobre a sua prática; abre-se 

ao risco, ao refazimento de sua existência como sujeito cognoscente - que atravessa 

a Dimensão II anteriormente exposta, fez-me conjugar o que significa o PAC na 

dimensão que se mostra. 
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 Um projeto que aponta e faz-nos refletir sobre as contradições da dialética entre 

o que é valioso aprender/ensinar, mas que nos lança a possibilidade não somente de 

refletirmos, mas de nos comprometermos ética e politicamente, com a mudança e nos 

percebermos autores e não mais coadjuvantes. 

 Guiados então, pelos nossos desejos, sonhos e utopia de uma educação que 

nos leve, eu e o outro, seres cognoscentes, à emancipação, marca irremediável de 

nossa liberdade.  

E Paulo Freire (2018) instiga-me nesse desejo do PAC nos levar muito além 

dos limites estruturais da escola e anuncia, 
Eu venho propondo que é muito importante reconhecer esta qualidade da 
educação, esta possibilidade de “ir além dela mesma”, que implica o direito e 
o dever do educador e da educadora e também dos estudantes de sonhar e 
de lutar por seus sonhos. (PAULO FREIRE, 2018, p. 34) 

 

O laço que entrelaça as dimensões e projetam as essências 
 Nesse exercício que fiz de perceber onde as dimensões se entrelaçam, retomei 

a leitura das asserções58 que pareciam divergentes às demais. No entanto, percebi 

que elas se caracterizavam por ser individuais e não divergentes, amalgamando- se 

a todas as outras.  Por isso, ao analisá-las, pareciam não pertencer, exclusivamente, 

uma só dimensão, mas a todas elas. (Figura 7) 

 Isto porque a interrogação que cabia a elas, que foi consubstanciada por mim, 

ao ler as descrições textuais dos meus cúmplices de pesquisa, se caracterizou por 

ser: O que significa ser cognoscente? 
 Ao buscar o léxico da palavra cognoscente,59 o termo traz em sua raiz, que: um 

ser cognoscente é aquele que tem autonomia; que conhece; que toma o 

conhecimento; que tem a capacidade de conhecer. O sujeito cognoscente, então, 

é quem realiza o ato do conhecimento.  

 No tecido que se fez desses encontros dialógicos, retomando todas as 

asserções articuladas, falas que compuseram as tramas em busca das essências do 

fenômeno PAC, compreendi que as dimensões se enlaçavam quando revelavam que 

esses sujeitos, que fazem essa escola, se perceberam no ato educativo do PAC, seres 

cognoscentes. 

 
58 Asserções articuladas individuais: A2 (M.Maria); A3(Erundina) ; A5 ( Hipácia); A7 (Elaine); A9 (Wendgel); 
A11 (Mariá); A18 (Erundina). Quadro 16 deste documento. 
59 https://conceito.de/cognoscente  
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Na acepção que defendo neste estudo, contando com as diversas correntes 

filosóficas que abordam o tema, o sujeito cognoscente é aquele que possui uma 

relação contínua com a realidade e que se permite por isso, construir conhecimento, 

sempre no embate dialógico com o outro.  

Nesse passo, o sujeito cognoscente age e pensa por si próprio, reconhece a 

sua condição de inacabamento e percebe os condicionamentos sociais e políticos aos 

quais está exposto. Nessa tessitura, é livre, porque consegue decidir de forma lúcida, 

ética e o mais assertiva possível, quando colocado a “situações limites”.  

 Desse modo, as dimensões que se conjugaram e formaram as essências que 

apresentarei no capítulo seguinte, se entrelaçaram e se fizeram a partir desse 

pressuposto, trazendo à nossa reflexão: o que fez com que nós, educadores/as, 

professores/as, estudantes e familiares que compõe a comunidade escolar, numa 

certa altura, não nos sentíssemos apropriados/empoderados de nossa condição vital 

de sermos seres cognoscentes? 
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Figura 7 - Enlace das Dimensões 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019) 
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DESPERTAR DAS ESSÊNCIAS: AS VOZES QUE TORNARAM O MUNDO VISÍVEL 

 A fenomenologia busca a essência do fenômeno em si. Não está interessada 

em criar hipóteses e nem mesmo pré-conceitos, mas pelas descrições das vozes que 

falam do fenômeno, obriga a muitas leituras, sucessivas e insistentes, provocando o 

seu desvelamento. Fenômeno que se revela por meio daquilo que é doado à 

consciência do/a pesquisador/a, recusando-se a passar pela explicação, tal qual as 

ciências duras fazem. 

 Nesse passo, me confundo, misturo-me e, por isso, “cada outro é um canal ou 

uma calha por onde a água do meu ser corre a gosto deles, marcando, com as 

cintilações da água do sol, o curso curvo da sua orientação, mais realmente do que a 

secura deles poderia fazer”. (PESSOA, 2017, p. 172). 

 O encontro empático com os meus nove entrevistados fez-me ver, sentir, 

perceber, viver o que eles sentiam e me trouxeram as essências do que percebiam, 

naquele momento, sobre o fenômeno PAC. Quero dizer que, nesses encontros, o 

mundo, torna-se único para mim e para ele/ela, como afirma e discorre  Merleau-Ponty 

(2012),  

A comunicação transforma-nos em testemunha de um mundo único, 
como a sinergia de nossos olhos os detém numa única coisa. Mas 
tanto num caso como no outro, a certeza, embora inelutável, 
permanece inteiramente obscura, podemos vivê-la, não podemos nem 
pensá-la, nem formulá-la, nem erigi-la em tese. Toda tentativa de 
elucidação traz-nos de volta aos dilemas. Ora, essa certeza 
injustificável de um mundo sensível comum a todos nós é, em nós, o 
ponto de apoio da verdade. (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 23) 

 Quer dizer, esse mundo que é único para mim e para o/a outro/a, despertou-

me o querer saber/compreender/ver como o fenômeno se apresentava. E nesse 

movimento, guiada pelas interrogações que foram feitas no caminho, porque não 

busquei a minha verdade, mas a essência do fenômeno, tal qual se apresentou para 

eles/elas. (MERLEAU-PONTY, 2012) 

Busquei, então, um outro modo de conhecer o mundo, consciente do 

inacabamento de mim e do outro, que se desvela no fluxo do mundo. Abri-me, nesse 

processo que, penso, gnosiológico, ao desvelamento do fenômeno e me propus a ad-

mirar como solicita Paulo Freire (2017), a realidade.  Admirar a realidade, então, 

“significa objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação e reflexão. Significa 
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penetrá-la, cada vez mais elucidativamente, para descobrir as interrelações 

verdadeiras dos fatos percebidos”. (PAULO FREIRE, 2017, p.36).  

 Enfim, nesse encontro com esses homens e mulheres, que se fez 

dialogicamente, em busca das essências do fenômeno PAC, compreendi, como Melo 

(2001, p. 103), as “essências e dimensões como expressões de atos de vida, urdidos 

entre si, inseparáveis, cravados na história de cada uma, e de todas”.  

Nesse intercurso, à mercê de outras significações, trago as pessoas 

entrevistadas que substantivaram este projeto que pareceu primeiro de investigação, 

mas tornou-se projeto de vida, pois se fez das muitas idas e vindas experimentadas 

nesse tempo vivido do doutoramento. São eles: Joana, Mariá, Wendgel, Erundina, 

Mel, Elaine, M.Maria, Hipácia e Gremista. 

As Essências e Dimensões 

Essência I – Despertar das vozes abafadas: os dilemas entre a resistência amorosa 

e a alegria de ser mais. 

Dimensão – Autoridade mandona como projeto de resistência. 

 
Essência II – Ex Manus Capere:  a participação como prática da liberdade. 

Dimensão – Aprender junto como projeto de participação. 

 
Essência III – Reencontro com a esperança: a (re)descoberta de ser aprendente, 

sujeito da minha existência.  

Dimensão 1 – Redescobrir-se inacabado como projeto de conscientização. 

Dimensão 2 – Pensar por si próprio como projeto de autonomia. 
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ESSÊNCIA I – DESPERTAR DAS VOZES ABAFADAS: OS DILEMAS ENTRE A 

RESISTÊNCIA AMOROSA E A ALEGRIA DE SER MAIS. 

Dimensão 1 – Autoridade mandona como projeto de resistência.60 

 

Fonte: produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019) 
 

 

 

 

 
60 Figura 8 - Essência: Despertar das vozes abafadas 



 
  

 

210 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

211  

Nesse caminho que fiz durante essa incursão profunda e dialógica que a 

fenomenologia me proporcionou, compreendi que as essências e nomeadamente a 

Essência – Despertar das vozes abafadas: os dilemas entre a resistência amorosa e 

a alegria de ser mais, caíram no meu colo. 

 Essa foi a expressão que há 20 anos a professora e pesquisadora Sonia Melo 

utilizou, quando me viu aflita na busca das essências que enlaçariam a minha 

investigação no Mestrado em Educação e Cultura. 

 E foi exatamente desta forma que, mais uma vez, elas se mostraram a mim, e 

novamente fiquei estupefata, encantada com o que esse método, que também se 

designa como visão de mundo e filosofia, pôde me proporcionar. O desvelar desta 

essência reportou-me, então, ao que Lyotard afirma: 
Quando dizemos que o muro é amarelo, implicamos essências neste juízo? 
E, por exemplo, a cor poderá apreender-se independente da superfície em 
que se encontra espalhada? Não, porque uma cor separada do espaço em 
que se nos apresenta é impensável. Porque se, ao fazer variar pela 
imaginação o objeto cor, lhe retiramos o predicado extensão, suprimimos a 
possibilidade do próprio objeto cor, atingimos uma consciência da 
impossibilidade[...].  Experimenta-se, pois, a essência como uma intuição 
vivida. [...] a essência é apenas aquilo em que a própria coisa se me revelou 
numa doação originária. (LYOTARD, 2017, p. 18) 

 Não há de ter essências, se não há corpos encarnados que experimentaram o 

mundo em suas vivências existenciais, que deixaram marcas e personificaram a forma 

como agem e pronunciam o mundo. Quero deixar dito que foi no embate dialógico 

desses corpos, que me proporcionaram a doação de suas falas originárias, nessa 

troca, que fui ao seu encontro. 

Essências que se revelaram pela ciência do eidos– redução eidética - 

proporcionando o encontro da fala falada de meus/minhas entrevistados/as, com a 

fala falante desta pesquisadora, que por meio de um enxerto hermenêutico buscava, 

nas palavras os sentidos e significados do que diziam. 

 E mais, que me proporcionaram o desvelamento de asserções articuladas, 

permitindo as generalizações das falas, quer dizer, o encontro dessas consciências 

encarnadas que estão neste mundo contextualizado pela história e cultura que os 

envolvem e, por isso, seres humanos inacabados. 

 Talvez Fernando Pessoa (2017) possa ainda selar essa exposição quando 

majestosamente, brinda-me com esta pequena, mas significativa poesia, 

Passa uma borboleta por diante de mim. E pela primeira vez no universo eu 
reparo. Que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores 
não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta, no 
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movimento da borboleta o movimento é que se move. O perfume é que tem 
perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta. E a flor é apenas 
a flor. (PESSOA, 2015, p. 70) 

E foi no observar dessas “cores” e “perfumes” que me disseram sobre a 

essência do PAC e esse caminho que foi sendo amalgamado também com o auxílio 

às interrogações que se mostraram a partir dos discursos que me foram dados: 

1. O que significa escola, no PAC? 

2. O que significa projeto, no PAC? 

3. O que significa aprender e ensinar, no PAC? 

4. O que significa perder o controle, no PAC?  

Num momento anterior do movimento de redução que fiz com as entrevistas, 

desta vez revisitando as asserções e os indicadores dos discursos dos documentos 

prescritos e dos documentos do registro do vivido, as dimensões:  

i) Conhecimento revela-se inacabado;  

ii) Sujeito da aprendizagem lança-se ao projeto de vir a ser; 

Dimensões que em algum momento se entrelaçaram a partir  da Asserção 7 
que - A escola como espaço de criação, aprendizagem e de oportunidade para 

questionar, inquirir e duvidar; lugar de confrontos entre os saberes comuns com o 

conhecimento acumulado historicamente, na tentativa de invocar, nos sujeitos da 

aprendizagem, o pensamento crítico e incitá-los a pensarem por si próprios – parece, 

idealmente, fornecer pistas que o PAC poderia ser um projeto de reinvenção ou 

recriação de um outro lugar de aprender/ensinar/conhecer.  

 Vejo isto como uma possibilidade, projetada nos documentos em direção a um 

futuro-viável, ou mesmo, como sugere Paulo Freire, um inédito-viável, quer dizer,   

os homens e mulheres podem mudar o mundo para melhor, para fazê-lo 
menos injusto, mas a partir da realidade concreta a que chegam em sua 
geração. E não fundada ou fundados em devaneios, falsos sonhos sem 
raízes, puras ilusões”. (PAULO FREIRE, 2000, p. 53). 

 Como ele, acredito que não é possível mudar o mundo, ou a escola sem sonho, 

utopia ou projeto, mas é necessário que esses sonhos estejam alicerçados nos 

homens e mulheres que projetam as condições “históricas, materiais, aos níveis de 

desenvolvimento tecnológico, científico do contexto do sonhador”. (PAULO FREIRE, 

2000, p.54) 
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Na revisita dessas dimensões, que mostram a possibilidade de a escola se 

transformar em um lugar de desenvolver o saber, fundada na  reflexão profunda da 

realidade, é que lancei-me às falas e vozes dos/as meus/minhas entrevistados/as, na 

tentativa de ver/sentir/perceber em que projetos eles/elas estão interessados/as, ou 

melhor, qual o projeto/sonho/utopia os move.  

 Partindo, então, do meu próprio viver no PAC e da convivência partilhada 

durante quatro anos; realizando o exercício diário de ver o que está além do que os 

meus olhos veem, com o auxílio das reduções que fui fazendo na pesquisa 

fenomenológica, é que a dimensão - Autoridade mandona como projeto de resistência 
– surgiu, imperativa.  

 Esta dimensão revelou-me que, há muito tempo, vivemos alguns dilemas no 

campo da educação, principalmente quando trabalhamos no ensino fundamental, 

numa escola pública. Dilemas que foram sentidos pelos/as meus/minhas 

entrevistados/as durante as vivências do PAC.  

Dilemas que ainda hoje perseguem não somente nosso imaginário, mas 

nossas discussões na escola, fazendo-nos questionar: qual a função social da escola? 

A escola é lugar de todos? Para que serve a escola e para quem serve? Quais 

conhecimentos devemos aprender na escola?  

 O que de fato sabemos, é que a escola é um espaço de disputas de poder. 

Diuturnamente, nós, educadores(as)/professores/as tomamos decisões que podem 

afetar diretamente a vida de nossos estudantes, sendo das mais variadas naturezas 

como: social (por exemplo, se decido ou não auxiliar uma criança em posição de risco 

social); educativa (por exemplo, se decido ou não organizar formas e estratégias de 

aprendizagem que a leve a construir conhecimento); política (por exemplo: quando 

não abro espaços de escuta e participação), etc.   

A dimensão, Autoridade Mandona como projeto de resistência mostrou-me a 

tensão, o dilema de ser autoritário e ter autoridade que persegue a mim como 

também Wendgel, professora engajada na proposta, abrindo-me à reflexão sobre a 

prática educativa e sobre: O que é isto, a escola? 
Na voz que se fez escutada, Wendgel expõe: 

Antes de começar a pesquisa, tudo para eles estava bom: a professora 

mandou fazer. 
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A sua fala desvelada apontou que há uma linha tênue entre autoridade e 

autoritarismo, instalando uma tensão. Autoritarismo que substantivei, inspirada por 

Paulo Freire, como autoridade mandona. Essa tensão apareceu quando a professora 

narrava o seu primeiro ano na escola. Ano que iniciou a sua carreira, sendo esta a 

primeira escola que, de fato, trabalharia com uma turma regular e mais, com uma 

proposta nova. 

 Junto desta tensão também apareceu o universo de polaridade que emerge na 

dialética tensional entre protagonismo/resistência, quer dizer, diante de um novo 

desafio de ensinar e aprender pela pesquisa, o domínio absoluto do conhecimento 

que ilusoriamente Wendgel (e eu também) pensava ter, sua autoridade docente foi 

colocada em xeque. 

Shor e Paulo Freire (1986) ao questionar a que tipo de autoridade que estamos 

à mercê e o quanto isso afeta nossas práticas, colocam que essa nossa visada sobre 

o processo de ensino e aprendizagem está ancorada numa concepção tradicional de 

educação,  

o professor tradicional é sempre o responsável, do começo ao fim. Sua 
autoridade está postada a uma distância imutável dos estudantes. Essa 
autoridade tem que ser fixa para que todo o currículo programado, da lição A 
à Z, seja cumprido no prazo, graças à iniciativa do professor. Essa autoridade 
fixa do professor interfere, aqui, com o próprio desenvolvimento crítico dos 
estudantes. O professor tem que ser ativo, enquanto se faz com que os 
alunos sejam reativos. (SHOR; PAULO FREIRE, 1986, p.61). 

A fala de Mel, professora que se envolveu intensamente no projeto, também 

me pareceu atingida por essa tensão entre autoridade/autoridade mandona. A 

professora pronunciou: 
O projeto, à princípio, quando ele foi apresentado para mim, eu tive 

uma certa resistência. Porque a minha preocupação era: como 

articular o projeto com os conteúdos do currículo da proposta, eu 

achava que não seria possível dar conta dos dois. 

 Na busca de trazer à tona o que fica no fundo desta fala, segui fazendo a partir 

do léxico da palavra “resistência”. Submetendo a descrição a sua acepção a palavra 

diz de uma prática educativa controladora, que pouco oferece de autonomia àquele 

que “aprende”, que deve ser guiado e manter-se no seu lugar, no caso, submetido e 

restrito a somente ao que o/a professor/a “ensina”. 

 Dessa perspectiva da significação do que Mel me anunciava, a professora 

parecia ver o PAC como uma ameaça, a princípio, já que teria que sair de seu “lugar” 
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docente, há muito tempo constituído e realizar uma desconstrução profunda de sua 

identidade docente.  

 Gremista, outro professor da escola, envolvido no PAC há mais de 4 anos, 

trouxe na sua fala o que parece confirmar essa resistência. Ao relatar o que sente e 

percebe na escola, essa tensão transborda:  
Há uma resistência muito grande (dos professores) neste sentido, de 

permitir que os alunos vão: “Vão, vocês são livres para procurar, 
pesquisar, visitar sites ou ir a outros lugares, sem o professor, sem o 

orientador, o que dá a impressão de perder o controle”. 
 A resistência percebida, consubstanciada pela tensão autoridade 

democrática/autoridade mandona, na ação docente de seus/suas colegas, fica 

evidente a partir do ponto de visada do professor que também está submerso nessa 

tensão. Essa “sensação” da perda da autoridade do professor/a vem conjugada com 

um outro sentimento, o medo.  E de um outro fragmento da fala de Gremista, isso veio 

à tona, 
E os alunos vão e ele, o professor, vai ficar. Tem um certo medo. 

Talvez tenham ainda aquele pensamento que o professor sabe tudo 

ou que quer ter o controle de tudo. Quando você vê alunos que 

querem caminhar sozinhos, é uma dificuldade muito grande.   

 Buscando então, penetrar no que Gremista anunciava, trouxe o léxico da 

palavra medo, a fim de perceber a relação dele com a resistência que ainda reproduz 

essa autoridade mandona pelos/as professores/as.  

Medo que se traduz numa mutiplicidade de sentidos e, neste caso, o medo do/a 

professor/a perder o domínio que acredita ter sobre o conhecimento e, como é o 

detentor, o que declama e ensina, acredita que o conhecimento trazido pelo/a 

estudante é limitado. E o medo de não conseguir fazer diferente do que está 

habituado/a, formatado/a, adaptado/a a fazer. 

 Nesse lastro, compreendi que esta interface do medo e resistência do/a 

professor/a parece marcado pelo medo que Heidegger (1986) aponta como o medo 

de si mesmo, o medo de correr riscos, uma ameaça imanente à sua autoridade.  

 No entanto, há dois caminhos a que a resistência pode levar-nos: a estagnação 

ou ao enfrentamento. Nessa polaridade, Mel escolheu o enfrentamento e explicita isso 

na continuação da descrição da sua fala, 
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O projeto, a princípio quando ele foi apresentado pra mim, eu tive uma 

certa resistência. Porque a minha preocupação era: como articular 
o projeto com os conteúdos do currículo da proposta, eu achava que 

não seria possível dar conta dos dois, até que, depois de um tempo, 

eu consegui perceber que não eram duas coisas separadas, o projeto 

é uma coisa só.  

 Na escolha que fez do enfrentamento, Mel parece não somente falar do projeto 

institucional PAC, mas do projeto de vida que a faz educadora/professora. Para Mel, 

o projeto significou um olhar mais apurado do seu trabalho enquanto professora, mas 

mais do que isso, de si mesma. 

 O movimento de compreender a percepção de Mel sobre o projeto que parece 

se caracterizar como projeto de vida, traz à reflexão a ideia de projeto como Bicudo 

(2011) propõe 

Projeto é entendido como aquilo que tem uma estrutura prévia, que comporta 
planos de intenção, mas que, sobretudo, guarda em si energia para tornar-se 
atual pelo modo de realização do antevisto. Isso que está em projeto 
endereça-se ao futuro visível. O futuro esperado, que está sempre em aberto, 
à espera de atualizações contínuas, coadunando na expressão do 
pretendido. (BICUDO, 2011, p. 124) 

  

E nesse futuro visível, que fez do PAC uma forma de transmutação, da forma como 

Mel “sente” o seu fazer pedagógico, que não faz sozinha, mas em colaboração, junto 

com o outro, viu-se, mesmo ainda assombrada por uma prática conteudista, aberta à 

outra possibilidade de ser educadora, a possibilidade de sonhar um sonho possível, 

de romper com as práticas que a condicionam a continuar imobilizada, envolvida numa 

visão fatalista e determinada de seu fazer docente. 

 Souza e Martins Filho (2015) auxiliar-me nesta reflexão: 

[...] a docência está em contínua transformação, não havendo regularidades 
na ação docente, mesmo compreendendo as rotinas do ambiente escolar e 
acadêmico, é impossível repetir processos na mesma intensidade e 
significado. Os docentes aprendem com o que fazem e usam esses saberes 
para propor novas experiências podendo até guardar elementos das 
anteriores, mas sempre ressignificadas no novo contexto. (SOUZA; 
MARTINS FILHO, 2015, p. 215) 

Percebo, então, que Mel ressignifica o seu fazer pedagógico, mesmo apoiada 

em alguns pressupostos de uma educação cumulativa, mas que acredita ser fundante 

para a sua prática educativa.  



 
 

 

217  

Nesse visar, vejo indícios contundentes de superação desses pressupostos, 

quando ela mesma busca abrir um outro espaço de atuação docente, pautada na 

autonomia dos/as seus/uas estudantes. Sobre isso, Mel demonstra esse seu novo 

olhar para o fazer no PAC, no discurso e na fala empolgada ao contar-me o que viveu.  

É muito gratificante. Porque tu vês o resultado do trabalho; tu vês que 

aquele conhecimento se consolidou; eles entenderam que estávamos 

construindo juntos. Então, final do ano vendo os alunos na feira de 

ciências, explicando com as próprias palavras o que tinham aprendido 

e as famílias vindo na escola, é bem gratificante e bem diferente do 

que da forma tradicional.  

 Foi nesse sentido que vi Mel significar o projeto como forma de ser mais, de 

romper o seu ciclo, que parecia vicioso, dado e determinado, e se viu 

educadora/professora no ápice de seu significado: aquela que declama o mundo!

 Dessa forma, compreendo, como Paulo Freire (2016a), que uma prática 

educativa não pode ser a que dicotomiza; uma prática que o professor ensina e o/a 

estudante aprende, quer dizer, em que o primeiro é detentor do conhecimento e o 

outro, tábula rasa, vazio e, por isso, tem que ser enchido pelo outro.  

 Uma prática educativa do “ser mais” está pautada numa educação 

problematizadora, que busca superar a dicotomia educando-educador. Paulo Freire 

(2016a, p.120) ainda me alerta que tal superação somente pode ser dada no diálogo. 

“É através dele que se opera a superação de que resulta um termo novo: não mais 

educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-educando 

com educando-educador”. E ainda, 

O educador não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 
é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 
educa, Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 
crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. 
Em que para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar 
sendo com as liberdades e não contra elas. (PAULO FREIRE, 2016a, 
p. 120). 

Essa conscientização que foi-se dando no caminho, durante o exercício da 

docência, parece atingir também Wendgel, trazendo à tona, novamente, um dos 

princípios fundamentais do PAC que é aprender junto com o outro.  
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Wendgel, ao perceber-se na tensão entre o horizonte da participação das 

crianças/estudantes que, de certa forma, questionava o seu saber e a sua autoridade, 

realiza um movimento de questionar/questionar-se. No fragmento:  

Entender essa flexibilidade, que o planejamento nem sempre vai 

seguir como eu tinha pensado, mas não é porque não seguiu como eu 

tinha pensado que não iria atingir o meu objetivo, coaduna com essa 

percepção.  

Shor e Paulo Freire (1986) em sua obra “Medo e Ousadia”, apresentam um 

diálogo profundo sobre as relações de poder nos processos de ensino e 

aprendizagem escolar e alerta a necessidade da construção de uma autoridade 

docente numa perspectiva libertadora, ou seja, crítica e não mandona. 

A meu ver, numa classe libertadora, o professor procura se retirar, 
gradualmente, como diretor da aprendizagem, como força diretiva. À medida 
que os estudantes passem a tomar iniciativas mais críticas, o professor 
encoraja sua auto-organização, sua participação na organização do currículo. 
[...] O objetivo auto-organizador da classe libertadora é delicado, [...]. Você 
pode soltar a autoridade cedo demais, assim como pode soltar tarde demais. 
Fazer esse cálculo é uma coisa precária, que envolve, mais do que qualquer 
outro momento, o professor enquanto político, cientista e artista, sintetizando, 
a partir de muitas indicações e exercícios, uma compreensão sobre quando 
e como passar a autoridade aos estudantes. (SHOR; PAULO FREIRE, 1986, 
p.61) 

Foi neste movimento de superação de sua autoridade mandona, que 

compreendi os discursos que me foram doados por Wendgel e percebi que houve 

uma abertura para a reconstrução da sua autoridade, dada paulatinamente no 

exercício de sua docência, na medida em que foi também apreendendo essa nova 

realidade, discutindo, estudando e planejando junto com os/as outras colegas. O 

fragmento do discurso seguinte deixa isso evidente, 
[...] com o passar dos dias e a relação com as outras professores, com 

vocês... eu acho que todo mundo foi aprendendo junto, como fazer, 

como era, foi tentando compreender o movimento.  

 Foram esses momentos de planejamento que, talvez, tenham levado Wendgel 

a sair da condição de uma consciência ingênua do “sempre foi assim, porque mudar” 

para uma consciência crítica sobre o que estava a ocorrer na escola e o que gerou 

uma mudança substancial na forma como Wendgel atuava.  

Isso, talvez, aconteceu porque como afirma Paulo Freire (1986; 2019; 2016a; 

2016b), estamos sempre em comunhão com o outro e reconhecer isso é que nos 
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garante que podemos nos libertar dos grilhões dos currículos que nos são impostos e 

ditos, único caminho para ensinar/aprender na escola.  

Condição que nos tira a autoridade intelectual da qual somos donos, deixando 

que outros, autoritariamente, nos guiem.  Essa sua mudança de percepção ficou 

evidenciada neste outro fragmento, 
E tinha dia que a discussão ia e aí eu não conseguia chegar nem na 

metade do que eu tinha planejado. E compreender que aquilo era aula 

também, é outro processo. Que não era somente fazer, entregar, 

escrever, mas sim um processo de discussão de elaborar, de 

participar, foi também uma desconstrução minha.  

Nesse processo de compreensão da sua prática e sua autoridade, percebeu-

se que Wendgel abriu-se a uma nova concepção de sujeito/estudante/criança. Há que 

se dizer que a professora também questionou o que é ser docente e qual a concepção 

de ensino no PAC e por isso, a concepção de escola que se redesenhou a partir dele. 

Nessa linha, vejo que o que se projeta no seu discurso é que a escola, a partir 

do PAC, poderá (como foi para ela) ser lugar de participação das crianças/estudantes 

no desenvolvimento do aprender junto com a professora, mas também espaço de se 

redescobrir protagonista de sua própria existência, na sua dimensão pessoal e 

profissional.  

Nessa tentativa dialógica dessa investigação, que se funda na abertura de 

espaços de escuta e reflexão da prática docente no PAC, espaço que talvez, pôde 

ajudá-los/ajudar-me a escapar de uma consciência ingênua de escola, consciência 

ainda ancorada num modelo de educação cumulativa e acrítica, um outro dilema 

aparece em tom de denúncia de uma de minhas entrevistadas,  a educadora: o 

problema da formação. Elaine denuncia: 

O meu medo é esse: a gente emburrecer no projeto. O projeto ficar 
medíocre, limitado. Então, a gente precisa sempre respirar e renovar 
e olhar de fora, porque senão! O professor chega aqui ele não sabe 
como nós, precisam de formação. 

    Ao esmiuçar ainda mais este discurso que consubstanciou a dimensão 

reveladora desta essência, é que vi/senti/percebi a angústia que assolava Elaine no 

momento do nosso encontro. A denúncia:  

o medo é esse: a gente emburrecer [...], trouxe à tona o problema da dicotomia teoria e 

prática e para a importância de rever a questão da praxia, da práxis.  
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A sua denúncia, fez-me compreender que o que ela fala em alto e bom tom é 

que continuamos dicotomizados, separados do outro e de nós mesmos, ou seja, 

continuamos reproduzindo, mesmo numa “nova proposta” de aprender e ensinar pela 

pesquisa, a concepção moderna do mundo, tendo a metáfora do relógio como 

referência. E continua... 
O projeto ficar medíocre, limitado. Então, a gente precisa sempre 

respirar e renovar e olhar de fora, porque senão! O professor chega 

aqui ele não sabe como nós, precisam de formação.  
O discurso revela que Elaine compreende ou significa que os professores 

somente serão capazes de aprender se, somente se a sua formação vier de terceiros. 

Não vê a potência que está ali, com ela, que foi orientadora de projetos, bibliotecária, 

com duas especializações na área da formação de leitores. Uma profissional da 

gestão da informação. 

Isso leva-me a conversar com Najmanovich (2001) que essa dicotomia, sentida 

e vivida por Elaine, assola-nos desde que a modernidade inaugurou um novo modus 

vivendi, a mercantilização das coisas, pessoas, sentidos e emoções, fazendo surgir 

uma nova interação humana, uma nova forma de relação social. 

a modernidade fixou coordenadas para conceder o possível e o relevante, 
priorizou o quantitativo e construiu instrumentos de medida, estabeleceu 
procedimentos canônicos para fazer as coisas tanto na ciência como em 
algumas disciplinas artísticas, [...] as emoções, as paixões e a imaginação 
deviam se dominadas como a natureza. O sujeito do universo-relógio é ele o 
próprio um autômato capaz de objetivar, um posto de trabalho na linha de 
produção. (NAJMANOVICH, 2001, p. 78). 

Essa dicotomia tornou-se lamento social e educacional nos meios acadêmicos, 

principalmente de pesquisa, voltados a compreender os meandros e influência dessa 

concepção analítica que invadiu as esferas humanas, materiais e sociais.  

 No âmbito da educação, mesmo com a consolidação do discurso de uma 

educação para todos e todas, educação que se interessa pelo desenvolvimento 

integral do ser humano, concretamente traz em seu cariz epistemológico e ontológico 

a dicotomia corpo-mente; conhecedor-conhecimento; teoria-prática; explicar-

compreender, estendendo-se necessariamente para as práticas educativas em sala 

de aula. 

Hilsdorf (2006) coloca que a escola, como a conhecemos hoje (pelo menos, a 

maioria), é uma invenção da modernidade, apesar das evidências históricas que 

remontam sua existência desde a Grécia Antiga. A autora demonstra que essa 
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dicotomia operava nos espaços e organização curricular escolar desde a sua 

implementação. Foi no final do século XVIII que,  

a escola elementar de classes graduadas e método simultâneo, onde os 
alunos de um mesmo nível trabalhavam com o mesmo material, na mesma 
tarefa e ao mesmo tempo os mesmos conteúdos de leitura, escrita e 
aritmética, civilidade e religião,[...] já era modelo em toda a Europa. Isso quer 
dizer, de um lado, que o movimento crescente de alfabetização e 
escolarização tomou como referência ou padrão essa escola. (HILSDORF, 
2006, p. 183).  

Essa dicotomia atinge diretamente a prática do/a professor/a, e não poderia ser 

diferente em relação a sua formação. Nóvoa (2009) auxilia-me nesta discussão 

quando coloca que há uma indústria de narrativas quanto ao trabalho do professor e 

outra, descomunal, de formação de professores e professoras. 

Há muitos especialistas e de áreas externas ao campo educacional, formando 

professores, o que enfraquece demais as iniciativas e protagonismo do corpo 

profissional e também de formação. Isso somente expropria esses sujeitos não 

somente de seu fazer, sempre há alguém a dizer o que fazer, mas, sobretudo, de sua 

identidade profissional. 

A denúncia de Elaine colocou-me a refletir sobre que tipo de formação 

queremos, se as que nos são externas e nada falam de nossas práticas ou se, dadas 

as competências ou mesmo disposições que possuímos, somos capazes de nos 

mobilizar enquanto comunidades de práticas, e construir propostas coletivas de 

formação dentro de nossas escolas. (NÓVOA, 2009) 

Perceber essa dicotomia entre teoria e prática trouxe à tona essa preocupação 

de investir, como sugere Nóvoa (2009) na ideia de que as práticas profissionais e o 

conhecimento produzido nelas poderá ser lugar de reflexão e formação.  

A própria Elaine quando fala,  
O professor chega aqui ele não sabe como nós;  

De Wendgel, numa outra passagem de sua entrevista, 

Mas com o passar dos dias e a relação com as outras professores, 

com vocês... eu acho que todo mundo foi aprendendo junto, como 

fazer, como era, foi tentando compreender o movimento; 
 E de Mel, 

Eu pude passar para os professores que, sabia o que estavam 

sentindo, por eu ter passado pela mesma situação;   
aponta-me a possibilidade de uma outra visada em relação à formação de 

professores. Uma formação voltada a refletir para agir na profissão. Dessa forma, 



 
  

 

222 

acredito que minhas cúmplices, e principalmente Elaine, desnudou, quem sabe, uma 

das facetas do PAC que ainda estava escondida, mas que já dava indícios de suas 

cores: a presença inalienável da dicotomia teoria e prática e de nossa expropriação 

deliberada de nossa identidade profissional. 

Percebo os dilemas que atravessam as minhas entrevistadas em suas 

experiências vividas no PAC, contaminadas por essa dicotomia. Dicotomia que as 

acompanha desde a sua formação e afeta suas práticas, seus modus operandi; talvez 

afetem a forma como veem a autoridade e de como se sentem ameaçadas e 

angustiadas por essa outra forma de ensinar.  

Uma formação dentro da profissão talvez seja uma das possibilidades para a 

angústia causada em Elaine, a angústia da possibilidade de emburrecer e repetir 

diuturnamente o que negamos. Talvez a angústia que Wendgel sente e até mesmo 

Mel percebe nos professores e professoras, poderá, num processo de formação, 

auxiliá-las, mas sobretudo, auxiliar-me nesse processo de superação desta dicotomia.  

Porque uma prática educativa que se projeta e se concretiza na relação-na-

ação, quer dizer, centrada em relações participativas, dialógicas e interventivas, lugar 

em que se enlaçam as dimensões epistemológicas e ontológicas (construção de 

conhecimento e (re)construção de outros polos de relação de poder), somente poderá 

ser personificada numa escola (re)significada, alicerçada numa pedagogia da relação 

em que todos e todas tenham a possibilidade e a oportunidade de aprender juntos.  

E na doação das minhas entrevistadas, percebi que há de se conseguir 

“desabsolutizar os polos da relação pedagógica”, tanto dos professores/as com 

seus/suas estudantes. E, acrescento, entre os professores/as e educadores/as, 

compreendendo que há que se valorizar os conhecimentos e práticas construídos nos 

espaços da escola e transformá-los em referências para a reflexão e construção de 

outros conhecimentos e práticas. (BECKER, 2013). 

Uma outra denúncia importante que Elaine trouxe à compreensão desta 

pesquisadora foi sobre não perdermos a concepção primeira do PAC, quando 

expõe: 
Somente temos que ter cuidado em não perder o foco, a essência do 

projeto, era para o aluno ser o ator, o autor mesmo e trocar com o 

professor e não ser o professor que ensina e o professor que 

aprende. Aquela coisa: até que ponto eu copio.  
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 Esmiuçar a palavra cuidado, contextualizada na fala de Elaine, convidou-me a 

refletir sobre as ações educativas que ocorrem no âmbito desta proposta, que indica 

o seu medo de ela transformar-se numa prática educativa esvaziada se não refletida, 

reprodutora de um modelo tradicional pautado no paradigma da explicação. 

  A fala de Elaine indica que há de se compreender que o PAC, que educa pela 

pesquisa, chama o/a estudante a ser co-criador, co-responsável pela sua 

aprendizagem, e, por isso,  o professor/a teria que deslocar-se de sua condição de 

autoridade mandona e assumir uma autoridade democrática. (PAULO FREIRE, 2019) 

Mudar deste lugar autoritário e assumir de fato o que o léxico da palavra ensino 

indica na descrição: insignare, colocar uma marca, dar sentido para que outros 

possam orientar-se e perceber que nesse jogo também aprende: aprender por 

experiência, aprender a aprender, aprender a conhecer junto com o/a estudante. 

Paulo Freire auxilia-me na compreensão do que me mostra Elaine pela sua 

fala: 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 
das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. (PAULO FREIRE, 2019, p.25) 

No movimento dialético de aprender e ensinar, e tendo como ponto de reflexão 

o que Paulo Freire (2019) anuncia, que o ensinar inexiste sem o aprender, e vise-

versa, vi o refazimento de Elaine como educadora. Na sua denúncia fez brotar um 

outro horizonte de compreensão da prática educativa no PAC. 

No tecer dessas tramas e do tecido que se forma, compreendendo que a fala, 

é esta operação paradoxal em que tentamos alcançar, por meio de palavras 
cujo sentido é dado, e de significações já disponíveis, uma intenção que por 
princípio vai além e modifica, em última análise fixa ela mesma o sentido das 
palavras pelas quais ela se traduz. (MERLEAU-PONTY M. , 1994, p. 520) 

A linguagem opera por meio do que a palavra exprime e, por isso, além do dado 

que exprime, a fala de Elaine me informa e me fez participar de sua ação criadora e, 

desse modo, fez-me recriar também o que pensou, sentiu e viu. Percebi que a prática 

educativa não se caracteriza como único caminho da transformação social e no caso, 

aqui, da educação. 

Mas possibilita a esses/as meninos/as fazer a leitura do mundo para, assim, 

operarem ou agirem em direção à sua transformação. Como afirma Paulo Freire 

(2014a), 
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Enquanto educadores progressistas devemos nos comprometer com essas 
responsabilidades. Temos de nos esforçar para criar um contexto em que as 
pessoas possam questionar [...] de modo que todos possamos cumprir nosso 
papel como participantes ativos da história. (PAULO FREIRE, 2014a, p. 51) 

Aprendi, durante essa aventura de compreensão epistemológica, a qual busca 

o origem desse fazer para essas professora e para mim, que esse princípio – aprender 

junto com o outro -  se constitui como prática fundante e essencial do PAC, e ela se 

dá na força que tem a reflexão de nossa prática que somente ocorre no fazer contínuo 

e exaustivo da ação docente. Ação que ocorre a partir da nossa experimentação, 

análise, negociação; revendo e estudando as possibilidades que vão surgindo, 

sempre juntos.  

Isso também abre uma outra reflexão sobre a humildade e ética que o/a 

professor/a deve ter diante de sua ação. Ação que se constitui junto com o outro é 

respeitosa, amorosa e, acima de tudo, aceita e percebe as contradições que estão 

sujeitos e, a partir delas, recriam as suas práticas e reconstroem as suas identidades 

docentes, tornando-se sujeitos de seu fazer docente. Concordo com Paulo Freire que,  

Para mim, uma prática educativa progressiva pós-moderna [...] é a que se 
funda no respeito democrático ao educador como um dos sujeitos do 
processo, é a que tem no ato de ensinar-aprender um momento curioso e 
criador em que educadores reconhecem e refazem conhecimentos antes 
sabidos e os educandos se apropriam, produzem o ainda não sabido. É a que 
desoculta verdades em lugar de escondê-las. É a que estimula a boniteza da 
pureza como virtude e se bate contra o puritanismo enquanto negação da 
virtude. É a que, humilde, aprende com as lideranças e recusa a arrogância. 
(PAULO FREIRE, 2015, p. 200) 

 E foi isso que percebi e compreendi quando essas professoras me doaram 

suas falas, um recriar que as constituíram como protagonistas e não mais 

reprodutoras alienadas de práticas enlatadas, dos pacotes de formação oferecidas a 

eles/elas.  

No ir e vir, entrelaçada às falas dessas pessoas, percebi-me presente em todas 

elas, como se a minha vida estivesse profundamente engajada com as delas. Como 

se pudessem sentir o que eu sentia, fazer o que eu fazia, falar o que eu falava, tocar 

o que eu tocava. 

 Solidária, então, às experiências pronunciadas e denunciadas pelos/as 

meus/minhas entrevistado/as, no encontro empático que fiz com eles/elas é que 

apresento a próxima essência que se encadeia como esta, na busca da minha 
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compreensão sobre o que percebem e significam o PAC – Essência II - Ex Manus 

Capere61: a participação como prática da liberdade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Ex Manus Capere: emancipação. (ABBAGNANO, 2010) 
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ESSÊNCIA II – EX MANUS CAPERE:  A PARTICIPAÇÃO COMO PRÁTICA DA 

LIBERDADE. 62 

Dimensão – Aprender junto como projeto de participação. 

 

Fonte: produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019) 

 

 

 

 
62 Figura 9 - Essência: Ex Manu Capere 
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O despertar desta essência, para mim, surgiu das muitas idas e vindas, entre 

as vozes que se fizeram das falas que me foram presenteadas durante encontros que 

digo, solidários e dialógicos. Foi um caminho que fiz junto com esses outros que 

acreditaram, como eu, que ao sentir o mundo, puderam desvelar as suas 

humanidades e como Pessoa (2015, p. 107), “compreendi isto com os olhos, nunca 

com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais.” 

 Dessas muitas vozes que convergiram, emergindo os sentidos e significados 

que amalgamaram as dimensões que nortearam as essências, uma delas que vi 

brotar foi:  Aprender junto como projeto de participação. 

 No entanto, como repetidamente deixei evidente, ela somente brotou pelo 

movimento fenomenológico que fiz, consubstanciado pela interrogação e pelas muitas 

outras que movem esta investigação, que foram: 

 O que significa participação, no PAC? 

 O que significa prática educativa, no PAC? 

 O que significa aprender, no PAC? 

 O que significa autonomia, no PAC? 

 Ainda, retomando os indicadores que surgiram das descrições dos documentos 

prescritos e dos documentos do registro do vivido vi que a dimensão: Participação 
de todos no processo de aprender e ensinar indica a aposta dos meus 

entrevistados/as numa prática educativa no PAC pautada no aprender junto com o 

outro, numa relação horizontal em que todos, professores/as e estudantes envolvidos, 

ensinam-aprendem, aprendem-ensinam. (PAULO FREIRE, 2016a; 2019). 

 Nessas minhas idas e vindas, nesse movimento que agora, mesmo que ao 

chegar nas essências do fenômeno, não me deixam quieta, penso que esse meu olhar 

sobre as coisas do mundo-vida dos meus/minhas entrevistados/as, fez-me refletir 

também sobre o meu mundo-vida como pessoa que sou, encarnada neste mundo, 

orientadora educacional da escola em que ocorreu/ocorre o fenômeno. Vejo, como 

Paulo Freire (2014b) que não captamos  

[...] o dado da realidade, o fenômeno, a sua situação problemática pura. Na 
captação, juntamente com o problema, com o fenômeno, capta também seus 
nexos causais. A captação resultante da captação será tão mais crítica 
quanto seja feita a apreensão da causalidade autêntica. (PAULO FREIRE, 
2014b, p. 138) 

 Entendo que a forma como esses meus cúmplices de pesquisa percebiam o 

PAC muito coaduna com o que penso, vivo e atuo no projeto. No entanto, a cada 
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visada, ele se transforma, e eu também me transformo. Em algum momento me 

encontro com esse outro, no visar desse outro, que também sente e se faz de mim e 

de outros. Mas há de se questionar o que há por trás de cada visada, as contradições 

que dela brota e as relações que se fazem nela. 

 Talvez, Pessoa (2015) tenha razão, 

Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser 
cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia 
nenhuma. Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. Há só cada um de 
nós, como uma cave. Há só uma janela fechada, e todo mundo lá fora; é um 
sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê 
se abre a janela. (PESSOA, 2015, p.89). 

 Percebi isso quando, ao interrogar o documento do vivido com a pergunta: O 

que é isso, e como se mostra o PAC? - ao registro de  uma professora que também 

foi entrevistada que apelidei de MEL, profissional que atua em outra escola  e 

implementou a proposta por lá, amorosamente, confidenciou,  
Embora a tomada de decisões fosse dos alunos, precisei fazer 

alguns encaminhamentos. Já que esta era a primeira vez que se 

envolviam num projeto de Iniciação a Pesquisa. Mas, me surpreendi, 
pois a reação dos alunos foi imediata, se uniram e chegaram a uma 

decisão:“Vamos pesquisar sobre o Egito Antigo”. 

 Nesse pronunciar de Mel, no registro que fez sobre o PAC, vi muito de minhas 

preocupações, fazendo-me mergulhar em memórias e lembranças de um tempo que 

eu também compactuava, ingenuamente, com a sua verdade explícita nesse discurso:  
Embora a tomada de decisões fosse dos alunos, precisei fazer 

alguns encaminhamentos. Já que esta era a primeira vez que se 

envolviam num projeto de Iniciação a Pesquisa. 

 Mel pareceu ainda flutuar dialeticamente entre a vontade de vê-los tomar 

decisões por si próprios, de participarem de forma mais ativa no projeto  e do controle 

dessas decisões. Concretamente, a professora acreditava que essa participação tinha 

que ser tutelada, revelando a sua necessidade de  controlar o processo de 

participação das crianças no PAC. 

 Castro (2010) auxilia-me neste compreender/interpretar quando coloca que há 

uma concepção hegemônica que entende criança como sujeitos em desenvolvimento 

e estabelece uma relação, nomeadamente unívoca entre adulto e criança e, por isso, 

a ideia de participação passa diretamente pela relação unilateral em que o adulto 

manda, a criança obedece; os adultos são superiores e as crianças inferiores; os 
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adultos são os tutores e as crianças são os aprendizes; os adultos são os provedores 

e as crianças os receptores. 

 Essa concepção ainda tão arraigada, coloca-nos, a mim e a Mel, num 

movimento quase que diário de reflexão de nossas práticas, mesmo no PAC, que 

almeja utilizar em todos os momentos da prática educativa a pesquisa como princípio 

educativo e, por isso, dialógica. 

 Castro (2010) alerta-me que  

A agenda da participação contribuiu certamente para adicionar um ruído ao 
mal-estar geracional de nossos tempos. Não é mais tão claro para os pais, 
professores ou para as crianças, em que condições as crianças devem se 
orientar pela experiência dos adultos para construir seus próprios “eus” e 
suas histórias. (CASTRO, 2010, p. 36) 

Esse mal-estar talvez atravesse toda essa essência que traz em seu cerne, em 

sua raiz mais profunda, marcas dessa contradição que se faz presente na dimensão 

que me auxiliou na compreensão do fenômeno desses sujeitos que dividiram comigo 

as suas experiências: 

Aprender junto como projeto de participação. 

 A Escola é indiscutivelmente um lugar que nos chama a participar. Isso fica 

bastante evidente, apesar de que essa participação, as experiências coletivas em que 

as crianças são colocadas na escola estão fortemente ligadas às regras de 

convivência, que Castro nomeia como rituais coletivos: “ficar em silêncio enquanto a 

professora fala, levantar a mão para pedir a palavra, o compartilhamento dos horários 

de entrada, recreio e saída da instituição.” (CASTRO, 2010, p.69) 

 A pesquisadora comenta que, além desse ritual, necessário para garantir 

institucionalmente que, todos e todas possam executar o seu trabalho neste coletivo, 

outras vivências são criadas pelos/as estudantes como: “trocar opiniões, brincar ou 

conversar casualmente com amigos, fazendo do cotidiano escolar um espaço de 

interações”. (CASTRO, 2010, p. 69).  

 No entanto, participar na escola no sentido lato que o léxico nos traz: “fazer 

parte, (ter) poder de decisão” ainda habitam pouco as práticas educativas e ficam 

restritas há alguns momentos, e o PAC parece ser um desses momentos.  

O exercício de uma participação mais ativa, por meio do PAC, parece ficar 

evidente nas falas de alguns de meus/minhas entrevistados/as, que a significam como 

ativa, ainda que marcados pela contradição de fazê-la somente durante a execução 
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das atividades. Essa tensão se mostrou presente explicitamente nas falas de Mel, 

Wendgel, Elaine:  

 Wendgel, professora que participou e desenvolveu o projeto durante dois anos 

na escola, vivenciou o medo que surge da desacomodação que a proposta provocou 

e relatou que, 
No começo fiquei com um pouco de medo; como eu vou fazer as 

crianças participarem?  

 Novamente a palavra medo aparece nas falas, denúncia que ecoa e se fez 

presente no encontro entre eu e elas. Das outras vezes, apesar de adjetivarem outros 

sentidos para as situações postas, pareceu comungar com o que o próprio léxico 

trouxe e, de certa forma, presente em todas as indagações colocadas por eles e elas: 

o medo que sentem é o medo de não dar conta, medo de si mesmos. 

Sobre isso, Abbagnano (2010), em sua obra “Dicionário de Filosofia”, traz 

acepção da palavra medo para Heidegger, filósofo que se preocupou com o ser no 

mundo (Daisen). Abbagnano coloca que: "só́ um ente no qual, em sendo, está em 

jogo seu próprio ser, pode ter medo. O temer abre esse ente ao risco, ao estar 

entregue a si mesmo.” (ABBAGNANO, 2010, p. 321) 

 Na obra ímpar de Heidegger (1986), “O ser e o Tempo”, o filósofo discorre que 

o medo é uma tendência central em nossa existência e se manifesta no ato de fuga 

do ser-aí de si mesmo. O temor dos homens e mulheres, que parece direcionado a 

alguém ou alguma coisa que lhe afeta no exterior, dirige-se ao próprio ser que teme.  

Ele pode, contudo, se manifestar de três modos, segundo Heidegger: i) 

tememos por algo que nos ameaça; ii) o temer que se abre para nós o mundo; iii) e o 

temer que se refere ao nosso próprio estar aí. Por fim, o temor pode ter variações: 

“ele pode ser o que é assustador; pode ser o horror e também a decepção.” 

(HEIDEGGER, 1986, p.142).  

Nesse enlace que fiz entre o temor que muitas vezes senti, provocada pelo 

medo de não conseguir implementar a proposta; do não entendimento de meus pares 

sobre a mesma; do não conseguir ter competência suficiente para fazer o PAC 

funcionar; é o mesmo medo nas vozes que se pronunciaram a mim, doando-me o 

sentido de medo que, por vezes nos acompanhou. 

E ele se manifesta em outra parte da fala de Wendgel, trazendo a tensão que 

a abala quando fala em participação das crianças no processo pedagógico:  



 
 

 

233  

Como vou trazer a proposta: daí galera, vamos participar! Não é assim 

que funciona. Por mais que a gente imagine que é assim. Meu Deus!, 

eles vão participar demais; vão falar demais e, de repente, o negócio 

vai desandar.    
Na fala de Wendgel transparece esse medo que tem do fracasso e de não ter 

competência técnica suficiente e mesmo ferramentas para poder fazer a proposta ir 

adiante, sente o medo como ameaça ao que sabe e ao que conhece. O medo que 

Heidegger empresta à nossa compreensão é, por isso, o medo de si mesmo, 

percebendo que a participação das crianças/estudantes no processo pedagógico 

pode abalar a sua autoridade. 

Medo de quem, ingenuamente, não percebe as possibilidades que a incerteza 

encerra. Medo que brota da consciência ainda ingênua e que, como Paulo Freire 

(2016a) afirmava, torna-se “extremamente perigoso” se, nutrido pela cegueira que a 

ignorância impõe, não consegue atuar conscientemente sobre a realidade.  

No entanto, Wendgel, professora inquieta e insatisfeita, sempre à procura de 

ser mais, ao perceber o movimento das crianças/estudantes no PAC, iniciou, então, o 

processo de desvendamento do que estava ali, oculto em seu fazer docente e 

relembrando a sua história como estudante e, também como professora, indagou: 
Na escola que estudava, que era de freiras, não podia abrir a boca. 

Deus me livre, perguntar a fonte daquilo que a freira estava fazendo. 

Já ia lá para a direção, porque estava questionando a professora. 

 Wendgel ao perceber-se nesse jogo dialético em que se viu também, em alguns 

momentos, reproduzindo posturas que há muito tempo ela também experimentara 

como estudante, parece ter desencadeado o seu processo de conscientização. Isto 

porque, como afirmam Souza e Martins Filho (2017) a sua própria história pode, de 

fato, desencadear um processo de reflexão e redirecionamento de sua prática.  

 E talvez, quando provocada a responder, “o que significa PAC para você”, nas 

lembranças que brotaram, abriu-se para o campo do sentir, a mesma sensação de 

estar aprisionada, como seus/suas crianças/estudantes, numa prática educativa que 

não lhe permitia questionar, inquirir e, por isso, impedida de fazer a leitura do mundo. 

E continua: 
Imagina, se nós continuássemos com isso, senão houvesse  a 

oportunidade de as crianças falarem, participarem, discutirem, acho 

que elas não conseguiriam construir autonomia, ter consciência 

crítica.    
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 Essa fala de Wendgel revelou que, talvez, esse experimentar aprender junto 

com esse outro, que a questionava e provocava questionar-se, levou-a a experimentar 

e criar processos e estratégias que permitiram ela e seus/suas estudantes, desvendar 

caminhos que os levaram a vivenciar a autonomia, a autoria, o refazimento de si, como  

também do mundo que habitam, no caso, as práticas vivenciadas na escola.  

Nessa relação-na-ação de um fazer educativo que a instigou a reflexão, 

“assina” seu projeto de liberdade, relação de enfrentamento do medo que sentiu ao 

se abrir para o mundo, como classificou Heidegger (1986). Ao enfrentamento de uma 

realidade que a enquadrasse novamente no modelo cumulativo e determinista de 

currículo. 

Porque, ao chegar numa outra escola, agora efetiva, implementou o projeto e 

enfrentou os obstáculos, por estar certa de seu propósito. E tendo respaldo de sua 

própria prática como caminho de formação, que se fez na escola em que o PAC 

acontecia, em comunhão com os colegas e no trabalho partilhado e negociado com 

as crianças/estudantes, por meio da metodologia de pesquisa, alçou voos ainda mais 

ousados. E Wendgel pronunciou: 
Na outra escola dava certo porque era um projeto de escola, todo 

mundo pegava junto. Aqui era uma escola maior. Mas a minha sorte é 

que minha colega pegou junto comigo e aí eu mostrei tudo. Levei os 

materiais, mostrei as filmagens, os portfólios, as linhas de tempo, as 

fotos, expliquei a proposta e ela falou: — Achei bem legal, vamos 

tentar. E daí me deu um alívio, pelo menos somos duas. 

 Diante do ato de reflexão de sua prática, de perceber a participação como 

ferramenta de intervenção pedagógica que se deu nos momentos das atividades de 

pesquisa entre ela e seus/suas crianças/estudantes, e de partilha e discussão entre 

seus/suas colegas professores/as e educadores/as, a professora conseguiu abrir um 

horizonte de possibilidades. 

 Nesse horizonte, escolheu ser livre das amarras de um ensino que um dia 

também a aprisionara e a mantinha na condição de tarefeira; executora de um 

currículo e de uma prática que não lhe pertencia, mas realizava por não conseguir 

vislumbrar, talvez sozinha, outras formas de ensinar e aprender. 

 Tomando a fala de Wendgel como ponto de visada, Paulo Freire (2016b), 

cúmplice deste compreender/interpretar o que ela me indagava, afirma que, 
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É mediante reflexão sobre sua situação, sobre seu ambiente concreto, que o 
homem se torna sujeito. Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua 
situação concreta, mais ele “emergirá”, plenamente consciente, engajado, 
pronto a intervir sobre e na realidade, a fim de mudá-la. Uma educação assim 
– cuja finalidade seja desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica 
em virtude da qual o homem escolhe e decide - liberta o homem. (PAULO 
FREIRE, 2016b, p. 68). 

 Ao escolher ser livre, também concedeu solidariamente que o outro, seu/sua 

estudante, exercesse da mesma forma a sua liberdade, e nessa voz que se fez em 

nosso encontro, ao falar sobre a atividade de pesquisa desenvolvida pelas crianças 

sobre o tema conchas, anunciou, 
Se eles não tivessem participado, não teríamos alcançado nem a 

classificação das conchas em si, mas alcançamos bem mais do que 

eu tinha pensado: que eles falassem, que eles contribuissem, que 

participassem, e não ficasse somente naquela coisa de, entregar a 

atividade, copiar no caderno e usar o livro.  Eles foram construindo 

junto.   

 Esta fala desvela que o termo participação, por ser polissêmico, carrega 

consigo significados e sentidos diversos e, para Wendgel, significou possibilidade. 

Possibilidade de aprendizagem, dela e do outro, não somente dos conteúdos ou 

temáticas que foram escolhidas para pesquisar, mas de aprender a participar, e, por 

isso, trabalhar com as tensões que apareciam nas relações dialógicas que envolviam 

a participação. 

 A possibilidade de ser livre, de escolher e decidir, de trabalhar juntos 

professor/estudantes; estudantes/estudantes, esse fazer pedagógico que se fez na 

relação-na-ação, parece ter dissipado o medo de Wendgel. Essa liberdade exercida 

com responsabilidade e ética, comprometeu a professora e os/as estudantes com um 

projeto do mundo sonhado para humanização e, quem sabe, a emancipação desses 

sujeitos.  

Porque, como Paulo Freire (2014a, p. 77) lembra que não há sonho que se 

sonhe sozinho e não há realização sem utopia e sonho. “Não há amanhã sem projeto, 

sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem trabalho de criação e desenvolvimento 

de possibilidades que viabilizem a sua concretização.” 

 A fala de Elaine, educadora que foi orientadora de uma das atividades de 

pesquisa em uma turma da escola, em 2017, funcionária e mãe de um aluno na época, 

parece também, numa certa altura, atravessada pelo medo, apesar de ser uma das 

mais entusiastas e defensoras do PAC. Em sua fala, disse: 
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Por vezes, não é aquele tema que pensamos no início. Depois 

transforma tudo, vão vindo outros. [...] às vezes tu pensa assim: 

“Gente, isso não vai dar certo!”; “Vamos mostrar vários temas!” E eles 

(os alunos) querem aquele [...] não abrem mão do tema.  

 O medo imanente da participação das crianças/estudantes no processo 

educativo, aparece na sombra dessa sua fala. Medo de perder o controle daquilo que 

Elaine parece acreditar ser o mais valioso para aprender na escola. 

 Durante a entrevista, Elaine, por vezes, mostrou-me uma polissemia de 

sentimentos entre alegria e incômodo, revelados entre as palavras e gestos doados a 

mim, relacionados à liberdade dada às crianças de escolherem o tema que iriam 

pesquisar. 

 Shor e Paulo Freire (1986, p.42) auxiliam-me nessa reflexão sobre o problema 

do medo que essa minha cúmplice de caminhada no PAC amorosamente 

compartilhou nesse nosso encontro e falam que, o que não podemos é paralisar diante 

do medo e, por isso, ter medo da liberdade.  E continuam: “Se você não comanda seu 

medo, você deixa de arriscar, você não cria nada. Sem arriscar, para mim, não há 

possibilidade de existir”.  

 E então, no desvelar de seu mundo vivido no PAC, Elaine revela: 
E houve turmas que escolheram temas muito difíceis. E deu aquele 

“projetão”, como o do mosquito o ano passado. Foi um projeto em que 

eu estava de coordenadora junto com a professora. Para mim, foi um 

projeto redondinho! Eles saíram diferentes. A gente (professoras) saiu 

diferente depois que acabou.... que não acabou! (risos). Porque virou 

até nome de mosquito, e isso para, eles, foi muito significativo, como 

para nós, também. 

 Quer dizer, mesmo neste turbilhão de sentimentos que dialeticamente, ora 

trazia o medo e ora a coragem de querer fazer diferente, desejando sair da lógica de 

uma educação cumulativa, há de se perceber a mudança que imprimiu no seu projeto 

de educadora, no seu projeto de liberdade.  

Isso ainda pareceu-me mais evidente quando Elaine, nessa sua experiência 

como orientadora de uma atividade de pesquisa, explicita que: 
A escola mudou! Eu acho que a gente nunca vai entender o projeto 
num todo, mas muda essa questão da autonomia para a criança.  

E ainda, no refazimento de sua ação docente, que se deslocou do medo para 

a possibilidade de aprender a conhecer junto, completou: 
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É uma troca, não é aquela coisa: eu ensino e o aluno aprende. É 

nessa troca o tempo todo; a gente aprende junto com o aluno o tempo 

todo. 

Foi no encontro empático entre Elaine e eu, quando compartilhamos 

compreensões, interpretações e comunicações na esfera da intersubjetividade, que a 

educadora parece significar a prática educativa no PAC como uma ação comunicante 

entre professora e estudante,  comprometidos solidária e democraticamente com a 

aprendizagem do outro. (PAULA et al., 2014) 

 No desvelar da voz de Elaine então, o ensinar não se resume mais em 

transmitir ou repassar conhecimento. Isto porque parece assumir uma postura crítica 

do seu trabalho, como também das práticas educativas que ocorrem na escola. E 

como Paulo Freire sugere, escolhe pensar certo, na medida que se questiona/inquiri 

e se posiciona, consciente de sua inconclusão. 

Contudo, Paulo Freire (2019) lembra que essa escolha de Elaine é uma atitude 

difícil, já que, 
pensar certo, e saber que ensinar não é transferir conhecimento é 
fundamentalmente pensar certo, é uma postura exigente, difícil, às 
vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os 
outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos. (PAULO 
FREIRE, 2019, p. 48) 

 Tal posição de Elaine diante das experiências vividas no PAC e sua percepção 

da prática educativa organizada na escola, é uma atitude corajosa, na medida em que 

permite expor as suas fragilidades e equívocos. 

 Essa postura, de assumir as contradições que assolam o trabalho docente e 

do educador na escola, constitui-se como ato de pensar certo, pois é forjado 

intencionalmente, na medida que, ao reconhecer as suas limitações, consegue 

anunciar a superação da contradição: ensinar/transmitir para o outro-ensinar/aprender 

junto com o outro. (PAULO FREIRE, 2019). 

Nessa tessitura, como Wendgel, a educadora parece comungar da mesma 

possibilidade de um aprender mais significativo a partir da participação solidária e 

conjunta de todos no processo de pesquisa no PAC.  

Mas foi na busca da superação do medo, no enfrentamento de seus próprios 

limites e percebendo as possibilidades de mudança que se vislumbrava com as 

atividades do PAC, que se desencadeou um exercício contínuo de reflexão sobre que 

tipo de participação queria e quais as tensões geradas a partir delas. 



 
  

 

238 

Essas tensões, como visto, explícitas, na fala de Wendgel que questionava o 

quanto poderiam os meninos e meninas participarem da construção do processo de 

ensino e aprendizagem, abrem a discussão sobre um tipo de participação que leve o 

outro da relação educativa, no caso os/as estudantes, a agir com mais autonomia. 

Isto implica o deslocamento e a construção de espaços de poder e a 

possibilidade de se pensar numa outra configuração de autoridade que o aprender 

junto com o outro impõe ao professor/a e educador/a. 

Percebi esse deslocamento na postura de Wendgel e Elaine diante das 

atividades desenvolvidas junto às crianças no PAC. As educadoras parecem ter 

aprendido que há uma outra forma de participar. Um participar que implica na 

negociação, no compartilhamento de decisões e saberes entre os envolvidos no 

processo de aprender e ensinar.    

Compreendi, então, como Vieira (2017), Ventosa (2016) e Castro (2010), a 

partir do que essas professoras me falaram, que a participação não se dá 

espontaneamente. Aprendemos a participar. Somente aprendemos a participar na 

relação dialógica, sistemática e por meio das vivências de participação. 

 Ventosa (2016) auxilia-me nesta interpretação quando coloca que  

A participação é aprendida, consolidando-se por meio de práticas cotidianas 
de alternância da fala, escuta, discussão, reflexão e tomada de decisões. 
Trata-se do aprendizado árduo e cotidiano da democracia, podendo-se dizer 
que desempenha um papel fundamental para o equilíbrio social (VENTOSA, 
2016, p.07) 

Castro (2010) e Ventosa (2016) ainda afirmam que, a aprendizagem da 

participação de jovens e crianças na escola (e que estendo para os professores/as  e 

demais membros da comunidade escolar) não é uma prática que propõe uma 

capacitação “na qual o indivíduo aprende maneiras de dialogar com o outro. Referimo-

nos ao esforço coletivo de aprender com os conflitos e tensões da convivência, que 

vão requerer discussões e negociação”. (CASTRO, 2010, p.71)  

Nesse passo, compreendi o esforço revelado nas falas ainda marcadas pela 

contradição entre regular e emancipar, de Wendgel e Elaine, em romper com a lógica 

cumulativa e tarefeira que ainda assombra/assombrava as suas práticas, em direção 

a um exercício brutal do desvelamento de suas consciências críticas. 

Compreendi que nas suas vozes o PAC se configurou como projeto de 

participação, na medida que este espaço de aprendizagem transformou-se num lugar 

de negociação, reciprocidade, troca e aprendizagens. Lugar de ensinar e aprender 
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com o outro, junto com o outro, apesar de todos os medos, ameaças e frustrações; 

lugar de superação e transformação de suas práticas docentes, que se fazem político-

pedagógicas quando saem do patamar de uma participação meramente técnica e 

operacional, mas que instrumentaliza os sujeitos da aprendizagem para a intervenção 

social. (VIEIRA, 2017; PAULO FREIRE, 2019) 

 Vieira (2017) auxiliou-me nesta compreensão quando revela que  

os processos participativos são percursos de aprendizagem vivenciados 
como processos cognitivos, pedagógicos e comunicacionais, com 
implicações diretas na interação social e política, pois produzem e 
reproduzem novas formas de organização (reguladora e emancipatória) com 
repercussões nas estruturas relacionais, culturais e ideológicas. (VIEIRA, 
2017, p.39). 

As  falas de Wendgel e Elaine mostram ainda, que os espaços de participação 

constituídos no PAC, parecem apontar para uma reconfiguração da forma de 

agir/pensar/intervir, não somente na escola, mas também no mundo, já que a escola 

está inserida num contexto histórico e social. 

 Esse processo de aprendizado da participação também vi no encontro 

empático que tive com Mel, em relação à descrição dos seus registros do vivido que 

se deram em 2014-15, anteriormente expostos. Mel esclarece: 
O projeto deixou os alunos mais ativos na hora do intervalo. Iam pra 

biblioteca, iam para a informática. Eles queriam buscar o 

conhecimento, e isso que é gostoso, porque percebi que eles 

estavam buscando e não que eu o estivessem obrigando a isso. 

 Mel, no exercício da docência, que acredito lugar fértil para aprender, 

vislumbrou uma outra forma de ser professora, a partir das atividades do PAC. 

Deslocou-se de sua posição, por vezes verticalizada e, por isso, substanciada por 

uma postura autoritária aprendida desde sempre, como estudante na Educação 

Básica e depois, no ensino superior, para uma postura mais democrática e solidária, 

no que concerne à ação docente, suscitando um maior engajamento, seja lá onde 

fosse atuar, num projeto de educação que ouso dizer emancipatório. 

 Nesse compreender/interpretar da fala de Mel, percebi que tal indagação trouxe 

para a discussão o que Vieira (2017) classifica como uma das características que nos 

doa a polissemia do conceito de participação, a complexidade deste termo. Vieira 

(2017) coloca que a participação se encerra em multidimensões e, na fala de Mel, o 

aprendizado da participação parece ter-se dado nas dimensões individual e coletiva. 

Vejamos:  
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O projeto deixou os alunos mais ativos. Na hora do intervalo iam 

para a biblioteca, iam para a informática [...]. 

 Percebi aqui a aprendizagem que foi ocorrendo no processo de participação do 

PAC e por isso, na dimensão coletiva. A participação foi sendo construída nos 

momentos de discussão, negociação e produção do conhecimento e que, por isso, 

envolveram tensões e disputas no campo do poder e da autoridade exercida pela 

professora em relação aos/as estudantes. 

 Esses processos participativos, Vieira (2017) coloca que podem  

constituir-se como motores (propulsores) ou travões (inibidores) da mudança 
social, atuando na tensão entre regulação e emancipação, porque envolvem 
os sujeitos de ação [...] em jogos de poder e conhecimento, estruturados e 
estruturadores de novos lugares sociais. (VIEIRA, 2017, p. 39) 

 Foi a participação como motor propulsor, que vi, por meio da voz de Mel que 

se fez presença nesta fala, ser tomada pela mudança. Mudança de sua postura diante 

da participação das crianças/estudantes nos processos de aprender no PAC. Ao 

retomar o fragmento do seu discurso sobre a busca de seus estudantes pelo 

conhecimento, isto ficou evidente:  

Eles queriam buscar o conhecimento e isso que é gostoso, porque 

percebi que eles estavam buscando e não eu que estava obrigando 

eles irem atrás do conhecimento. 

 Este refazimento da sua ação docente imprimiu em Mel outros significados e 

sentidos, saberes e reflexões sobre a sua profissionalidade. Souza e Martins Filho 

(2017) me auxiliam nessa discussão quando apontam que 

A docência está em contínua transformação [...]; mesmo compreendendo as 
rotinas do ambiente escolar e acadêmico, é impossível repetir processos na 
mesma intensidade e com os mesmos significados. Os docentes aprendem 
com o que fazem e usam esses saberes para propor novas experiências 
podendo até guardar elementos anteriores, mas sempre ressignificados no 
novo contexto. (SOUZA; MARTINS FILHO, 2017, p. 43) 

 Nessa linha, acredito, como Nóvoa (2009, p. 33), que o PAC, por meio de uma 

prática educativa que enfatiza a relação-na-ação, promoveu em Mel a construção de 

um conhecimento profissional docente. Isto quer dizer que tal construção exigiu da 

professora uma prática não voltada a dicotomia da teoria e prática, ou seja, que se 

funda na práxis como aspectos estruturantes de seu fazer/refletir/transformar, 

instituindo, então, a ação docente “como lugar de reflexão e formação”. 
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 Esse seu refazimento também ficou evidente quando relatou que, ao efetivar-

se na rede pública como supervisora, implementou o projeto na escola em que atuava,  
Quando eu entrei numa outra escola, agora como supervisora, pensei: 

vou somente observar, não vou levar nada de novo. Foi dando aquela 

agonia, tu vendo os professores trabalhando daquela forma e então, 

comecei a introduzir o projeto e pensei: vou levar e fazer em passos 

de formiguinha e, que nada! Já fui com tudo. Mas foi o fato de eu ter 

participado como professora do PAC, que fez toda a diferença. 

 Ao relatar sobre a sua inciativa de implementar o projeto na nova escola, a 

partir das suas vivências de participação no PAC, Mel desvelou-me nuanças de uma 

participação emancipatória. Isto porque essa sua ação aponta que ampliou 

consideravelmente seu campo de ação, extrapolando a escola em que o PAC estava 

implementado, e ganhando novos espaços. 

 Foi nessa perspectiva emancipatória que vi Mel amalgamar novos espaços do 

exercício da cidadania, ou seja, ao aprender a participar a professora adquiriu ousadia 

para discutir, duvidar e revisitar as “verdades” que lhe foram impostas.  

Construiu, ao que parece, a partir de sua fala, outras configurações na forma 

do agir/intervir; uma nova forma de intervenção social e, no nosso caso, pedagógica, 

mais ética e política, preocupada com a transformação social e, aqui, educacional.  

Vieira (2017, p. 24) lembra que nesse nosso tempo vivemos um período de 

transição e transformação social, quando está sendo “posta em causa a ordem 

dominante e onde os lugares de poder se deslocam, tornando a cidadania um 

processo de negociação do Estado, mercado e cidadãos.” É necessário que se 

repense o espaço da cidadania que está à mercê das tensões entre as dimensões 

reguladoras e emancipatórias. 

Penso que, partindo do que me foi revelado pelos/pelas meus/minhas 

entrevistados/as e que foi desvelado pelo esforço contínuo e insistente deste fazer 

fenomenológico em que o PAC se configurou, na medida que é um projeto de vir a 

ser, espaço de participação dialógico é, por isso, emancipatório. 

E essa participação emancipatória, muito dela vi expressa na fala de Mariá. 

Professora há mais de 25 anos, que significou o PAC, como espaço para aprender na 

relação-na-ação (processos participativos). E falando sobre o que o PAC significa, 

completou: 
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Aprendizagem minha, aprendizagem com o grupo, aprendizagem 

com a família, porque eles nos ensinam, o projeto despe o professor. 
Ele para, deixa de ser o detentor do saber e há muito tempo sabemos 

que não somos mais isso. 

Fui, então, na busca de compreender/interpretar o que Mariá me trouxe.  

Escolhi esmiuçar a palavra aprendizagem e vi que, conjugada com o léxico projeto, 

aprender é lançar-se ao futuro, às possibilidades que ele pode trazer. Aprender 

praticamente, por experiência, aprender a conhecer.  

 No entanto, ela não se faz sozinha como Mariá enfatizou. Quer dizer, é no 

caminho, junto com o outro, que aprendo. É preciso seguir, soltar os pés de um laço 

que prende àquele que declama, que ensina. É preciso se despir. Deixar de ser o 

detentor do saber, aprender junto com o outro, numa relação-na-ação, na prática 

educativa. 

 E desse ponto que Mariá visa, não busquei a confrontação do que ela vê, mas 

compreendo que se funda na sua experiência encarnada, porque 
o corpo que percebe não ocupa alternadamente diferentes pontos de 
vista sob o olhar de uma consciência sem lugar que os pensa. É a 
reflexão que objetiva os pontos de vista ou as perspectivas; quando 
eu percebo, através do meu ponto de vista, estou no mundo inteiro e 
não sei nem mesmo os limites do meu campo visual. (MERLEAU-
PONTY, 1994, p. 604) 

 E desse ponto de visada de Mariá, que se fez de uma caminhada de reflexão 

de sua prática, de sua ação docente, em que vi brotar nesse encontro, a professora 

que se fez e que não se opôs a perceber as suas contradições e, por isso, apresentou-

se a mim, com toda a sua inteireza, tranquila e certa de sua incompletude. E nesse 

seu pronunciar sobre a ação docente, dá-se conta, na prática educativa no PAC que 

o/a professor/a 

deixa de ser o detentor do saber e há muito tempo sabemos que não 

somos mais isso. 

Mariá, nessa sua busca de ser professora, que não terceirizou o seu fazer e se 

constituiu a partir de seu protagonismo, forjou a sua identidade profissional, 

mostrando-se humilde, porque respeita o/a seu/sua criança/estudante, no que 

concerne o que conhece, o que pronuncia, o que sente. 

 Por esse motivo, vê o aprender na horizontalidade das interações 

pedagógicas, no diálogo e na experiência de um aprender sempre compartilhado, 

processo ativo na construção do saber.  
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Paulo Freire (2019) ajudou-me na compreensão do que Mariá me anuncia, 

quando afirma que um professor não pode sê-lo se não está formado para tal, mas 

também não se pode resumir ensinar certo, a ensinagem de conteúdos. 

E continua, 

Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho 
ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. É a preparação científica 
revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. È o respeito jamais 
negado ao educando, ao seu “saber de experiência feito” que busco superar 
com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência 
na classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço. (PAULO 
FREIRE, 2019, p. 101). 

Dessa forma, compreendi que Mariá, professora da escola, percebe o projeto 

como acesso irremediável à sua liberdade, um projeto que permite, nessa busca 

perseverante de ser professora. Os seus dizeres falam muito disso, 

A palavra que eu vou usar não é ruim, é boa: o projeto te 

desestabiliza, ele te tira do conforto e faz que tu tenhas uma nova 

dinâmica, um novo jeito de olhar o aluno, de tu trabalhar. (O projeto) 

te dá essa liberdade, de um outro trabalho, de uma outra visão, ele te 

deixa mais livre, eu me sinto mais livre. 

 A liberdade expressa na fala de Mariá, mas também marcada em sua postura 

durante o encontro dialógico que tivemos, fez-me perceber que, mesmo no final de 

sua carreira, havia nela uma alegria contagiante que somente invade quem acredita 

no que faz; é segura de sua prática e consegue compreender o processo que se fez 

na sua caminhada, contínua e aberta às mudanças, ao inédito viável. 

 Inédito viável por ter mantido a consciência sempre aberta às mudanças; 

consciência de que, como somos seres - mulheres e homens – inacabados, estamos 

sempre em processo de vir a ser. (PAULO FREIRE, 2016). E Paulo Freire (2019), 

nesse meu processo de compreensão do que Mariá me dizia, coloca que,  

somos os únicos que podemos apreender. Por isso, somos os únicos em que 
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo muito mais rico do 
que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito. (PAULO FREIRE, 2019, p. 68) 

Neste movimento em busca de sua liberdade, aberta ao risco, também a 

percebi preocupada com as liberdades dos/as seus/suas crianças/estudantes, 

acreditando no PAC como um sonho possível em direção à sua e à humanização 
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desse outro. (PAULO FREIRE, 2016). O discurso de Mariá talvez, possa ilustrar essa 

minha percepção: 

Vai tudo muito além daquilo que tu acredita, te tira da zona de conforto. 

Te deixa, às vezes, apavorada; às vezes animada; às vezes 

desaminada; às vezes sem rumo; outras, muito empolgada. É um sobe 

desce de emoções, o tempo todo, mas extremamente gratificante.  

 Sobre esse processo de ressignificação de Mariá quanto ao seu trabalho 

docente na busca da humanização, Souza e Martins Filho (2015) colocam que,  

[...] no processo de produção de conhecimentos, incluímos o processo de 
humanização – o processo de produção dos sujeitos. Assim, na busca de 
compreender as crianças e os adultos como protagonistas do processo 
educacional, consideramos como essencial entendermos as intricadas 
relações entre o meio, como fonte de humanização e os sujeitos em uma 
perspectiva ativa que percebem significados e atribuem sentidos ao que 
vivem, e o professor, com um papel substancial de mediador e criador de 
mediações, que apresenta para as crianças o mundo da cultura que se abre 
cada vez mais para elas. (SOUZA; MARTINS FILHO, 2015, p. 227). 

A fala que Mariá deixou ainda mais evidente essa sua preocupação com um 

projeto de liberdade. E nessa sua inquietude, repensa e reconstrói sua trajetória 

docente.  E na fala que exponho sobre o que sentiu durante a vivência do PAC, 

concluiu:  
O principal é isso, que o professor tem que entender que ele é um 

grande mediador, sem ele nada acontece, mas os protagonistas são 

os alunos. E que ele tem o ponto de partida e não o de chegada. Que 

esteja aberto para o que é novo.  

 Nesse passo, Mariá significa o projeto, essa sua maneira de ser e fazer, 

pautada num método ativo, de uma prática que acontece na relação-na-ação, 

processo dialógico, interventivo e reconstrutivo, que a leva à reflexão crítica da 

realidade e de seu fazer docente. Uma prática que vê no outro, seu/sua criança 

/estudante, a possibilidade de ser mais. Paulo Freire (2014b) em sua obra Educação 

como prática da liberdade, discorre que,  

Somente um método ativo, dialogal, participante, poderia fazê-lo. O que é o 
diálogo? [...] O diálogo é, portanto, o indispensável caminho, diz Jaspers, não 
somente nas questões vitais para a nossa ordenação política, mas em todos 
os sentidos do nosso ser. Somente pela virtude da crença, contudo, tem o 
diálogo estímulo e significação: pela crença no homem e nas suas 
possibilidades, pela crença de que somente chego a ser eu mesmo quando 
os demais também cheguem a ser eles mesmos. (PAULO FREIRE, 2014b, 
p. 141). 
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Partindo da coerência que Mariá parece buscar entre a sua prática e o que 

pronuncia, do que significou para ela a participação das famílias no PAC, a professora 

então, explicou, 
Um dos pontos altos do projeto, que eu vejo é a participação da 

família; o envolvimento das famílias. 

 Quando dissequei as palavras desse jogo dialético projeto/participação, vi que 

Mariá parecia significar o projeto como possibilidade de as famílias fazerem parte, 

intervirem e compartilharem as vivências educativas na escola junto com os seus/suas 

filhos/as. Na continuidade do discurso comentou: 
o envolvimento das famílias, sendo que na primeira reunião do ano 

nos questionam: se vai ter projeto ou não [...]. 

 Tal fato fica mais explícito quando, ao buscar o léxico da palavra questionar, 
sugere que a indagação das famílias sobre as atividades educativas e de pesquisa 

desencadeadas na escola, foram motivadas, talvez, pela participação mais ativa 

dos/as seus/suas filhos/as nas atividades produzidas no PAC. 

Quero dizer que esse desvelar da importância da participação das famílias nos 

processos de ensino e aprendizagem no PAC, percebida por Mariá, pressupõe uma 

prática educativa dialógica, em que o transbordamento de suas fronteiras que antes 

ficavam limitadas à sala de aula, parece dar a todos os envolvidos escuta e voz sobre 

o que fazem/sabem/pensam. 

Percebi que esse transbordamento que a prática dialógica solicita, não exime 

o/a professor/a de sua competência técnica e científica, mas a amplia, na medida que 

o/a obriga a refletir sobre o seu fazer.  

Permite também construir caminhos de aprender e ensinar pautados na 

recolocação dos conhecimentos escolares, que parecem prontos no mundo, no seu 

lugar histórico de incompletude, promovendo o retomar dos seus sentidos nos 

momentos de negociação e de discussão, de reestruturação e produção de um novo 

conhecimento, agora pertinente e valoroso àqueles sujeitos que se veem envolvidos 

no processo.   

 Nesse deslocar do campo objetivo, do desvendamento da vivência do natural 

de Mariá, compreendi/interpretei, que também ela, numa atitude de ad-miração, 

percebeu-se junto, nessa aventura de ensinar e aprender, de se recolocar nesse 

universo do conhecer, e não mais solitária. (RICOUER, 2013) 
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 Mariá, então, ressignifica a condição hierarquizada e estandardizada do ser 

professora, perspectiva de uma educação cumulativa e determinista, que lhe foi 

imposta pela sua formação ou pelos procedimentos curriculares que lhe foram 

colocados, e abre-se à transformação de sua realidade. Enquanto docente que age, 

assumiu os riscos, e, novamente, buscou persistente, à sua liberdade. 

Não mais age sobre o outro, mas junto e com o outro, na medida que cria 

condições para que esse outro faça parte dos processos de decisão, escutando-o e 

respeitando as suas liberdades.  

Isso reportou-me ao que Paulo Freire (2019, p. 103), há muito nos alerta: “a 

liberdade amadurece no confronto com outras liberdades”. Para decidir é necessário 

que se aprenda a fazê-lo, na relação-na-ação com esses outros marcados pelas suas 

experiências.  

Não cabe, como mesmo lembra o autor, uma professora e mesmo eu, que ousa 

sonhar um sonho solidário e democrático de educação, falar do alto da nossa 

autoridade, “como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos 

demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a escutar, mas 

é escutando que aprendemos a falar com eles”. (PAULO FREIRE, 2019, p.111) 

 E foi nesse desvendamento das camadas dos enunciados dos meus e minhas 

entrevistadas que escolhi escutar Erundina, mãe e conselheira escolar entre 2013-14 

na escola em que o PAC foi gestado e concebido, o que significou para ela o projeto 

e com isso, significou para mim, o que é isto, participação na escola? (RICOUER, 

2013). 
Como conselheira, na verdade, na primeira vez que dei a sugestão 

de trabalhar pesquisa na biblioteca e sala informatizada, não foi 

acolhido. Eu tive a sorte que a diretora e a coordenadora deixaram 

participar de uma reunião pedagógica, com professores. Lembro-me 

que numa reunião um ou dois anos eu já́ comecei a colocar essa 

inquietude porque não se fazia pesquisa na biblioteca. [...] quando a 

escola apresentou esse projeto, superou as expectativas. 

 Ao retomar o fragmento dessa fala,  
Como conselheira, na verdade na primeira vez que dei a sugestão de 

trabalhar pesquisa na biblioteca e sala informatizada, não foi acolhido.  
Percebi que Erundina denunciava o tipo de participação a que até então estava 

sendo submetida na escola: uma participação restrita e tutelada, reduzida a 
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participações em festas e resoluções administrativas e financeiras. Ou mesmo como 

mãe, que se reduz mais ainda, às reuniões das famílias e acompanhamento de notas 

e desempenho da filha. 

Isso reporta-me aos estudos de Ribeiro e Andrade (2006) e Castro (2010) sobre 

o problema da participação das famílias na escola e a desqualificação por vezes 

presente dessa participação nos processos decisórios, principalmente no âmbito 

pedagógico. 

Contudo, ao me voltar ao que Erundina me falava e tendo as impressões de 

seus gestos e tons de voz doados durante a entrevista, percebi que a sua participação 

ganhou novo status, graças a sua insistência no enfrentamento das barreiras que 

encontrou no caminho por ser mãe de aluna e conselheira do Conselho Deliberativo 

da Escola.  

Sua presença que foi sendo construída no campo da relação-na-ação, quando 

compreendeu o seu papel no processo político-pedagógico na escola. Processo que 

fez romper com a consciência ingênua que a deixava no lugar de “mãe” participante 

de festas e reuniões, transformando-se quando, na construção de sua identidade 

como conselheira, desvelando-a como sujeito da ação. (FREIRE, 2016a) 

Nesse passo, quando falamos da construção da identidade de Erundina como 

conselheira que se encorajou a participar, concordo com Vieira (2017) que, mesmo 

nesse processo de negação de sua fala durante dois anos, ficara evidente, que houve 

um exercício de escuta da equipe diretiva da escola, interessada pelo o que Erundina 

tinha a dizer.  
Eu tive a sorte que a diretora e a coordenadora me deixaram 

participar de uma reunião pedagógica com professores. 
Percebi então, que a participação é comunicante e comunicada, que se faz e 

se dá nas relações que se estabelecem a partir dessas relações dialógicas que se 

consubstanciam pela ação. E por isso, como Paulo Freire (2015), acredito que é 

necessário que haja lugares de fala e escuta desses sujeitos, lugares em que possam 

pronunciar suas vidas, suas experiências, seus saberes.   

E sua fala deixou evidente o quanto o PAC, então, permitiu que ela, como mãe 

e conselheira, enxergasse o trabalho da escola além do conteúdo que comumente a 

escola trabalha: 
Participar desse processo como mãe, abriu-me muito o olho. Porque, 

nós pais em casa, estamos sempre preocupados se o conteúdo que 
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meu filho está aprendendo é o suficiente. E não passa por ai; há uma 

diversidade de coisas para conhecerem.  
 Paulo Freire (1986; 2014b; 2016) auxilia na compreensão do que Erundina 

falava quando me chama atenção para a mobilização que esta mãe fez em prol de 

seu sonho de liberdade, para si e para todos aqueles envolvidos no ato educativo.  

Participação crítica e criadora, na medida que, ao reivindicar a sua participação, 

trouxe novos caminhos para que a escola percorresse, e no seu questionar, provocou 

também todo o corpo docente a refletir sobre a sua prática. 

Erundina mostrou-nos que podíamos ser mais, e, a partir de sua reivindicação, 

houve então, um processo de mobilização da comunidade escolar. Uma atividade 

eminentemente político-pedagógica, que trouxe um novo horizonte para um projeto 

de escola que possui como lema, “uma escola que se faz no caminho”. 

(FLORIANÓPOLIS, 2019a) 

No entanto, fica evidente que a participação não existe, de fato, se quem 

comunica e reivindica não é escutado. Porque, compreendi que somente existe 

participação se, o outro da relação, está disposto e presente nela. 

 Uma relação-na-ação somente se dá com a escuta legítima; senão, a realidade 

e a experiência desse outro que não é escutado são negadas. As experiências desse 

outro é pano de fundo nas tomadas as decisões nessas relações dialógicas. (VIEIRA, 

2017) 

 Guiada por essa reflexão, a participação de Erundina, pessoal e social, naquela 

importante reunião, foi um “processo complexo que combina falar, fazer, pensar e 

pertencer”. Nesse passo, compreendo, como Vieira (2017, p. 201), que a intervenção 

que a conselheira e mãe realizou, transformou pela participação o espaço da reunião,  

numa epopeia coletiva, num espaço e tempo de negociação das identidades 
e das diferenças, como salvaguardado lugar de cada um e do lugar de todos, 
pela partilha de valores como liberdade, igualdade e justiça social, para uma 
sociedade para a construção duma sociedade democrática e emancipatória. 
(VIEIRA, 2017, p. 201) 

Desse reencontros que fiz, nessas experiências vividas por Mel, Wendgel, 

Elaine, Mariá e Erundina, talvez, a fala de Erundina tenha sido a mais emblemática 

nesta essência do PAC, nessa possibilidade que se abriu como projeto de vir a ser, 

quer dizer, por ser processo educativo voltado a seres humanos e, por isso, em 

constante movimento de (re)criar-se. 
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 Erundina, na sua busca por uma educação melhor para a sua filha e para os 

outros filhos e filhas, exerceu com maestria a sua liberdade. Liberdade galgada pela 

escolha de querer participar ativamente das decisões da escola. Lugar que acredita, 

ficou evidente em toda a sua “fala” durante as entrevistas, ser efetivamente de 

embates, debates e luta contra as desigualdades, a favor da inclusão. 

 A partir disso, aprendi com o seu entusiasmo, que ser consciência encarnada 

no mundo passa inevitavelmente pela coragem de participar e promover ações que 

façam que nossas vozes sejam ouvidas; que nossas práticas educativas e sociais 

sejam revisitadas e refletidas a partir de um pensar crítico que só se dá pela liberdade. 

Refletindo sobre esse conviver com o outro, trazido nas vozes desses meus 

cúmplices de pesquisa, percebi que uma prática educativa dialógica, numa 

perspectiva emancipatória como o PAC, que tem como princípio aprender junto com 

o outro, constitui-se uma oportunidade político-pedagógica de transformar a realidade. 

A participação se constitui um aspecto quase que indispensável para que essa prática 

se efetive na escola.  

Diante de toda essa discussão, há que se refletir, também, sobre o tipo de 

participação vivido pelos membros da comunidade escolar; sobre o alargamento de 

nossa forma de conceber criança/estudante; o papel da família; e quem são os 

professores/as do século XXI (por que se fala tanto do estudante).  

Cabe, então, uma reforma, uma mudança, uma transformação ou uma 

reinvenção do espaço escolar? Qual seria o Projeto Político Pedagógico que se 

desenharia para o desafio de uma prática educativa que se diga emancipatória e, por 

isso, participativa? 

Nesses termos, há que se colocar os ‘óculos’ dialéticos e perceber que nem 

sempre a nossa carta de intenções, nosso Projeto Político Pedagógico persegue os 

princípios da autonomia, da participação ativa e da liberdade. Que, em vez de ‘alforria’, 

traduz posturas autoritárias e pouco democráticas daqueles que a elaboram. (VEIGA; 

RESENDE, 2000) 
Medel (2008) ainda coloca que essa agenda (construção e implementação) do 

PPP, consubstancia um campo de tensões entre o currículo e avaliação a ser adotada 

pelos profissionais da escola, fato que leva a se pensar num processo de avaliação 

contínuo de todo o processo educativo. 

Há que se discutir que, se a escola “forma” nossos/as estudantes para serem 

cidadãos e cidadãs, não seria contraditório afirmar que estamos na busca de uma 
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educação emancipatória, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e atuantes na 

sociedade e, por isso, na escola? 

 Essa reflexão levou-me a outra, realizada também por Brito (2013) e Martins 

(2000), de que a escola não os forma, mas possui o papel de incitá-los/as e provocá-

los/as ao exercício de sua cidadania, na medida em que os chama para participar 

ativamente da construção do seu PPP. 

Martins (2000) coloca no centro dessa discussão que a participação, tanto das 

crianças/estudantes, como de professores/as, educadores/as e famílias, é a chave 

para que seja construído um projeto coletivo e concreto de escola, inclusive 

deliberando sobre as decisões quanto às questões pedagógicas, trazendo à tona uma 

questão intensamente discutida, a preocupação com uma gestão escolar participativa 

e democrática. 

Apesar disso, e de o movimento de políticas públicas educacionais 

desencadeado a partir da LDB, em vários documentos, demonstrar o interesse por 

esse modelo de gestão, que enfatiza a garantia do exercício da cidadania, temos que 

ficar atentos às contradições que se movem por entre os textos e as ações 

implementadas que dão substância a uma cidadania que, talvez, somente esteja 

desenhada na retórica política de uma busca de qualidade na educação e de 

inovação.  

E Martins (2000) auxilia-nos com essas reflexões que, apesar do fosso espaço-

tempo de dezenove anos, parecerem ainda válidas. O estudioso alerta que, talvez, o 

mais desconcertante esteja no fato de que as modificações constitucionais, que 

romperam ou prometeram romper o perfil excludente, estratificado e corporativo das 

políticas públicas, tiveram, na verdade, o efeito de proteger os já protegidos, já que 

mais da metade da população ativa, entre o desemprego e o vínculo precário do 

mercado brasileiro, permanecem às margens dos benefícios sociais e fora dos bancos 

escolares.  

O resultado de tudo isso apresenta outro paradoxo: concepções igualitárias e 

universalistas de direitos reatualizam “a tradição de uma cidadania restrita, assentada 

na lógica de expansão de privilégios e não na universalização de direitos”. (MARTINS, 

2000, p. 52) 

Nessa direção, quando admitimos a tese de que, num processo pedagógico 

dialógico, que pressupõe o encontro amoroso e solidário com o outro, todos os 

sujeitos envolvidos aprendem, num processo educativo que leve à descoberta, logo 
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nos reportamos à questão da inovação pedagógica há tanto alardeado na legislação, 

bem como nas referências pesquisadas para esse texto. (PADILHA, 2001; VEIGA, 

2000; 2003) 

No contexto de um Projeto Político Pedagógico que balize práticas educativas 

dialógicas e participativas, que tenha a pesquisa como princípio educativo, como o 

PAC, a inovação parece não poder estar alicerçada na ideia de reforma. 

Concretamente, as bases que garantem a inovação no campo da educação parecem 

estar mais ligadas à questão ética e política, que compreende a educação com ato 

político (PAULO FREIRE, 2014c; 2015).  

Nessa perspectiva, parece que a inovação, em seu sentido stricto, vem imbuída 

de princípios emancipatórios em que o conhecimento comum e as experiências 

vividas pelos membros da comunidade também se constituem como conteúdo 

importante, e o conhecimento científico-pedagógico vem para ampliar as experiências 

educativas dos sujeitos envolvidos. 

 Experiências como a de Erundina, que, com a sua atitude instigadora de 

“melhorar” a educação que sua filha tinha na escola, provocou uma mudança 

substancial nesse lugar, quando nos questionou sobre o porquê não trabalhávamos 

com pesquisa. 

Também, o espírito problematizador e o desenvolvimento do pensamento 

crítico tornam-se conteúdos necessários nessa concepção de educação, já que, 

conscientes de sua presença no mundo e de suas responsabilidades sociais e 

políticas desveladas pela dúvida que paira sobre tudo que lhes é apresentado, 

professores/as, estudantes, e ampliamos, famílias e demais educadores da escola, 

são convidados a construir espaços dialógicos e, por isso, coletivos de aprendizagem. 

Nessa esteira, concordamos com Veiga (2003) que  

[...] a inovação emancipatória ou edificante é de natureza ético-social e 
cognitivo-instrumental, visando à eficácia dos processos formativos sob a 
exigência da ética. A inovação é produto da reflexão da realidade interna da 
instituição referenciada a um contexto social mais amplo. Este ponto é de vital 
importância para se avançar na construção de um projeto político pedagógico 
que supere a reprodução acrítica, a rotina, a racionalidade técnica, que 
considera a prática um campo de aplicação empirista, centrada nos meios. 
(VEIGA, 2003, p. 275). 

A autora ainda me fez refletir que também a suposta inovação trazida pelas 

atividades de pesquisa no PAC, parece estreitamente ligada ao engajamento da 
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comunidade escolar na construção dos processos político-pedagógicos voltados ao 

PPP, ultrapassando, até os seus limites pedagógicos. 

 Como coloca Veiga (2003), articula e integra processo e produto da ação 

educativa, ou seja, consubstancia espaços de aprendizagem, não somente voltada ao 

conhecimento científico-escolar, mas parece torná-los leitores de suas realidades 

para então transformá-las.  

Pensando nisso, há que se questionar sempre se o projeto imprimiu a atitude 

questionadora, o espírito pesquisador e a participação ativa como processo de 

intervenção pedagógica nas demais práticas e ações educativas de todos os que 

participaram do PAC; ou se estes aspectos se encerram somente nas atividades 

dadas por esta proposta.  

Entendo que essa discussão sempre há de estar aberta a sua inconclusão e, 

por isso, quando discutimos e refletimos sobre qual o significado de participação para 

essas pessoas, que apontam para uma possibilidade de ser substantivada como 

emancipatória, abre-se a compreensão/interpretação de que a liberdade é uma 

questão de escolha e que ela ocorre inevitavelmente, no campo dialógico, fazendo-se 

na relação-na-ação. 

E foi a partir dessas presenças, de minhas entrevistadas, existências 

inacabadas, ao ouvir autenticamente as suas vozes, que vi as suas capacidades de 

agir e recriar o seu existir no seu engajamento com o mundo. Foi a partir dessas vozes 

que tive a certeza de que escolho a minha liberdade como caminho, liberdade de ser 

educadora progressista, e, por isso, acreditar que é possível cultivar no outro a 

vontade de também galgar um caminho que o/a leve à liberdade. 

Concordo com Merleau-Ponty (1994, p.483) quando enuncia, 

Minha liberdade, o poder fundamental que tenho de ser o sujeito de todas as 
minhas experiências, não é distinta de minha inserção no mundo. Para mim 
é um destino ser livre, não poder reduzir-me a nada daquilo que vivo, 
conservar uma faculdade de recuo em relação a toda situação de fato, e este 
destino foi selado no instante em que meu campo transcendental foi aberto, 
em que nasci como visão e saber, em que fui lançado no mundo. (MERLEAU- 
PONTY, 1994, p.483) 

Dessa forma, parto para a próxima essência, junto com os meus cúmplices 

desse fazer investigativo, contudo mais atenta às contradições, porque me vejo 

amparada à escolha que fiz de ser livre e, por isso, tenho esperança - Essência III – 

Reencontro com a esperança: a (re)descoberta de ser aprendente, sujeito da minha 

existência. 
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ESSÊNCIA III – REENCONTRO COM A ESPERANÇA: A (RE)DESCOBERTA DE 

SER APRENDENTE, SUJEITO DA MINHA EXISTÊNCIA.  

Dimensão 1 – Redescobrir-se inacabado como projeto de conscientização. 

Dimensão 2 – Pensar por si próprio como projeto de autonomia.63 

 

Fonte: produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019) 

 
 

 

 

 
63 Figura 10 - Essência: Reencontro com a esperança 
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 Foi nesse fazer-se ver das vozes que se fizeram presentes no momento das 

entrevistas, mas também, vozes que brotaram entre as páginas dos documentos que 

somente se fazem pelo embate que parece solitário, mas é solidário com o outro, 

porque constituem-se da captação sistemática e insistente das utopias, sensações, 

impressões, que é dada ao escrevente, que abriu-se para mim, a essência, substância 

primeira que está/estava sempre ali, e que me parecia invisível no primeiro visar. 

Então, “mesmo ouvir nunca foi para mim senão acompanhamento de ver. 

Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras” (PESSOA, 

2015, p.107). Diferentes porque são visadas por corpos encarnados no mundo e 

veem, sentem, ouvem, amam, percebem pelo seu ponto de vista, mas que de alguma 

forma, encontram-se, porque nesse encontro empático que é o diálogo, reconhecem-

se por entre as entranhas das falas que pronunciam o mundo.   

Desse modo, esta essência abriu-se a partir de quatro interrogações que 

brotaram das asserções articuladas, atribuídas a cada conjugação de “falas” e que 

também substantivou a confluências temáticas, dimensões desta e das outras 

essências. 

1. O que significa escola, no PAC? 

2. O que significa pensar por si próprio? 

3. O que significa “fazer do nosso jeito”, no PAC? 

4. O que significa pesquisa, no PAC? 

5. O que significa autonomia, no PAC? 

 Mas com elas, conjugada a interrogação que consubstanciou o encontro 

dialógico que ocorreu com as entrevistadas, que foi: O que significa PAC para você?, 

veio também a concepção de escola e projeto que acompanha todas as essências, 

de uma forma ou de outra.  

 Retomando, também, as convergências das análises ideográficas dos 

documentos, parece que esta essência permeia por entre os alfarrábios, registros e 

documentos oficiais, aparecendo como dimensão na Teia das convergências, 

conhecimento inacabado, o que parece apontar que os documentos defendem que 

os sujeitos da aprendizagem estão/são projetos de vir a ser. 

 Nesse movimento que vi brotar, no engendramento entre o significado do PAC 

explicitado e as histórias e experiências do mundo-vida dos e das meus/minhas 

entrevistados/as, na dialética que esses corpos encarnados travam no diálogo que 
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fazem com o outro, mediatizados pelo mundo (PAULO FREIRE, 2016a), o pronunciar 

desse tempo vivido no PAC. 

 Vi a dimensão: Redescobrir-se inacabado como projeto de conscientização se 

consubstanciar e fazer surgir, então, a essência que carrega em si o projeto do mundo 

dessas pessoas, seres humanos que são sendo. E, nesse caminho, encontrei 

pessoas como M.Maria. 

 M.Maria é uma dessas pessoas que foi sendo, no caminho que trilhava como 

funcionária da escola, por três anos participando do PAC, mas também como mãe e 

ex-aluna que se apresentou a mim, para nosso encontro dialógico, como se fosse o 

seu primeiro dia de aula, de tão eufórica. 

 Preparou-se para a entrevista, a fim de pronunciar o que sabia/sentia/viveu 

nesses anos em que pode participar diretamente do projeto da escola. Não faltaram 

elogios, nem risos e nem pequenas lágrimas no canto de seus olhos.  

Estava ali, tão inteira e entregue, que quase não vimos o tempo passar. Queria 

contar com detalhes o que viveu no PAC. Contar do seu projeto de ser mãe, de ser 

mulher e de ser mais uma vez aprendiz. Iniciou a fala, relatando o seguinte episódio: 
Professora: Ah! M.Maria temos um passeio em tal lugar, tu lembra do 

outro ano que teve um projeto de pesquisa parecido?” E eu: Lembro! 

Professora: “ quer ir Junto?” e eu: Vamos! [...] Por minha vontade, pela 

escola autorizar, eu participar, e pela boa influência e empurrãozinho 

de todo mundo, por isso!  
Partindo dessa fala, é que me veio a intuição do que significou o PAC para 

M.Maria: uma redescoberta de ser aprendente; de aprender a conhecer na escola. 

Essa revisita redescoberta, marcada pelo seu entusiasmo, no entanto, esconde a 

perversidade da exclusão e, talvez, revele o quanto ainda a escola e outros espaços 

de aprendizagem são negados e também ilegítimos, na sua condição de conceder a 

todos e todas o direito à aprendizagem. 

 Percebi isso, principalmente pelo fato de M.Maria, com a fala embargada,  do 

seu adiamento de estar na escola estudando, revelando a sua paixão por aprender 

por meio das atividades de pesquisa no PAC, como mãe e funcionária. E revisitando 

a sua infância, relatou: 
quando eu era criança, eu não tive isso! De meu pai trabalhar em 

barco, e ficar meses fora, trabalhava em cargueiro e a minha mãe 

trabalhar em casa de família, e ela saía 6h da manhã e eu tinha que 
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cuidar do meu irmão, fazer comida, limpar a casa. Não é porque eu 

não tive, por causa que minha mãe e meu pai não queriam, mas 

porque não podiam.  

 Essa condição de não estar estudando, de ter que abandonar os estudos, 

revela que, mesmo com as políticas públicas, como bem vimos pelos documentos 

prescritos analisados ideograficamente, como por exemplo, os Parâmetros 

Curriculares (PC) que anunciam: 
Produzir cidadania significa criar condições para que os sujeitos se 

apropriem do conhecimento científico historicamente produzido e das 

tecnologias da informação e da comunicação, possibilitando-lhes 

reflexão da realidade e atuação crítica na sociedade; 

Mesmo as políticas educacionais como o PC, instituindo e normatizando que o 

exercício da cidadania se dá pela criação de condições ao acesso a educação formal, 

nem sempre é suficiente para garantir a permanência dos sujeitos/cidadãos na escola.  

Demo (2009), em sua obra “Aprender bem/mal”, denuncia que o poder público 

não está mesmo interessado em garantir acesso, permanência e qualidade da 

educação na escola pública brasileira, o que me levou a refletir sobre o caso de 

M.Maria, que, pobre e sem as condições necessárias para estar na escola, teve que 

abandonar seu sonho para ajudar a mãe. 

O autor coloca que o discurso do poder público sobre a prioridade da educação, 

é cacoete repetitivo dos mandatários, não passando de prioridade verbal, 
como regra. A ironia é que, quanto mais se insiste em educação, mais se 
obscurece sua real prioridade. [...] Embora educação não seja a chave do 
desenvolvimento como um todo, tem forte relação quando se privilegia nela 
a qualidade educacional da educação. Como dizem muitos, a riqueza das 
nações está nas pessoas educadas e suas ideias. (DEMO, 2009, p. 23) 

Demo (2009), ao abrir essa discussão apontou-me que, apesar do PAC, 

mesmo não nas condições que levariam de fato, M.Maria a retomar os seus estudos, 

proporcionou, estando funcionária, experimentar novamente o que é aprender a 

conhecer na escola, abrindo, quem sabe, um caminho de esperança. Na extensão do 

diálogo que tivemos, deixa isso em evidência: 

Eu aprendi muita coisa, em todos os passeios que fui. Fui para o 

museu oceanográfico de Piçarras com a turma da minha filha; aprendi 

muita coisa do fundo do mar [...]. Aprendi muita coisa, coisas que nem 

imaginava existir; coisas que aprendi na antiga escola, no antigo 

prédio, que consegui relembrar [...] depois de quase 20 anos. 
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Nessa medida percebi que talvez, o PAC, ao reconectá-la com a sua faceta 

vital, ser sujeito aprendente, que para mim e também para Assmann (2002) é um 

processo vital e que exige um posicionamento ético e político, porque percebe, nesse 

ato, a potência transformadora da realidade, que o projeto a fez presença no mundo 

e consciente de sua condição.   

M.Maria, em todo o encontro, nunca se deixou abater por uma visão fatalista 

de sua condição. Na sua busca de superar as “situações-limite”, demonstrou que está 

em constante transformação de sua existência. E nessa sua luta que percebi, na 

forma/jeito e fala como pronunciava as suas experiências, relatou: 
Tudo que faço hoje é pensando no que não tive! Não que vou dar um 

passo maior que a perna, não é bem assim. Mas tenho que recuperar 

tudo que não pude ter, infelizmente eles não podiam, não tinha outro 

jeito. 

 Aprendi, com essa menina, nesse encontro que tivemos, que como Paulo Freire 

(2014b) reiteradamente em suas obras mostra, somos seres de relação com o mundo 

e por isso, abrimo-nos à realidade, à pluralidade de relações que nos faz responder a 

uma ampla variedade de desafios.  Quer dizer, 

em que não se esgota num tipo padronizado de resposta. A sua pluralidade 
não só é em face dos diferentes desafios que partem do seu contexto, mas 
em face de um mesmo desafio. No jogo constante de suas respostas, altera-
se no próprio ato de responder. Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. 
Testa-se. Age. (PAULO FREIRE, 2014b, p. 55) 

No responder diferente aos desafios que lhe foram imposto, M.Maria, 

consciente daquilo que a desafia, que foi e parece ainda ser o seu impedimento de 

continuar estudando, conseguiu sair de sua condição que parecia fatalista e  

transcender, quando se propôs a ir em busca de diferentes respostas para a sua 

existência. A fala a seguir desvela ainda mais essa sua resposta aos desafios que 

enfrenta: 
Eu quero que meus filhos cresçam, e algum dia eles me digam assim: 

Tenho orgulho de ti! Não precisam falar, mas que saibam: “a minha 

mãe fez de tudo pra eu crescer, para tentar me ajudar.” Eu não sonho 

alto: ter um carrão, uma casa, não! Somente quero vê-los crescer, 

fazer uma faculdade e é isso que penso!  
 Vi, nas vozes que se anunciava por meio das falas de M.Maria, uma força e 

uma luta que somente quem se percebe inacabado possui. Uma fala que se 
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transformou em ação, práxis que a constituiu como sujeito de sua história, que inquieta 

e empoderada por se redescobrir aprendente, a encorajou a galgar outros caminhos. 

Durante a entrevista, M.Maria relatou que estava trabalhando em um outro 

lugar. Que, agora, era recepcionista de uma empresa; que tinha aprendido a dirigir e 

que estava se preparando para fazer uma faculdade de pedagogia. 

Talvez o PAC tenha sido a chave para a menina pensar e agir por si própria e, 

consciente de seu condicionamento, agir intencionalmente para mudar a sua 

realidade e, também, não deixa-la repetir-se na vida de seus filhos. (PAULO FREIRE, 

2019) 

 Reporto-me agora à exposição de Wendgel sobre o que para ela significa 

escola no PAC. Escola que se mostrou de tantas formas e que foi sendo, a partir de 

sua experiência enquanto professora, acessando também as suas lembranças 

enquanto aluna e pesquisadora de um Mestrado em Educação. E foi neste caminho 

que Wendgel expos: 
Eu tinha uma outra ideia de escola pela minha experiência e pelo 

que eu vinha observando. 

 Ao desmembrar o léxico da palavra escola, em busca do desvelamento do que 

Wendgel me falava, compreendi que, apesar de a escola ser o lugar para desenvolver 

o saber, ela muito ainda reproduz condutas, posturas e atitudes que estão alicerçadas 

na lógica da explicação, de uma escola que tem impregnada em sua prática uma 

educação cumulativa e transmissora de conhecimentos. 

 Durante as entrevistas, por muitas vezes (e até parece repetitivo) a concepção 

de escola, como espaço de reprodução de saberes, se mantém imperiosa. Como se 

fosse uma força centrífuga que nos leva para o centro de um paradigma de educação, 

de um ver/fazer/pensar, que nos reporta ainda a práticas engessadas e 

domesticadoras.  

Essa concepção é indescritivelmente poderosa e requer um cuidado sobre-

humano para que nossas consciências permaneçam críticas e para que não sejamos 

sugados por ela. Paulo Freire (2014a) alerta-me que   

se não há algo que não tememos de afirmar, nesse esforço “re-ad-mirativo”, 
é que a mais simples, desde que não simplista ou ingênua, ou preconcebida, 
mirada à educação como quefazer sistemático, entre nós, em qualquer de 
seus níveis, revela, nos seus mais mínimos pormenores, o sentido, nem 
sempre deliberado (o que para nossa análise não importa), do caráter da 
educação como instrumento de dominação. (PAULO FREIRE, 2014a, p. 63). 
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Sobre isso, quero dizer que, mesmo os professores e professoras que se dizem 

progressistas e que estão sempre em processo de formação como Wendgel, que na 

época da entrevista, já se encontrava em processo de doutoramento, que na melhor 

das intenções, em suas práticas, sendo ela também “formatada”, levada a adaptar seu 

“educando”. 

Adaptada a reproduzir, diuturnamente, aulas discursivas, expositivas, que 

pouco permitiam a seus/suas crianças/estudantes serem críticos, criativos e 

criadores, conduzindo-os à reprodução, não os deixando serem livre. E digo mais: 

Como alguém que não experimentou ser livre, poderia deixar o outro sê-lo? 

Mas há no horizonte um lastro de esperança, quando Wendgel se conectou 

visceralmente ao PAC e, na sua busca de romper com essa realidade, em direção a 

uma ação docente mais consciente e intencional, permitiu-se olhar, de uma outra 

visada, a sua prática educativa. 
E quando cheguei ali e era outra proposta foi bem importante, porque 

mudou toda minha concepção de escola, de aula, de criança, de 

aprendizagem mesmo, de planejamento em conjunto, sentar para 

discutir e a partir daquele momento, eu não me via mais trabalhando 

sem a pesquisa. 

Com o esmiuçar do discurso de Wendgel, pude perceber também, que o 

“fenômeno e o sujeito são correlatos e estão unidos no próprio ato de aparecer” 

(BICUDO, 2011, p. 30) e nesse ínterim, em nosso encontro empático, nesse encontro 

ver/visto, percebeu também uma mudança em si mesma, despertando uma 

consciência  mais crítica em direção a sua prática educativa. 

 E ,neste despertar, concordo com Paulo Freire64 quando afirma que,  

Quanto mais conscientização, mas se ‘des-vela’ a realidade, mais se penetra 
na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo. Por essa mesma razão a conscientização não consiste em ‘estar 
frente a realidade’ assumindo uma posição falsamente intelectual. A 
conscientização não pode existir fora da ‘práxis’, ou melhor, sem o ato ação-
reflexão. (PAULO FREIRE,1980, P. 27)  

A sua fala abriu-me à reflexão sobre em que contexto, espaço e tempo esta 

escola está inserida e, então, quais são os “desejos”  da comunidade que dela faz 

parte, marcados em sua carta de intenções (o PPP), e que de alguma forma, fez as 

 
64 FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 
São Paulo: Cortez, 1980.  
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pessoas/sujeitos que trabalham, aprendem e ensinam neste lugar, permitirem-se ir ao 

encontro de sua reinvenção. (PAULO FREIRE, 2014a) 

Compreendi que Wendgel, nesse re-fletir sobre a sua prática que ficou evidente 

em seu discurso, percebeu que os princípios e vivências do PAC propõem e sugerem 

uma outra compreensão de aprender a conhecer, reconhecendo o/a estudante como 

sujeito de criação, que busca, indaga o conhecimento. 

 E que a comunidade (escolar), nesse caminho de reinventar-se quando 

“convidada” a participar desse projeto de escola, transformou-se. Percebi isso,  nas 

falas das duas, mas principalmente de  M.Maria, funcionária, ex-estudante e mãe de 

uma criança da escola, quando revelou uma mudança no seu projeto de vida, se 

permitindo fazer o encontro com a sua reinvenção. Reinvenção impulsionada pelo 

desejo, pela esperança, pelo sonho e pela utopia que se desenhou nas intenções 

escritas, sentidas e vividas nas vivências pedagógicas do PAC. 

 Acredito, como Paulo Freire (2014a, p. 77), que utopia nos lança à esperança, 

e ela, às mudanças. Porque a utopia não pode ser “refúgio dos que não atuam” ou 

pronúncia de algo inalcançável; a utopia não deixa que fiquemos acomodados, mas 

nos lança ao projeto que a educação nos propõe, de ser mais, porque somos seres 

humanos e, por isso, inacabados. E ainda, 

Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o 
trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilizam a sua 
concretização. É neste sentido que tenho dito em diferentes ocasiões que sou 
esperançoso, não por teimosia, mas por imperativo existencial. (PAULO 
FREIRE, 2014a p. 77) 

 Nesse transbordamento que se fez das falas que me dizem o que eu também 

senti, vivi, percebi, que compreendi que o PAC parece ser um dos caminhos de 

reinvenção da escola. Mas não uma reinvenção pautada na sua estrutura concreta ou 

burocrática. 

Mais do que isso, possibilidade de essas “gentes”, e eu me incluo, reverem as 

suas práticas, refletirem sobre elas, e por isso, transformarem as suas consciências 

diante do modelo de escola e educação que se mostra a partir das nossas 

experiências pedagógicas no PAC, como também, refletirem sobre concepções e 

contradições que se encerram em nossa ação docente, mesmo no projeto.  

Isto porque, como sinaliza Demo (2009), é preciso mudar.   

Não se trata de mudar por mudar, de mudar como modismo. A grande 
questão é saber mudar, sem pretender controle burocrático da mudança. 
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Mudança que muda de verdade acontece sem controle como são as 
mudanças naturais. [...] A escola não tem essa coragem. Quer manter o 
controle sobre a mudança, para não correr o risco de ter de mudar de 
verdade. Por isso, é bem mais fácil observar como resiste, não como muda. 
(DEMO, 2009, p. 91) 

 Mas perguntei-me durante esse fazer refletir/compreender/ interpretar que me 

convida essa dimensão que me fez pensar sobre o inacabamento como característica 

fundante de uma prática educativa que educa pela pesquisa: O que é isto, a mudança 

por meio do PAC?  

Hipácia, diretora da escola, talvez tenha me dado uma pista:  
Esse projeto é trabalho. É trabalho pra caramba! É movimento. Como 

diretora, o projeto traz uma possibilidade que a gente não tinha antes: 

dar para o aluno a autoria.[...] dele traçar a trajetória dessa 

aprendizagem, de traçar o caminho do trabalho pedagógico porque 

sempre foi uma atribuição do professor.  

Hipácia, na voz que ecoa quando fala sobre o PAC, durante a entrevista, trouxe 

um outro eixo de reflexão do ponto que visa o projeto, o da gestão da escola.  O que 

Hipácia anuncia nesta fala, que há de se perceber outras dimensões que nos 

mobilizam a ser mais, a partir do projeto.  

Isto porque, diariamente, luta para manter todos os envolvidos engajados; luta 

para mantê-los e manter-se maravilhada e encantada por uma proposta que não se 

fecha a um método cumulativo e determinista, mas aberto às experiências e vivências 

de todos e todas, convidando-os a aprenderem juntos; que é movimento e se faz de 

pessoas em suas mais diferentes versões, de corpo inteiro.  E isto ficou evidente 

quando falou de sedução: 
Talvez, uma das características do projeto que mais me seduz, é que 

ele nunca está acabado. Todos os anos, ele nunca foi igual ao 

anterior.  
Ao falar-me de sedução, reportei-me à questão da estética e da ética que 

andam juntas, quando se fala de paixão no ato de educar, e por isso, em permanente 

processo de mudança. Na sua busca, Hipácia anuncia: 
A gente foi vendo que ele tinha que ser prazeroso, tanto pra criança, 

quanto para o professor. 
 Quer dizer, convida, como Paulo Freire (1993, p.10) a manter-se/mantê-los 

seduzidos porque “[...] aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo 

inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com 
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as dúvidas, com a paixão e, também com a razão crítica. Jamais com esta, apenas”. 
(PAULO FREIRE, 1993, p.10) 
 A boniteza na fala de Hipácia está pautada na sua esperança, e mesmo 

marcada, por vezes, pela contradição que vem do condicionamento de uma educação 

cumulativa, a sua luta diária se constitui em combater os desafios que a burocracia 

agonizante e a rotina avassaladora que habita o dia-a-dia da escola. 

 Seduzida porque enxerga e acredita no sonho de uma escola, que sonhada por 

muitos, possa imprimir a esperança de dias melhores às tantas vidas que nela passam 

e se fazem e se formam. Lugar onde as práticas educativas não se reduzem ao ensino 

dos conteúdos e não estão à parte da formação moral, estética e ética; que está aberta 

às mudanças. (PAULO FREIRE, 2019) 

 E mais uma vez, trazendo Paulo Freire, cúmplice teórico fiel desta investigação, 

vi que Hipácia galga e exercita diariamente o desejo de pensar certo, quer dizer, 

parece estar sempre disponível a revisar o que pensa e a forma que age, como 

gestora que é: sensível, a observar o movimento do grupo, os avanços e retrocessos 

e acertar o próximo passo para manter-se/mantê-los seduzidos. E na fala revelou-me 

que:  
Percebo também o crescimento do grupo, daqueles que tem a 

possibilidade de experimentar o projeto mais de um ano. [...] é 

unânime, no final do ano, a necessidade do projeto para desenvolver 

habilidades e questões nos alunos que de outra maneira não seriam 

desenvolvidos. Então, mesmo que por muitas vezes os professores 

reclamassem da demanda de trabalho, nesses anos todos, nunca vi, 

numa reunião pedagógica, no final do ano, alguém pedir pelo final do 

projeto. [...] pelo contrário, quando chega a reunião do final do ano a 

gente escuta assim: a gente pode melhorar ou noutro aspecto, 

organizar de uma outra maneira, porém precisamos continuar com o 

projeto.  

 Ao colocar essa fala em mostração e indo além do que ela me apresenta, 

compreendi que Hipácia significa o projeto como possibilidade de mudança, como já 

comentei mas, mais do que isso, uma mudança que não se faz sozinha, mas com o 

outro, por meio da escuta atenta do que os seus pares, professores e educadores da 

escola tinham a dizer. 

 Nesse sentido, o PAC parece que incita uma gestão escolar  com ações mais 

colegiadas, colaborativas, democráticas e solidárias, no intuito de, ao escutar os pares 
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poder planejar junto; discutir as contradições e dicotomias que aparecem no meio do 

caminho. E, assim, construir soluções mais assertivas e contextualizadas para as 

situações limites no qual a escola é quotidianamente acometida.  

 O que quero dizer, desvelando o enunciado que se anunciou pela fala de 

Hipácia é que o PAC se revela a partir do compromisso selado entre essas “gentes” -  

como mesmo falava a entrevistada - de pensar certo e, nesse movimento, 

transformam-se e transformam a realidade da escola por um sonho que foi e é 

pensado por todos os envolvidos. 

 Dessa forma, percebi que esse pensar certo se fez por um processo de 

conscientização que se caracterizou por essa luta de Hipácia de concretamente 

perceber o PAC como possibilidade de gestar uma escola cada vez mais democrática 

e participativa e por isso, comprometida com a realidade, consciente dos desafios do 

mundo contemporâneo. (PAULO FREIRE, 1980; 2015) 

 E, ainda, vi, transbordar na sua fala, nesse seu desejo de seduzir-se e, por isso, 

seduzir os seus pares e os/as crianças/estudantes envolvidas no PAC, a perspectiva 

de não somente tomarem consciência da realidade e dos desafios que lhes são 

imposto, mas de, engajados num projeto de escola que busca o pensar por si próprio, 

poderem comprometer, também, com o refazimento de si e desse espaço feito de 

“gente”, o que é a escola.   

 Foi nesse refazimento que vi também Joana, mãe engajada como conselheira 

do Conselho deliberativo da escola, falar sobre o que viveu no PAC. Joana, trouxe a 

“fala” da mãe orgulhosa do filho que se fez estudante no processo de implementação 

desse projeto.  

Na entre-vista, nesse ver entre o que Joana me falava/sentia/percebia, pude 

compreender o quão foi significativo o PAC na condução do projeto de vida que 

sonhava junto com o pai do menino e dele próprio, de um fazer educativo que 

projetasse a felicidade de ser livre. E, por isso, afeta-se por esse refazimento da 

própria escola, que, no educar pela pesquisa, promoveu o acolhimento de tantos 

sonhos e esperanças, tantas vidas e projetos delas.  
A escola optou por deixar a criança escolher o tema. Teve um 

movimento de toda a escola. Foi muito bom ver isso. Ver o 

envolvimento das crianças, o interesse deles em buscar o assunto, 

entrevistas, matérias e tudo que aconteceu e também a gente 

acreditar que são capazes. Eu acho que o projeto deixou claro isso.  
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No percurso de compreender/interpretar o que Joana anunciava, a sua fala 

parece ter revelado que o PAC trouxe, como possibilidade, um caminho inesgotável 

de aprender a conhecer pela pesquisa. Mas também, de se conceber outro paradigma 

de educação, que aposta no outro e não mais vê a criança como incapaz de 

escolher/decidir/avaliar/projetar. 

Quando Joana expõe que se tem que: acreditar que são capazes. Tal afirmação 

traz a discussão da ideia difundida largamente na literatura, sobre a condição 

incapacitante das crianças/estudantes de escolher/participar/ protagonizar as suas 

próprias aprendizagens. (Castro, 2010; Paulo Freire, 2019). 

Isto porque, segundo Castro (2010), esta situação se apoia a 

uma concepção sobre a criança como um sujeito que não está pronto e que 
se constitui por meio de um processo gradual de aquisições relacionadas à 
idade. Tal modelo de competência está fundamentado no paradigma de 
desenvolvimento individual que prevê a sucessão de fases e estágios de vida, 
num percurso unívoco que vai da infância – estágio inicial, até a idade adulta 
– estágio final e terminal. (CASTRO, 2010, p.28)  

 Esta concepção de criança, como ser incapacitante ou, de uma forma mais 

amena, “em desenvolvimento”, parecia habitar as concepções de Joana que foi se 

abrindo para uma outra, a partir da participação de seu filho no PAC.  Concepção que 

enxerga a criança (seu filho e de muitos outros) como sujeito capaz de agir e criar, 

sujeito inacabado e, por isso, em processo de vir a ser. 

Curioso, como Joana percebe, seu filho parece instigado e em “permanente 

disponibilidade à indagação, um ser de pergunta, benfeita ou malfeita, bem-fundada 

ou mal fundada”, postura gnosiológica, que se expressa pela possibilidade e vontade 

de conhecer. (PAULO FREIRE, 2013, p. 132).  

Joana narra então, a busca de seu filho, instigado pelo PAC:  
Eu acho que o projeto influenciou e muito nessa maneira que ele é 

hoje, de buscar as coisas que ele quer, saber que ele consegue fazer 

as coisas. Dá trabalho, mas ele sabe que é possível. Então ele sabe, 

e vai em busca, se ele quer, ele vai buscar.  

 Desse modo, no inacabamento que se constitui, o sujeito/criança, lança-se a 

aprender/conhecer e experimentar, assumindo uma atitude curiosa diante do 

conhecimento, proporcionando não uma, mas uma variedade de maneiras de ler o 

mundo. Curiosidade que não cessa, mas que se presencifica na medida que 

inacabado e por isso crítico, o sujeito não se satisfaz com respostas prontas, e se 

lança ao processo de busca de suas próprias respostas e de outras perguntas. 
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 Em sua mostração, na presença que se fez no diálogo solidário comigo, traz 

forte essa questão. Joana relata que esse desejo do filho, de saber mais, abre a 

compreensão de que o PAC pode ser um dos caminhos em direção a uma educação 

problematizadora; uma prática educativa dialógica que tem a pesquisa como princípio 

educativo. 

Compreendi que, para Joana, o PAC possibilitou ao filho estar em permanente 

processo de “ser mais”, impulsionado pela curiosidade, que exige dele o desejo de 

aprender sempre mais e engajado com as situações limites que a escola impõe e, por 

isso, participante ativo que transborda a sala de aula, apontando a 

construção/ampliação de sua autonomia. Relata que: 
Está sempre buscando, junto com a supervisão, com a coordenação, 

a direção, sempre buscando que as coisas se resolvam que 

aconteçam. 

  Joana percebe que seu filho, depois do PAC, é capaz de agir e pensar por si 

próprio; refletir e agir política e eticamente na escola, interessado em responder os 

desafios cotidianos, percebe que se move intencionalmente e que parece perceber-

se parte do processo educativo. 

  A fala de Joana, num exercício hermenêutico que esta investigação se propôs, 

parece significar autonomia como a capacidade do sujeito cidadão de agir por si 

próprio; agir intencional e solidário; agir consciente dos desafios que afetam o mundo. 

Então, Joana parece significar autonomia no PAC como: espaço de experiências 

pedagógicas em que o sujeito cidadão age, política e eticamente, pois permite pensar 

e agir no mundo de forma crítica e consciente. 

  Nessa tessitura concordo com Paulo Freire (2019, p. 105) que a construção da 

autonomia somente se dá pela experiência da liberdade, ou seja, “ninguém é 

autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência 

de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas”.  

Quer dizer que a prática educativa do PAC, fundada na metodologia de 

pesquisa, considera as ações realizadas por meio dela, de matriz crítica, na medida 

que remete o estudante a refletir e pensar criticamente sobre as situações que o 

mundo lhe impõe, buscando sempre a superação das mesmas. Paulo Freire (2017, 

p.132) ao falar sobre educação problematizadora discorre que, 

A educação problematizadora tem como fundamento a criatividade e estimula 
uma ação e reflexão verdadeira sobre a realidade, respondendo assim à 
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vocação dos homens, que só são seres autênticos quando engajados na 
busca e transformação criadoras. (PAULO FREIRE, 2017, p. 132). 

 Isso leva-me a pensar que o PAC, nessa situação de mostração de Joana, se 

caracteriza como princípio educativo, pois parece que a sua metodologia ultrapassa 

ou mesmo transcende a sua condição técnica e didática, em direção a uma condição 

ética e política, conciliando uma prática que permite, a quem ela atinge, a pensar por 

si próprio e a não ficar satisfeito com o que encontra, estando em permanente 

movimento, e, digo novamente, de ser mais. 

 Essa inquietação que Joana percebe depois que seu filho foi submetido ao 

PAC, parece ter desencadeado uma busca constante e porque não dizer, ontológica 

da sua própria liberdade, da sua própria existência, e nesse engajamento, numa 

profunda confiança em si e nos outros. Isso transforma o agir pedagógico, dado pelas 

ações realizadas no PAC, num agir educativo contínuo, visto ainda hoje por Joana, de 

seu filho:  
Eu acho que o projeto influenciou e muito nessa maneira que ele é 

hoje, de buscar as coisas que ele quer, saber que ele consegue fazer 

as coisas. 
 Nesse pequeno fragmento do discurso de Joana, vejo que a questão que aqui 

está posta se alinha novamente à questão do inacabamento do ser humano, 

característica fundante de um educar que se propõe pela pesquisa com princípio 

educativo. Isto porque, o que rege esse tipo de prática centra-se no questionamento 

reconstrutivo e, por isso, a um inquirir permanente e contínuo das coisas do mundo. 

Mas não um questionar ingênuo e vazio do interrogar, mas como atitude rotineira, 

consciente de um sujeito que está em constante processo de vir a ser, sempre em 

processo de emancipação. (DEMO, 2002a) 

 Nesse passo, educação e pesquisa vão em direção aos mesmos princípios que 

Demo me apresentou e que acredito ser condizente com algumas pistas que Joana 

me trouxe no seu discurso sobre como percebe o PAC. Demo (2002) denuncia e 

pronuncia que uma educação que tem a pesquisa como princípio educativo aposta: 

-   contra a ignorância, porque busca um conhecer reflexivo, um saber pensar;  

-   contra a um método cumulativo, mas aposta no questionamento como marca de 

um sujeito histórico que se alimenta da dúvida do que está posto e se alicerça num 

aprender a aprender;  



 
  

 

268 

- contra um processo determinista de aprendizagem, e aposta no processo 

reconstrutivo, que vê na pesquisa ferramenta para inovar e a educação que utiliza 

esse conhecimento inovador para operar na história dos sujeitos com outros sujeitos; 

- contra um saber que coloca o sujeito da aprendizagem na condição de objeto, mas 

que o coloca em condição de sempre ser mais, estar sempre buscando aprender a 

conhecer;  

- contra a procedimentos manipulativos, porque isto nega ao sujeito da aprendizagem 

a sua condição de protagonista, alicerce da ética de um saber que o leva a emancipar-

se;  

- contra a reprodução de saberes e privilegia o conhecimento produzido pelo 

“questionamento sistemático crítico e criativo”; o pensar por si próprio. (DEMO, 2002, 

p. 09).  

 Enfim, foi nessa busca de compreender o PAC a partir do que os meus 

entrevistados me doaram à consciência, pronunciando/denunciando/anunciando o 

que sentiram, viram, perceberam nas experiências vivenciadas por eles no projeto, 

que percebi que essa proposta se caracteriza por ser marca histórica de seres 

humanos que, conscientes de sua inconclusão e das contradições que os atingem 

sobre o educar pela pesquisa, lançam-se nesse caminho de ser mais. 

 Sujeitos encarnados no mundo, que, como eu, lutam pela condição de serem 

o que desejam ser; que se lançam para o desconhecido promovidos pelo PAC e se 

arrojam a ir adiante, na busca de si mesmos. 

 Nessa procura, que parece condicionada por uma metodologia que parece 

operar somente no âmbito de uma escola, transborda no mundo e faz daqueles que 

participam/participaram, testemunhos de um fazer que podem leva-los/levar-me a 

perceber além de uma metodologia didática e técnica, mas abre-se para um fazer 

ético e político quando os sujeitos, ao se interrogarem, interrogam também o mundo, 

numa constante insatisfação que os faz aprender a conhecer sempre.  

 E nesse ir e vir, no encontro em que as experiências se fizeram presentes e se 

“tornaram moradas abertas ao olhar” (BICUDO, 2011, p. 89), no entrelace das falas 

dessas pessoas, percebi-me presente em todas elas, como se a minha vida estivesse 

profundamente engajada com as delas. Como se pudessem sentir o que eu sentia, 

fazer o que eu fazia, falar o que eu falava, tocar o que eu tocava, revela-se aqui a 

dimensão:  
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Pensar por si próprio como projeto de autonomia. 

 Esta dimensão aparece na medida em que uma prática educativa que se quer 

problematizadora, questionadora, não pode ser feita a partir de um projeto de escola 

que “cale” quem participa dela; um projeto que realmente esteja comprometido com a 

emancipação das pessoas que a compõe. Foi a partir dessa medida, que Erundina 

expôs sua preocupação e denuncia: 
Minha preocupação quanto aos meus filhos: não espero que minha 

filha aprenda tudo na escola, que aprenda todos os conteúdos, [...]. 

 Vi, na sua fala de mãe e conselheira, engajada num projeto de vida de uma 

educação emancipatória, porque a vi comprometida com o projeto da escola em 

direção à prática da sua liberdade, que a prática educativa da escola ainda se situa 

distanciada do contexto, reproduzindo por vezes um currículo autoritário, voltado a 

transferência de saberes que pouco convoca o estudante a pensar. 

 No entanto, a indagação de Erundina, me convida a refletir sobre: esse/a 

professor/a é convidado/a a pensar? Ou sua formação e prática está fortemente 

vinculada à reprodução desse mesmo currículo? Essa provocação fez-me perceber o 

quanto esse/a o/a professor/a parece, por vezes, mergulhado/a na inércia fomentada 

pelo tarefismo que a rotina impõe. Uma inércia que o/a mantém num estado de 

dormência ética e política. 

 Digo isso, porque se o/a professor/a não tem clareza de sua importância e não 

consegue compreender o lugar que ocupa socialmente, como pode, comprometer-se 

em promover no estudante a vontade de aprender e construir conhecimento; como 

pode esse sujeito provocá-lo/a na sua curiosidade.  

 Sérgio Guimarães ao questionar Paulo Freire (2011) na obra dialógica “Partir 

da Infância” coloca que o professor dos anos iniciais  

nem sempre está colocado numa perspectiva que é a do educador que pensa 
os problemas da educação; ele é muito mais um operário do dia a dia da 
escola, em que os problemas de nota, de disciplina, de organização escolar, 
de planos de aula, é que vem em primeiro plano. Então, como é que um 
professor – que nem sempre tem um melhor preparo, em termos de 
concepção política da sua função – pode estar à altura do seu papel, num 
contexto onde o que se espera da escola é exatamente a “transmissão de 
conhecimentos” mais ou menos inertes, ou de forma disfarçada ou 
desbragadamente autoritária? (PAULO FREIRE, 2011, p. 80) 

 Nessa tessitura, que se faz da indagação de Erundina, que instigou-me a saber 

o que está no fundo dessa discussão, percebi que o PAC abre um projeto de escola 

que também solicita que o/a professor/a e educadores/as se abram à curiosidade. 
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Curiosidade que acredito, como Paulo Freire (2019) que substantivou de epistêmica, 

saindo por isso, da curiosidade ingênua e deslocando-se para essa, que o provoca a 

refletir sobre a sua prática e recriá-la, transformá-la. 

  Erundina continua, agora, pronunciando que tipo de mudança sonha e deseja 

para a escola: 
eu quero que a escola provoque a curiosidade de aprender e crie 

uma metodologia para aprender tudo isso. E quando implementaram 

o projeto foi isso que aconteceu! 

 A curiosidade parece mais que um estímulo, ou motivação para Erundina. No 

embate da entrevista, no seu pronunciar, eu quero que a escola provoque a curiosidade 

de aprender, vejo que ela também, curiosa, provocou-nos a mudança, quando na 

reunião de avaliação, questionou nosso modus operandi reprodutivo de educação. E 

acredito, como Paulo Freire, que 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante 
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move 
e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fizemos. (PAULO FREIRE, 2019, p. 33) 

Esse, talvez, foi o primeiro passo para que realmente nos aventurássemos a 

galgar novos caminhos. A curiosidade de Erundina nos instigou a fazer diferente. Na 

sua fala, deixou evidente o quanto a sua denúncia se transformou em oportunidade 

de mudança:  

[...] e crie uma metodologia para aprender tudo isso. E quando 

implementaram o projeto foi isso que aconteceu! 

Vieira (2017, p.29) auxiliando-me no que essa fala trouxe à reflexão sobre a 

mudança provocada no redirecionamento de nossas práticas, coloca que, “mudar 

significa alterar a própria visão que temos sobre a mudança, tornando explícitos os 

valores que nos orientam e clarificando as finalidades da nossa ação”. 

Num outro fragmento da fala de Erundina sobre o processo de 

redirecionamento realizado pela escola na implementação do projeto e a mobilização 

de todos os profissionais para que isso ocorresse, indagou: 
Este projeto veio de maneira organizada a contribuir com todo esse 

processo. A escola não é uma zona, é um processo organizado, isso 

foi o que vivenciei.  
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 Erundina parece querer dizer do compromisso desses profissionais com a 

mudança da escola, do seu sonho de uma escola que proporcionasse a oportunidade 

de sua filha aprender pela curiosidade e pensar por si própria. Acredito como Paulo 

Freire (2019), que o compromisso com mudança somente se deu 
A partir desse saber fundamental – mudar é difícil mas é possível – que 
vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto 
com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de 
crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão 
de obra técnica. O êxito dos educadores [...] está centralmente nesta certeza 
que jamais os deixa de que é possível mudar, de que é preciso mudar. 
(PAULO FREIRE, 2019, p. 77) 

Talvez essa mudança, provocada pela curiosidade de Erundina, tenha feito 

isso: instigou-nos a perceber a oportunidade de transformar as tensões em 

consensos, identificar as fragilidades e contradições do trabalho pedagógico da 

escola, abrindo a possibilidade dos/as educadores/as/professores/as, 

crianças/estudantes a pensarem por si próprios. (VIEIRA, 2017). 

E como mesmo afirma Erundina no que anunciava, educar pela pesquisa pode 

ser uma das prerrogativas para que isso ocorra: 
Hoje estamos a viver passivamente, aceitando os percursos que nos 

são impostos. Então, isso, digamos, está gerando seres humanos e 

cidadãos que não pensam. Isso tem um custo muito grande para a 

nossa sociedade. Então, trabalhar, ensinar a criança a se empoderar, 

a aprender, a procurar a informação que seja do seu interesse, muda, 

é uma caixa de presente.  

Ao me debruçar sobre a fala de Erundina, vi que a compreensão das 

experiências vividas pela entrevistada não veio de imediato, mas foi se revelando 

mediante o “próprio movimento de perseguição a interrogação”. (BICUDO, 2011, P. 56).  

  Na tentativa de compreender/interpretar o sentido que se constituía, a 

destrinchei hermeneuticamente e vi, pelo léxico e acepções das palavras que a 

guiavam que, para Erundina, pesquisar é busca; procura; possibilidade de fazer e 

produzir; descobrir e descobrir-se pessoa, sujeito/cidadão no mundo e, por isso, 

constitui-se como princípio educativo. 

A metodologia de pesquisa abriu a possibilidade do deslocamento do olhar do 

ensino reprodutor para uma aprendizagem “viva”, quando possibilitou à 

criança/estudante, sujeito da aprendizagem, ser ouvida e realmente, participante do 

processo de criação de seu percurso de ensino e aprendizagem.  
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Abrindo a possibilidade para indagar, com rigorosidade metódica, 

desencadeada pela curiosidade e o desejo da busca de conhecer o mundo, busca 

legitima e respeitada pelos professores e professoras da escola.  A escola, assim, 

cumpre o seu sentido, a sua acepção, de lugar em que se desenvolve o saber, lugar 

de reflexão das coisas do mundo.  

Paulo Freire (2019) auxiliou-me nessa discussão e ampliou essa percepção da 

entrevistada quando defende que não existe ensino sem pesquisa e nem pesquisa 

sem ensino. A pesquisa leva o/a estudante a pensar certo, ou seja, de uma 

curiosidade ingênua e domesticada, para uma curiosidade epistemológica. Isso quer 

dizer que,  
Pensar certo, em termos críticos é uma exigência que os momentos do ciclo 
gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 
metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho 
chamando "curiosidade epistemológica". (PAULO FREIRE, 2019, p.31) 

 No entanto, o pensar certo também habita o que Erundina anuncia 

Hoje estamos a viver passivamente, aceitando os percursos que nos 

são impostos, então isso, digamos, está gerando seres humanos e 

cidadãos que não pensam, isso tem um custo muito grande para a 

nossa sociedade. 
 A preocupação de Erundina por uma escola melhor para a sua filha, revela a 

sua tomada de consciência sobre a situação em que nossa sociedade se encontra. 

Sociedade ainda excludente, guiada por ideais democráticos e de equidade, 

fragilizados pelo descaso político e econômico, que orquestra uma educação fatalista 

e seletiva. 

 Mas percebe e aposta no PAC, um projeto que está circunscrito numa escola 

municipal, que, talvez, possa ser essa ponta de esperança e de fato, proporcionar, 

àquela comunidade, a leitura do mundo, seja dessa mãe que teve a oportunidade de 

se pronunciar sugerindo mudanças; das crianças/estudantes escolhendo o que 

querem aprender na escola; professores/as e educadores/as na criação 

compartilhada com seus pares e seus/suas estudantes de uma prática educativa 

dialógica.  

 O PAC reacendeu, pelo que fica evidente nas vozes que se pronunciaram nas 

entrevistas, a esperança de romper com essa realidade, redesenhando e provocando 

os/as envolvidos/as no processo a revisitar suas práticas, suas posturas e seus 

projetos de vida. 
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Ao colocar em evidência os sentidos do que Wendgel significou o PAC a partir 

do discurso: 
Em 2015 eles já chegaram perguntando o que eles iriam pesquisar 
no ano, porque já tinham pensado nas férias. Então, eles acabam 

construindo essa questão de pensar, de discutir, do debate, da 

importância de participar, de falar o que pensa, é uma outra 

construção, uma outra visão deles mesmos, da participação deles. 

Que eles participando, eles têm um papel no processo. É uma 

questão de consciência crítica da criança. 

Parece que a professora também significa o PAC como oportunidade de as 

crianças/estudantes pensarem por si próprias. Quando destrinchei a palavra pensar, 

percebi que a acepção no discurso de Wendgel se configura em trazer à existência, 

colocar em questão o ato cognoscente envolvido nos processos de ensino e 

aprendizagem e da importância do/a estudante perceber-se no mundo e problematizá-

lo. 
Nessa linha, a professora percebe que as atividades de pesquisa do PAC 

instigam os/as estudantes a pensar certo, quando abrem a possibilidade de agir de 

forma crítica no mundo, dando condições político/éticas e pedagógicas para, numa 

atividade concreta de aprender e ensinar, possam escolher, decidir, analisar e avaliar 

o que, naquele contexto, é valioso aprender/ensinar/conhecer. (PAULO FREIRE, 

2019) 

A partir,  então, do horizonte de vivências dos meus/minhas entrevistados/as, 

imersas pela sua realidade histórico-social, no aqui e agora da análise, em que não 

busquei realizar julgamentos, foi que compreendi o que me indicava a fala de 

Wendgel. 

Ela denuncia que há que se fazer uma reconexão entre os saberes dos 

nossos/as estudantes e os conhecimentos escolares, necessários para agirem 

intencionalmente e então, realizarem escolhas mais assertivas e intencionais, 

pautadas na utopia de querer ser mais. (PAULO FREIRE, 2013).  

Num outro fragmento da fala doada por Wendgel, isto fica mais evidente. A fala 

desvelou a importância do/a professor/a nesta reconexão entre o conhecimento que 

os/as estudantes e o conhecimento escolar e científico. E contando como tinha sido a 

construção de uma atividade de pesquisa com as suas crianças: 
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O tema foi espaço. Mudou muito em relação ao ano passado, eles 

estão bem envolvidos. As crianças produziram muito material como 

cartazes, maquetes. Observaram num telescópio e um físico e um 

astrônomo esteve com a gente.  

No destrinchar reflexivo do que Wendgel me falava, percebi que um 

conhecimento como o do senso comum trazido pelas vivências do/a estudante não 

descarta de modo algum o conhecimento acumulado historicamente, compreendido 

como produção social, resultado também da ação e reflexão de muitos que se 

desdobraram, no movimento da história a construí-lo, e por ser histórico, carrega 

consigo o inacabamento, por se encontrar sempre em processo de vir a ser. (PAULO 

FREIRE, 2015). 

 O/a Professor/a que pensa certo, portanto, percebe a sua função majestosa de 

realizar essa reconexão com criticidade e humildade, na medida que respeita o 

conhecimento do outro, o estudante, como legítimo, porque foi construído no encontro 

com um outro e se constitui como produção histórica e social desse outro.  

 Ao se colocar nessa posição, consegue assim, no ato educativo, auxiliar o 

seu/sua estudante a construir espaços de discussão do objeto cognoscente, ou seja, 

ajudá-lo, no ato de conhecer, a distanciar-se para poder assim analisá-lo, percebê-lo, 

dissecá-lo, para então, poder conhecê-lo. 

 Paulo Freire (2019), ao se aproximar através de mim da fala de Wendgel, 

discute a questão do pensar certo que fala da boniteza de mostrar aos/as estudantes, 

que é intervindo no mundo que conhecemos e que, 

Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se 
fez velho e de dispõe a ser ultrapassado por outro, amanhã. Daí que seja tão 
fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos 
abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente.  

 Wendgel revelou também, nesta fala, que as atividades de pesquisa desafiam 

os/as estudantes a manterem-se curiosos e, por isso, críticos diante do que queriam 

conhecer. Revelou ainda que essa relação de aprender e ensinar com a pesquisa não 

ocorre solitária, mas junto com o outro. Além disso, desvela o respeito dessa 

professora não somente ao conhecimento tácito, mas daquele que, no processo, é 

construído por eles. 

 Dessa forma, ao revisitar a entrevista de Wendgel e as anotações que fiz desse 

momento, é que estou convencida de que esse entusiasmo que percebi na fala, 

gestos e da maneira amorosa de reviver que me contaminou e também me fez 
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vivenciar neste nosso encontro, que esse respeito que a professora demonstra, revela 

a sua curiosidade permanente de desvendar o mundo. 

 Essa sua curiosidade que a fez estar num mestrado e, depois, num doutorado, 

é que fez-me acreditar que essa sua disponibilidade de manter-se inquieta foi o que a 

moveu a querer também reaprender a ser professora. 

Engajada e inventiva, disposta a se rever e reinventar-se, comprometida com 

a sua profissão, ao encantar-se pelo educar pela pesquisa, buscou recuperar 

constantemente a sua competência, na direção de compreender que há sempre que 

renovar-se. Demo ao falar dessa recuperação coloca que: 

A educação pela pesquisa supõe um processo de permanente recuperação 
da competência no professor. Antes de mais nada, competência exige sua 
recuperação constante, porque é da lógica do conhecimento inovador. Todas 
as profissões mais ligadas ao desafio da qualidade humana envelhecem 
rapidamente, porque dependem da capacidade inovadora. Isto é sobretudo 
válido para o educador, que encontra no conhecimento sua instrumentação 
mais importante de mudança.(DEMO, 2002, p. 49) 

 Enfim, parece conceber a pesquisa como princípio educativo e a percebe como 

possibilidade de valorizar a potência aprendiz do sujeito. Desse modo, concebe a 

escola como lugar de possibilidades de criação conjunta e de reflexão; de também 

escolher ser, na sua liberdade, uma professora progressista. 

 Quer dizer, de estar aberta na escolha que fez de aprender junto com o outro 

e, nessa sua escolha, oportunizar experiências de aprendizagem que levem á 

criticidade de seu/sua estudante e por consequência, a sua também.  

Nesse passo, o/a estudante não é mero expectador/a do fazer educativo, e a 

aula não é somente reprodução realizada pelo professor que, nessa perspectiva, se 

reduz a um “copiador” de ideias prontas. O/a estudante então, “não vai à escola 

somente para assistir aula, mas para pesquisar, compreendendo-se por isso que sua 

tarefa crucial é ser parceiro de trabalho, não ouvinte domesticado”.   

Nessa linha, professora e estudante se constroem amalgamados pelo 

questionamento reconstrutivo, sempre num projeto de vir a ser, e por isso, assumem 

uma atitude pesquisadora diante da realidade. (DEMO, 2002, p. 09) 

A criticidade que vi se constituir nesta professora então, foi sendo construída 

no decorrer do desenvolvimento do trabalho de pesquisa e se consubstanciou por 

meio de uma reflexão profunda de sua prática educativa, de sua profissionalidade e 

pessoalidade revista e (re)inventada a partir dela. 
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 Criticidade que foi sendo no caminho, no embate e encontros  nessa relação-

na-ação que se faz o PAC e, por isso, desencadeia na prática educativa, entre 

professores/as e estudantes:  a negociação; o respeito as diferentes posições e 

olhares diante do conhecimento; a partilha e cooperação de saberes.  

Dessa forma, desvela-se o que parece, outros caminhos de aprender e ensinar 

mais respeitosos, solidários e democráticos. Abrindo-se para a valorização do que o 

outro sabia ou conhecia; não desqualificando, mas somando e se constituindo da 

beleza de ser diferente.  

 Remeto-me agora, a revisitar a fala de M.Maria. Parece-me que a prerrogativa 

de se redescobrir aprendente trouxe consigo o pensar por si própria como pano de 

fundo de sua redescoberta. A entrevistada, incentivada pela participação no PAC, 

revela isso em sua fala: 
O projeto que minha filha me deixou mais doida foi o do tubarão. 

Assim que a sala decidiu que ia ser tubarão, comecei: ia na sala 

informatizada e pedia para o professor: “professor, preciso imprimir 

uma folha de um desenho de tubarão”. Nós não temos computador em 

casa. Poderia pedir para alguém que soubesse desenhar, mas 

queríamos fazer do nosso jeito. 

 Na busca da compreensão, constatei que o léxico da palavra “jeito”  na dialética 

que compõe essa fala - projeto/fazer do nosso jeito, remete a M.Maria à atitude de 

lançar-se a realizar algo, a aprender; abrir-se à possibilidade de arrojar-se e seguir 

adiante; agir e pensar por si própria.  

 No fragmento da sua fala:   
O projeto que minha filha me deixou mais doida foi o do tubarão. 

Assim que a sala decidiu que ia ser tubarão, comecei: ia na sala 

informatizada e pedia para o professor: “professor, preciso imprimir 

uma folha de um desenho de tubarão”. Nós não temos computador em 

casa.  

Compreendi que, quando M.Maria, na medida que foi se refazendo nesse 

caminho de pensar por si própria, viu-se plena na sua vocação de ser mais; de sua 

capacidade de criar: não era mais coadjuvante no processo de aprender e, nesse 

movimento que foi sendo trilhado juntos, tomou consciência de sua condição de 

inacabamento e portanto, ser em transformação na dialética desse 

descobrir/conhecer com o outro.  



 
 

 

277  

Nesse cenário, compreendi que na voz da entrevistada, a sua redescoberta 

como aprendente ocorreu na e pela presença do e com outro. E juntos, 

aprendendo/ensinando/conhecendo as coisas do mundo, concretizadas por meio das 

atividades de pesquisa desenvolvidas no projeto, comprometeu-se ética, política e 

ontologicamente com a transformação de seu projeto de vida e, também, desse outro 

(sua filha) dessa relação dialógica. 

Isto porque, no momento que M.Maria fazia parte e sentia-se parte do processo 

de aprender e ensinar nas saídas de estudos e nas atividades realizadas junto à filha, 

fê-la também assumir um compromisso político e ético com a escola. 

 Nesta redescoberta que a fez tomar “consciência das coisas, da realidade 

concreta” como ser histórico que é; mas que aprende a partir de suas “habilidades 

cognitivas”, fez-me compreender que, o “ciclo gnosiológico não termina na etapa da 

aquisição do conhecimento existente, pois se prolonga até a criação do novo 

conhecimento, a conscientização não pode parar na etapa do desvelamento da 

realidade.” (PAULO FEIRE, 1981, p.145)  

Dessa forma, conhecer a sua realidade e tomar consciência de sua condição 

foi o que possibilitou M.Maria a descobrir-se cognoscente, provocando-a a decidir ser 

livre para fazer escolhas.  

No entanto, pensar por si próprio é um desafio, já que constantemente somos 

afetados por uma infinidade de informações, que parecem “formatar” nosso modo de 

agir e pensar no mundo. A leitura do mundo, como sugere Paulo Freire (1989, 2016), 

se dá pela criticidade. Essa criticidade é “aprendida” e construída conforme o sujeito 

vai se dando conta do quanto é condicionado por estas informações, opiniões e 

“formatações” na qual o sujeito foi ou está sendo exposto. 

E quando M.Maria revelou-se consciente de sua condição de funcionária da 

escola, impedida na infância de dar continuidade aos seus estudos, condicionada por 

sua situação social, ao fazer essa leitura, empoderou-se e se viu capaz de aprender, 

de agir e pensar por si própria e escolheu a sua liberdade como forma de superar a 

sua condição. 

Há que se refletir, então, sobre a condição que M.Maria enfrenta, que parece 

fazer parte de umas tantas outras vidas afetadas pela pobreza e pelo fato de ter que 

assumir, desde pequena, responsabilidades que, julgo, pertencentes aos adultos.  
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Um país que ainda possui, segundo o IBGE de 201765, “das 48,5 milhões de 

pessoas com 15 a 29 anos de idade, 23,0% (11,2 milhões)” que não trabalham, 

estudam ou se qualificam por motivos sociais que vão desde a discriminação racial, 

sexista e de falta de instrução nos anos iniciais da educação formal,  e, por isso, 

alocados em subempregos, demonstra o descaso com o que as políticas mesmas 

apregoam.  

Há que se refletir, também, sobre a escola que queremos para esse nosso “filho 

varonil”, e qual a perspectiva de educação, nós educadores/a e professores/as 

defendemos e desejamos. Uma educação formal que forme sujeitos/cidadãos 

autônomos, conscientes do mundo em que vivem ou criaturas/indivíduos reprodutores 

incessantes de sua condição, coadjuvantes, alienados, incapazes de pensar por si 

próprios? 

Talvez M.Maria, ao anunciar que:  
Poderia pedir para alguém que soubesse desenhar, mas queríamos 

fazer do nosso jeito, 

tenha me dado pistas para a compreensão do sentido do PAC para essas pessoas 

que foram afetadas por ele, e que talvez, a proposta seja uma ponta de esperança 

para uma mudança substancial na forma como poderíamos realizar uma 

reorganização curricular que valorize as pessoas; promova as aprendizagens e tenha 

como alicerce político-pedagógico a participação massiva e ativa da comunidade. 

 No entanto, é preciso ficar atento/a as contradições e mazelas que o PAC pode 

nos colocar; manter-se abertos/as à reflexão e agir conscientes de nossos limites mas, 

principalmente, de nossas possibilidades. Movidos/as assim, pela esperança, 

inspirada pela utopia dessas “gentes” (e me incluo) que  estão num processo contínuo 

de aprendizagem. 

 Paulo Freire (2016a; 2019) lembra-me, agora, que a educação não transforma 

o mundo, mas transforma as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Talvez, 

essa outra forma de fazer educação, constituída e circunscrita a uma escola como o 

PAC, pode ser o início de uma escolha que fizemos de sermos livres, eu e meus 

cúmplices, e porque a escolhemos, também abraçamos o risco de sê-lo. 

 Merleau-Ponty (1994) ao falar sobre a decisão de ser livre coloca: 
Só há escolha livre se a liberdade se compromete em sua decisão e põe a 
situação que ela escolhe como situação de liberdade. Uma liberdade que não 

 
65 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21253-pnad-
continua-2017-numero-de-jovens-que-nao-estudam-nem-trabalham-ou-se-qualificam-cresce-5-9-em-um-ano  
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precisa realizar-se porque está adquirida poderia engajar-se assim: ela sabe 
muito bem que o instante seguinte a encontrará, de qualquer maneira, 
igualmente pouco fixada. A própria noção de liberdade exige que nossa 
decisão se entranhe no porvir, que algo tenha sido feito por ela, que o instante 
seguinte se beneficie do precedente e, sem ser necessário, seja solicitado 
por este. (MERLEAU-PONTY, 1994, p 586)  

No ato cognoscente em que me encontrei então, entre o fenômeno que, a 

princípio, era admirável e que carregava o meu desejo de saber dele. Do ad-mirado, 

que ao me distanciar para poder compreendê-lo, conhecer as nuanças e interfaces 

que o fenômeno PAC me trazia.  

E, por último, de re-ad-miração dessa ad-miração que me permitiu, agora, num 

contexto teórico,  “conhecer o que agora, conheço”, vejo a possibilidade de perceber, 

nesta práxis, o PAC contextualizado e significado por essas vivências e, então, sendo 

o  objeto cognoscível dessa investigação, realizar proposições que poderão auxiliar 

no refazimento das práticas realizadas nesta proposta. (PAULO FREIRE, 2013; 2019). 

 Enfim, a partir da compreensão do que significou o PAC para essas pessoas 

que amorosamente, foram/são presença encarnada em minha caminhada, nesta 

investigação e na educação, presenteei-as com algumas impressões que me foram 

desveladas por suas falas que me revelaram desejos, medos e a esperança de se 

fazerem livres. 
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E AÍ, AS ESSÊNCIAS ME REVELAM COGNOSCENTE 

Sou bolha de sabão 
pairando leve pelo ar 

sentindo a transparência 
transfigurando-me em cores 

deixando-me ser invadida pela luz 
Sou luz 
Sou ar 

Sou quase nada 
e sou bela 

bailarina 
levada pelo vento 

desejando ser 
indelével ser 

mas a ponto de não mais ser 
ou de ser infindáveis gotículas 

filtrando luz 
escorregando no ar, 

nos seres, nas coisas 
afinando-me com elas 

desafinando-me 
reformulando-me 

noutro ser. 
Sou bolha de sabão. 

(Graça Reis, 2019) 
 

 Não há essência tão leve quanto as bolhas de sabão da cognoscência. Ser 

cognoscente é se (re)descobrir “gentes”. Porque somente “gentes” são capazes de 

amar, sonhar e ter esperança; somente “gentes” se misturam e se enlaçam em 

abraços; em aprendizagens de viver e de experimentar o mundo; “gentes” que se 

fazem infinitas, mesmo conscientes de sua finitude. 

Ser cognoscente é ser gente e nada pode roubar-nos essa condição. Talvez 

na escola, ela estivesse escondida, mas já se mostrava presente, cada vez que as 

minhas “gentes” eram amorosas diante do aprender do outro; da admiração desse 

outro que estava por lá sonhando em sonhar os sonhos dos cientistas e dos 

desbravadores; que “brincavam” de/com os dinossauros que surgiam na sala de aula 

e com as abelhas e borboletas que batiam suas asas ligeiras por entre a imaginação 

e a ciência dos que aprendiam e ensinavam. 

Somos bolhas e o PAC nos fez reviver essa fluidez de sermos livres, eu e esses 

meninos e meninas que todos os dias me chegam curiosos para conhecer a vida; as 

coisas do mundo; as joaninhas e as pedras; as conchas e os aviões. 

Ser cognoscente é isso, ser consciente de nosso inacabamento e conscientizar 

esse outro que também é. Não deixando que imagine ou acredite que aprender é algo 
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que se faz com hora e dia marcado, mas que estamos num lastro contínuo do 

aprender. 

Talvez, há dias em que esquecemos disso. Porque adultos são assim, 

esquecemos da magia e do encantamento que o ato cognoscente nos proporciona. 

Das vozes desses adultos que tive a oportunidade de escutar, reconheci-me tantas 

vezes neles que nem sei. Talvez porque olhar para esse outro, escutar esse outro, 

trouxe à minha lembrança, esse jeito duro de ver, às vezes, o mundo. 

Aprendi também com esse outro, que tenho que ser leve igual as bolhas de 

sabão. Mas leve não quer dizer não ter consciência do compromisso ético e político 

com esses outros, “gentes pequenas” que todos os dias me esperam ansiosos na 

escola, sedentos do conhecer. 

Esperam, nos dias de chuva ou de sol brilhante, a chave das suas liberdades. 

Porque educação boa - há as não tão boas também, que aprisionam o outro e se 

tornam consciência hospedeira de outras, que não deixam que flutuem igual as bolhas 

de sabão – tende a estar baseada na liberdade e na esperança, e, talvez, o PAC seja 

essa gotícula de água que precisávamos para encharcar as nossas consciências de 

bolhas de sabão. 

 O que me encanta nesta descoberta foi ver meus colegas, tomados por suas 

contradições, redescobrirem-se cognoscentes, redescobrirem-se criativos e 

protagonistas e mais, inacabados, e, por isso, como lembra Paulo Freire (2016a) 

projeto de ser mais. 

 O projeto em si, e isso tenho consciência, talvez seja apenas um pretexto para 

nos redescobrirmos seres que pensam por si próprios e com o poder de construir, de 

fato, um projeto de escola que tenha como meta as pessoas. Todas elas e não 

somente as crianças. 

 Nas conversas que tivemos, isso ficou evidente. O projeto em si possibilitou 

mais que um processo de ensino aprendizagem pautado no educar pela pesquisa, 

aplicado numa pequena escola municipal, mas transbordou:  

i) com a menina M.Maria que, ao redescobrir-se aprendente, mudou a sua história de 

vida;  

ii) de Mariá, que, mesmo em processo de aposentadoria, redescobriu-se inacabada, 

ao perceber que poderia ser mais do que uma professora tradicional, proporcionando 

o voo de seus pequenos e pequenas, nas suas descobertas de serem cognoscentes; 
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iii) de Mel e Wendgel que saindo da escola e indo a outras, levaram o projeto e a fala 

de não conseguirem ser professoras diferentes do que se descobriram no PAC;  

iv) de Erundina, que num ato corajoso enfrentou sem medo os entraves da 

participação da família na escola e construiu sua identidade de conselheira, sugerindo 

mudanças nessa escola que hoje, se configura com a implementação e execução do 

PAC;  

v) de Joana, mãe orgulhosa do filho, que o viu crescer e se tornar sujeito ativo, 

inquieto diante das coisas do mundo;  

vi) de Elaine e Gremista, que com amorosidade e persistência percebem as 

contradições e me alertaram de muitas delas. Principalmente de práticas reprodutoras 

e cumulativas que ainda se repetem no PAC. 

 Diante disso, compreendi que esse processo de mudança instaurado com o 

PAC não é fácil, mas se constitui do refazimento de cada um e de todos os envolvidos, 

enquanto gente/pessoa/sujeito/cidadão e nessa extensão, enquanto comunidade 

escolar, “gentes” que sempre estão em processo de vir a ser, de ser mais. 

 Refazimento que se faz somente pela reflexão sistemática e profunda da 

realidade e do nosso fazer educativo. E nesse caminho que não fiz sozinha, mas 

sempre com o outro, aprendendo junto, que, como meu confidente teórico, Paulo 

Freire (2018), manifesto o que acredito ser essa, minha verdade provisória, por estar 

certa de meu inacabamento,  
A possibilidade de vir a ser, de tornar-se, que é uma característica dos seres 
humanos, é também característica da nossa produção do conhecimento. 
Então, quando nós adquirimos conhecimento, nós não estamos 
necessariamente concluindo a nós mesmos; nós estamos apenas nos 
inserindo no processo permanente de recriar, de reconhecer. (PAULO 
FREIRE, 2018, p. 45). 

 E nesse meu refazimento, humildemente, vejo-me entrelaçada a todos esses 

seres humanos que me constituem, hoje, uma educadora empenhada a promover 

uma educação que leve o outro e a mim, à liberdade; uma educação emancipatória. 

Encantada e ainda mais curiosa com o fazer educativo no PAC, apresento as 

“bolhas de sabão” que entrelaçaram as essências e fizeram surgir uma outra, que 

imprime a marca de expressão ontológica e epistemológica deste projeto: a essência, 
redescobrir-se cognoscente.  
  Logo, apresentarei algumas ponderações, impressões e compreensões sobre 

o PAC e, a partir delas, algumas proposições que poderão auxiliar no planejamento e 

reorganização da proposta na escola. 
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Figura 11 - Entrelace das Essências 

   

 Fonte: Produzido pela Pesquisadora Wendhausen, 2019 
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CAPÍTULO 6: ESTAR AQUI, ESTAR AÍ: PONDERAÇÕES DE UMA 
INVESTIGAÇÃO COMPREENSIVA E TRANSFORMADORA 
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O que escrevo na caixa auxiliar e o que escrevo, neste papel 

da alma são coisas igualmente restritas à Rua dos 

Douradores, muito pouco aos grandes espaços milionários 
do universo [...]. Tudo que sabemos é uma impressão nossa, 

e tudo que somos é uma impressão alheia, isolada de nós, 

que, sentindo-nos, nos constituímos nossos próprios 

expectadores ativos, nossos deuses por licença da Câmara.  

 (FERNANDO PESSOA, 2017, p.41) 
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ESTAR AQUI, ESTAR AÍ: PONDERAÇÕES DE UMA INVESTIGAÇÃO 
COMPREENSIVA E TRANSFORMADORA 

 

Há que se considerar e ponderar, ao final de um movimento extenso e intenso, 

investigativo, algumas impressões, significados e sentidos que se (re)desenharam 

nesse tempo que se fez de quatro anos. 

Há, também, que se considerar que não sou mais quem eu era em 2015. À 

beira de completar meus 49 anos de idade, agora, avó de tantos outros seres que me 

acompanharam nessa jornada: um deles somente me viu por entre os livros e 

anotações. Deixamos o convívio guardado em pequenos momentos, risos e pães de 

mel, visitas curtas que me davam fôlego para continuar. 

Na busca desse fôlego que parece nos deixar de vez em quando, que esse 

movimento investigativo fenomenológico se fez no movimento da vida, fazendo-me 

refletir também sobre a dialética das ausências/presenças; solidão/solitária; 

pesquisadora/mulher; um universo que me envolveu numa esfera que me trouxe 

algumas contingências, mas profundas reflexões da vida que faço e me faz todos os 

dias. 

Neste mundo-vida que se constituiu a partir da entrada no curso de 

doutoramento no PPGE/UDESC, que tive a oportunidade, junto à Prof. Sonia Melo e, 

no caminho, com a presença do Prof. Rui Vieira e Prof. Lourival Martins, redescobrir-

me cognoscente. 

Uma descoberta inusitada e instigante e que me reconduziu à percepção do 

que sempre sou/fui: curiosa, inquieta com as coisas da educação pública, que se 

constitui de tantos porquês e poucas respostas; que me instiga/instigou a querer 

saber/conhecer sempre mais.  

E apesar deste final parecer tão exaustivo, de promessas que não poderei 

cumprir como, a de ficar um tempo sem “pegar” nos livros e viver uma outra versão 

de mim, vejo, por agora, e que não me escutem meus netos e neta, filhas e filhos, que 

isto é quase impossível de cumprir. 

A paixão, que não é ingênua nem romantizada, pelo aprender, é mais forte do 

que se possa imaginar, bem sei disso! O que aqui exponho, concretamente, nesta 

tese, não representa mais do que 30% do que vivi, aprendi, senti e signifiquei. Mesmo 
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dela, tive que suprimir mais de 300 páginas que ficaram para um próximo trabalho, 

artigos científicos, cartas e tantas outras coisas que posso fazer com elas.  

Porque é pronunciando esse meu pequeno mundo da escola, que, acredito, 

poderei, junto a quem se interessar, rever a minha prática, mudar meus pontos de 

visadas e efetuar algumas mudanças em direção a um mundo melhor. 

Pode ser piegas pensar assim, mas acredito que quem opera na educação, 

pesquisa e sempre está aberto a aprender, seja na escola ou nos laboratórios, nos 

momentos de formação inicial e continuada de professores/a e educadores/as, nas 

salas de aulas com os/as estudantes, podem sonhar esse mesmo sonho, de 

transformar/mudar/descobrir-se no/do mundo. 

Assim, a escolha pela fenomenologia não se deu deliberadamente, como um 

outro método qualquer. A fenomenologia tem esse poder de nos escolher, e foi isso 

que ela fez. Escolheu-me como pesquisadora fenomenológica. 

No caminho, descobri-me tão envolvida e encantada com o fenômeno que me 

inquietava, que logo fui buscando, por entre os teóricos que foram despontando das 

buscas que fui fazendo, reencontrar-me com a fenomenologia a que, há um tempo, 

no mestrado, fui apresentada pela Prof. Sonia Melo. 

Já no final das minhas buscas, com a tese em seu estágio de finalização, num 

lugar longínquo da América Latina, fiz um outro encontro com a fenomenologia. Além 

de Melo(2001); Giorgi; Sousa (2010); Merleau-Ponty (1994) e tantos outros, Varela 

(2016), trouxe uma outra roupagem para a fenomenologia, uma outra perspectiva, da 

biologia (Biologia do Amor), significando esse paradigma, que também é uma 

metodologia e um método, como uma metodologia da primeira pessoa. 

Apesar de não utilizar no trabalho de forma sistemática, essa foi uma 

descoberta, um presente neste final de tese. Porque como todos e todas esses/as 

pesquisadores/as fenomenológicos, estavam interessados/as nos fenômenos da vida, 

fenômenos que dão sentido e significado às nossas experiências e vivências. 

E, talvez, esse presente, que me foi dado por Varela sintetize, e muito, o que 

penso da fenomenologia presencificada nesta sua “fala”: “o que me interessa é o 

fenômeno da vida em toda a sua glória e majestade. [...] evitar qualquer tentação 

dominante de reduzir o fenômeno da vida a uma surpresa de ver que surge de um 

mundo material molecular morto e sem significação.” (VARELA, 2016, p. 14). 

Para mim, como as palavras de Varela (2016), biólogo interessado em 

demonstrar em toda a sua obra a dialética entre pesquisador/pesquisado; 
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sujeito/objeto; demonstrando a simbiose entre pesquisador e fenômeno, mesmo 

absorvido pelas ciências duras, compreende, como eu, que a ciência não é neutra; é 

viva e por meio das interrogações proposicionais do mundo, se faz/refaz; cria/recria; 

comunica o mundo que aí se faz, em mostração a nós. 

Nesse passo, não consigo ver-me separada do fenômeno que investiguei e, 

por isso, todo o trabalho se fez da minha presença, tanto na linguagem utilizada, 

quanto nos posicionamentos que me entrelaçavam às situações “contadas” nas 

entrevistas e descrições textuais.  

Assim, seguindo os passos desses teóricos é que percebi que a pesquisa 

fenomenológica se efetua a partir de uma interrogação que nos move e se expressa 

numa linguagem proposicional que como Bicudo (2011) enfatiza, diz da nossa 

perplexidade diante do fenômeno.  

No caso desta investigação, a interrogação que fez-me perguntar pelo que a 

interrogação interroga, se fez do movimento desta: Qual a percepção de uma 

comunidade escolar sobre um projeto educativo que tem a pesquisa como princípio 

educativo? 

Escolhi, então, a perspectiva do fenômeno que constituía essa minha 

perplexidade; busquei os dados significativos e enlacei a interrogação, com esses 

dados, com o que os sujeitos desta pesquisa pronunciavam, denunciavam, 

anunciavam; construí o corpus documental ou de dados que “falavam” das 

experiências vividas descritas nos documentos e nas entrevistas. 

E foi a partir disso, dessas experiências vividas, desveladas por meio das 

descrições textuais, estruturas temporais que revelaram as nuanças do que foi 

significativo e intencionalmente relevante sobre o fenômeno situado, que parti, então, 

para as análises ideográfica e nomotética.   

Com o auxílio do enxerto hermenêutico, que ao revelar a etimologia das 

palavras, abriu a possibilidade de uma compreensão ontológica do que me diziam, 

quer dizer, extraiam das palavras faladas e escritas o que era significante, e, a partir 

do que se pronunciava, efetuei a compreensão/interpretação daquilo que foi dado. E 

como me anunciou Bicudo (2011), me surpreendi com as experiências vividas no 

PAC, de meus cúmplices de pesquisa. 

Enfim, no movimento rigoroso dessa pesquisa fenomenológica que segui, na 

tentativa de confirmar a tese desta pesquisa: Uma prática educativa que tem a 
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pesquisa como princípio educativo promove a participação da comunidade 
escolar nos processos políticos-pedagógicos da escola. 

Agora, depois de quatro anos, sabendo que numa pesquisa fenomenológica 

nem sempre é possível confirmar uma tese, já que ela se constitui da compreensão 

dos sujeitos que vivenciaram o fenômeno, do ponto de visada deles, é que buscarei 

agora, desvelar sinteticamente se a tese pôde ser confirmada e se a pergunta que 

interroguei por muitas vezes, foi ou não respondida. 

Há que se atentar que esse movimento se fez na dialética de um tempo/espaço 

histórico, e que tais interrogações me sustentaram na trilha, a fim de não me deixar 

levar pelas paixões que a pesquisa provoca. 

Paixão que me moveu, mas que não me deixou deslumbrada e nem desfocada 

daquilo que era nuclear. Essa busca que não fiz sozinha,  que se constituiu de mim e 

de tantos outros, materializados nos documentos, manuscritos e principalmente nas 

falas faladas durante as entrevistas, é que me propus a considerar os caminhos 

desvelados neste movimento, agora, do meu ponto de visada, utilizando a dialética 

como alicerce do compreender para transformar. 

 Na busca de responder as inúmeras interrogações que brotaram neste 

movimento fenomenológico tive que, muitas vezes, trilhar caminhos de uma pesquisa 

que, às vezes, parecia participante, outras, pesquisa-ação, numa outra parecia 

somente uma observação participante ou sistemática. Essa polissemia que se 

configurou pelas minhas idas e vindas que me proporcionaram uma hora, a 

aproximação e outras o distanciamento do fenômeno, parece ser o movimento 

instituído pela inquietação que se deu ainda quando coordenava o PAC. 

 Um movimento de quem insiste em ter uma atitude pesquisadora, como bem 

requer quem implementa e executa uma prática educativa que tem a pesquisa como 

princípio educativo. E foi nessa dialética de proximidade/distanciamento que 

atravessei o oceano e fiz uma ponte que no início parecia imaginária, mas hoje se fez 

sólida entre o que eu estava fazendo e o que meus pares, professores/as e 

educadores/as portugueses/as andavam fazendo. 

 Nessa tessitura, os princípios do PAC, por meio das leituras, documentos e, o 

mais importante, de uma visita técnica imersiva, possibilitaram-me, numa escola 

pública portuguesa, perceber as aproximações e distanciamentos de nossas práticas 

educativas 
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Nesse passo, a interrogação que me aproximou desta experiência: Quais são 
as diferenças e aproximações do PPT e o PAC? que, presenteou-me ao revelar 

que nós educadores/as e professores/as, mesmo separados por um oceano, 

desejamos e sonhamos um mesmo sonho:  
i) Com processo educativo que torne os sujeitos do ensino e da aprendizagem mais 

conscientes de sua condição cidadã e de sua corresponsabilidade no processo de 

transformação da realidade e de si mesmos (dimensão emancipadora); 

ii) com uma escola que seja espaço de participação da comunidade escolar (dimensão 

democrática); 

iii) que a todos/as seja oportunizado o direito de aprender (dimensão educativa) e que, 

por isso, as relações educativas tenham como princípio a solidariedade, a liberdade e 

a inclusão como forma de valorizar o outro no processo educativo (dimensão 

humana). 

 Num outro momento, ao interrogar os documentos do prescrito e registros do 

vivido, a tentativa que fiz foi a de perceber o que esses documentos projetavam para 

o PAC (no caso dos primeiros) e as primeiras impressões do PAC (no caso dos 

últimos), na tentativa de responder a pergunta desta pesquisa. 

 No movimento que fiz neste segundo momento, as interrogações que fiz a 

minha pergunta de pesquisa foram as seguintes: O que é isso, o PAC? Como ele se 
mostra por entre as pautas, páginas, manuscritos, descrições e transcrições 
amalgamadas nestas escrituras, “falas” que estão situadas no mundo?  
 Nesse ir e vir na busca da resposta, compreendi que o PAC, no entrelaçamento 

das asserções articuladas entre os documentos prescritos e do vivido, encontro das 

significações que dão sentido ao PAC, revelaram quatro dimensões que 

projetavam/projetam a forma que a proposta se mostra. E então, o PAC parece 

projetar nesses documentos que se constitui pela: 

i) Participação de todos no processo de aprender a conhecer; 
ii) que o Sujeito da aprendizagem é projeto de vir a ser; 
iii) pela certeza que o Conhecimento é inacabado; 
iv) que o Ato de conhecer é solidário e dialógico. 

 E no enlace dessas dimensões, projetado por esses documentos, se constitui 

pela compreensão que o educar é um ato político, democrático e inacabado e que se 

faz no encontro dialógico e existencial com o outro e por isso, é um projeto de ser 

mais, de vir a ser. 
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 Já numa outra tentativa de responder a pergunta, quando das entrevistas com 

meus e minhas cúmplices de jornada na escola em que me encontrava/encontro, 

como orientadora educacional, muitas interrogações surgiram. Isto, porque esse 

movimento se deu na dialogicidade de corpos encarnados que se encontram para 

pronunciar o mundo. 

 Assim, vi brotar, por meio das interrogações que fui fazendo, o significado, para 

essas pessoas que comungam/comungavam comigo sonhos e esperanças; desafios 

e perspectivas de fazer da educação, do lugar escola, um espaço de criação e 

recriação de si mesmos. 

 Dessas interrogações, as que responderam e consubstanciaram as dimensões 

e as essências que diziam do fenômeno em si, na polissemia e polifonia dessas muitas 

formas de ver o mundo e de pronunciá-lo, brotaram as significações que exponho a 

partir da visada de meus/minhas entrevistados/as sobre o PAC. 

 Desse modo, o PAC projetado por esses sujeitos significou: 

i) A escola significada a partir do PAC: lugar de aprender a conhecer, na medida 

que possibilitou os sujeitos a redescobrirem-se aprendentes, criativos, críticos e 

conscientes de seus condicionamentos e, por isso, capazes de combater as 

contradições e tensões que atravessam as suas práticas e sua participação nos 

processos político-pedagógicos; lugar de reinvenção de si e do outro, a partir da 

participação ativa; lugar de aprender junto. 

ii) O projeto significado no PAC: possibilidade de reinvenção, criação, poiesis; 

projeto que lança-se ao inédito viável; a novidade e a inovação, a partir da consciência 

crítica; 

iii) A participação significada no PAC: possibilidade de aprender junto com o outro, 

num fazer educativo que somente se dá nas relações dialógicas que são marcadas 

pelo respeito, solidariedade e humildade; valorização do outro, dos saberes do outro; 

iv) A prática educativa e o aprender e ensinar significada no PAC:espaço de 

participação das crianças/estudantes, do aprender junto com a professora; espaço de 

se redescobrir protagonista; ser cognoscente;prática educativa de “ser mais”, pautada 

numa educação problematizadora; busca da superação da dicotomia educando-

educador. 

v) A pesquisa e a aprendizagem significada no PAC: mais que uma metodologia, 

o educar pela pesquisa projeta um sujeito que pensa por si próprio, reflexivo e que 

tem consciência de que conhecimento e ele são inacabados e, por isso, o processo 
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de aprendizagem é contínuo. Processo que possibilita questionar o mundo que o 

cerca; fazer a sua leitura para agir assertivamente. Constitui-se pelo aprender a 

aprender, sendo o sujeito da aprendizagem protagonista, comprometido ética e 

politicamente com o outro; busca da emancipação; 

vi) O pensar por si próprio; a autonomia; fazer do nosso jeito e, perder o controle 
significada no PAC: todos esses conceitos se conjugaram quando brotou, no 

movimento das significações as dimensões, principalmente, a seguinte: o pensar por 

si próprio como projeto de autonomia. Assim, meus cúmplices revelaram que o PAC 

se constitui como, possibilidade dos sujeitos de rever as  suas práticas, refletir sobre 

elas, e transformá-las;  refletir sobre concepções e contradições que se encerram na 

ação docente, mesmo no projeto; como possibilidade do enfrentamento de seus 

condicionamentos que mantêm suas consciências aprisionadas e, por isso, suas 

ações político-pedagógicas numa lógica da autoridade mandona; redescobrir-se 

cognoscente e, por isso, criativo e crítico, protagonista de sua própria existência. 

 Mas foi no enlace que fiz de todas essas interrogações que surgiram então, 

imponentes, as Essências: 

Essência I – Despertar das vozes abafadas: os dilemas entre a resistência amorosa 

e a alegria de ser mais. 

Essência II–Ex Manus Capere:  a participação como prática da liberdade. 

Essência III –Reencontro com a esperança: a (re)descoberta de ser aprendente, 

sujeito da minha própria existência.  

No entrelace dessas essências, que posso dizer, uma outra surgiu, 

atravessando os discursos, as “falas” dos documentos prescritos e do registro do 

vivido, que são  “discursos” (linguagem predicativa) que revelaram o contexto na qual 

os autores interrogavam, como também, as “falas faladas dos/as entrevistados/as, 

que são originalmente as “falas” originárias ou pré-predicativas (BICUDO, 2011): 

Redescobrir-se cognoscente como expressão de ser no mundo. 

Partindo disso, as últimas interrogações que fiz à pergunta desta pesquisa 

desvelaram que, a participação na escola da comunidade escolar, principalmente, das 

crianças e das famílias, se encontrava enviesada, com traços ainda assistencialistas, 

mas foi se modificando no caminho. 

Isso ficou evidente nas falas de meus cúmplices. Nos últimos cinco anos, o 

PAC promoveu um redirecionamento participação na escola. A participação das 
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crianças no processo educativo parece ter imprimido uma outra forma de aprender e 

ensinar juntos, professores/as  e crianças. 

Também, aprendemos a participar, de forma mais ativa, tanto nos processos 

mais voltados à gestão escolar, quanto na gestão pedagógica.  Professores/as e 

educadores/as perceberam que, os processos de  mudança na escola, passavam, 

necessariamente pelo diálogo problematizador, por essa participação ‘junto do outro’ 

e não ‘para o outro’.  

Nesse ínterim, o que se destaca nas falas faladas é a importância da 
participação das famílias e das crianças nos processos de ensino e 
aprendizagem que o PAC proporciona/proporcionava, e, na medida em que 

participavam, a abertura para uma participação mais efetiva desses sujeitos, como 

também da comunidade em geral. 

Nesse movimento dialógico, percebi que houve uma migração contínua de uma 

participação restrita, para uma mais consensual e negociada, e da possibilidade de 

educar pela pesquisa se tornar a expressão de uma prática educativa dialógica, de 

uma educação que leve à emancipação.  

Outro aspecto, que apareceu a partir do desvelamento das falas, foi a questão 

do Projeto Político Pedagógico. Vimos, nesses últimos anos, uma mudança 

significativa do PPP, a partir desta prática que exige constante negociação. No 

entanto, mesmo neste movimento de mudança, nem todos estavam conscientes 

disso. 

Nas descrições que revelavam ainda as posições de resistência, mesmo no 

PAC, as posturas autoritárias apareciam, impulsionadas pela resistência ao novo e o 

medo da mudança, que, na verdade, opera, independente do que o professor/a pensa 

ou faz, porque as crianças já apareciam protagonistas do processo, empurrando e 

pressionando os profissionais a experimentarem também ser protagonistas do 

processo. 

E isso se revelou nos discursos, quando muitos de meus entrevistados/as se 

mostraram aprendentes; quando admitiram que o educar pela pesquisa os leva à 

reflexão de suas práticas; quando se perceberam agentes e protagonistas de sua 

ação docente, modificando seus projetos de vida.  

Refletindo sobre isso, muitas das mudanças, nas escolas, não vão adiante pelo 

medo do fracasso, preferindo, muitos de nós, ficar do jeito que estamos, acomodados 

em nossos próprios mundos.  
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Dessa forma, nessa estagnação que se faz pelo não enfrentamento de nossas 

limitações, também não se permite que o/a estudante aprenda a conhecer. Ser 

cognoscente não se faz no vazio de uma prática que vê o outro como depositório do 

que eu conheço. 

 Quer dizer, não pode haver o ato cognoscente se os/as estudantes não são 

convidados pelo/a professor/a a conhecer. Nessa tessitura, ambos “não realizam 

nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como incidência 

de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da reflexão crítica 

de ambos.” (PAULO FREIRE, 2016a, p. 121).  

Na busca, então, de ser cognoscente, ser que está em constante relação com 

a realidade, numa relação-na-ação, é que se constrói conhecimento, sempre no 

embate dialógico com o outro. E nesses encontros que foram sendo, aprendemos a 

participar no caminho do fazer o PAC.  

Contudo, há que se fazer, nesse segundo momento, após cinco anos de 

implementação, a ampliação das ações do PAC, o transbordamento de sua prática 

para as demais ações que se fazem na escola. Isto porque, percebi, mesmo que muito 

tímido, esse movimento dos meus/minhas colegas assumirem uma atitude 

pesquisadora diante dos conhecimentos que estão/foram sendo oferecidos às 

crianças por meio de sequências didáticas. 

Dessa forma, no âmbito do PAC, senti-me à vontade para propor e apontar 

algumas proposições e disposições para ampliar as ações pedagógicas que têm como 

princípio educar pela pesquisa: 

(1) A continuação e ampliação da reorganização curricular que se opera nesses cinco 

anos. Mas, agora, tendo como meta a construção de ferramentas que permitam 

percebermos sistematicamente as aprendizagens das crianças e o seu impacto no 

processo de alfabetização; 66 

(2) Ampliar e reativar os fóruns de decisões e deliberações nos âmbitos: pedagógico, 

administrativo e de gestão, com a participação efetiva das crianças, professores/as, 

educadores/as, funcionários/as e famílias; 

(3) Ampliação e efetivação da formação em serviço, com certificação realizada no 

âmbito da escola nos planejamentos, reuniões pedagógicas e grupos de estudos 

independentes e integrados ao projeto com parcerias com as universidades; 

 
66 Apêndice 4 
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(4) Ampliação e consolidação das parcerias com as universidades e sociedade civil, 

na busca de recursos e parceiras que possam auxiliar nos estudos e pesquisas 

realizadas por meio do incremento de equipamentos e recursos para efetivação, por 

exemplo, das saídas de estudos; construção de espaços na escola; 

(5) Negociação junto a SME na mudança de edital da feitura de contratação de 

professores e professoras substitutos e designação e efetivação na escola, que 

tenham lastro teórico-prático em estratégias de ensino e aprendizagem que utilizam a 

pesquisa e outras metodologias ativas, evitando, assim, muita rotatividade de 

profissionais e consolidação de outros que se afinaram com a proposta da escola; 

(6) Formação continuada para professores/as sobre práticas e metodologias ativas, 

na direção de instrumentalizá-los/as para o trabalho com a metodologia de pesquisa 

adaptada às crianças; bem como auxiliá-los na construção de sua autonomia em 

direção à construção de seu próprio material didático-pedagógico; 

(7) Consolidação do grupo de estudos e pesquisas voltadas à alfabetização, por meio 

da metodologia da pesquisa e/ou metodologias ativas. 

(8) Produção de material impresso e digital como manuais, cadernos e videoaulas que 

auxiliem famílias, professores/as, educadores/as e as crianças na formação inicial e 

continuada sobre a metodologia e estratégias utilizadas no PAC. 

(9) Implementação de um laboratório de aprendizagem que tenha como objetivos 

realizar pesquisas, junto às universidades, das práticas educativas criadas no âmbito 

do projeto e da escola, na tentativa de subsidiar os profissionais da escola no 

redirecionamento de suas práticas. 

(10) A partir dos achados e análises que foram suprimidos da tese, no que diz respeito 

às entrevistas realizadas com as crianças, realizar um estudo longitudinal e de 

acompanhamento dos/as estudantes, a partir do que foi levantado neste momento e, 

assim, levantar indicativos do que as crianças pensam/sentem e desejam a partir do 

PAC. 

 Enfim, chego ao final deste trabalho com uma única certeza: ele não se finda, 

somente coloco reticências, na medida que me vi limitada pelo tempo que se finda 

para este momento da pesquisa, mas que deixa em aberto muitas outras 

interrogações que já me deixam inquieta para um outro momento, agora, no campo 

da minha prática enquanto orientadora. 

 Prática que se fez e se faz desse refletir contínuo, que somente por me 

redescobrir cognoscente, me permitiu abrir-me para o momento seguinte, o de 
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experimentar um novo ciclo deste projeto que se diz: Apender a conhecer – pesquisar 

de corpo inteiro. 

Ao retomar a minha tese: Uma prática educativa que tem a pesquisa como 
princípio educativo promove a participação da comunidade escolar nos 
processos políticos-pedagógicos da escola, compreendi que confirmá-la se faz de 

um ato de esforço contínuo de reflexão, nessa relação-na-ação que se configura o 

PAC, mas que transborda e se faz da aprendizagem dessa participação. 

  Percebi que, estando tensionada pelas situações limites de um governo que 

pouco valoriza os professores e ataca frontalmente o direito de aprender, quando 

suprime a liberdade de expressão e de ação do professor/a, com a implementação de 

um currículo mínimo e com políticas de supressão de investimentos na educação, que 

o PAC se configura como uma proposta que enviesa essa realidade, colocando na 

mão do professor o poder de sua profissão. 

 Profissão que se faz e se consolida quando permite que o outro pense por si 

próprio e que permite ao professor/a e educador/a refletir sobre o processo 

revolucionário que a educação pode promover. 

 O PAC, que parece uma pequena iniciativa numa escola, na verdade, já se 

consagra como proposta de uma ação libertadora, na medida que se espraia em 

outras escolas, realidades e em outras esferas, saindo da municipal e alcançando até 

mesmo uma escola do âmbito federal, levado por uma de nossas professoras que se 

efetivou há dois anos em uma instituição dessa esfera. 

   Essas iniciativas que transbordam do projeto somente afirma o que para mim 

é uma verdade provisória: que temos que comunicar as práticas exitosas construídas 

nas escolas públicas e, assim, conscientizar os professores/as e educadores/as de 

suas potências criativas e criadoras e, por isso, não necessita de pacotes, 

apostilamentos e nem mesmo de propostas enlatadas. 

Chamo então, meus e minhas colegas a assumir a sua autoridade democrática 

que se dá pelo sonho da liberdade, construída a partir da reelaboração de espaços de 

aprender e ensinar dialógicos, participativos e éticos; de assumir a autoria de nossa 

ação docente como meio de exercermos a nossa profissionalidade e assim, preencher 

os espaços educativos, que antes eram habitados pela dependência de guias e 

práticas impostas, pelo exercício sistemático da nossa autonomia, assumido como 

lugar de se fazer professor/a e educado/a progressista. (PAULO FREIRE, 2019). 
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É para isso que o Projeto aprender a conhecer- pesquisar de corpo inteiro, 
nos chama: a exercer plenos e plenas às nossas liberdades, de sermos em toda a 

acepção da palavra, seres cognoscentes.  
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APÊNDICE 1 – PLANO DE ESTÁGIO DOUTORAL 
 
 
 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
LINHA: EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA 

 
 

PLANO DE PESQUISA 
ESTÁGIO DOUTORAL NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO – PORTUGAL 

 
TÍTULO DO PLANO 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM SERVIÇO: CONTRIBUIÇÕES DO 
PENSAMENTO CRÍTICO E SUAS INTERFACES COM A EDUCAÇÃO 

EMANCIPATÓRIA EM UM PROJETO PEDAGÓGICO DIALÓGICO NUMA 
ESCOLA DE 1º CICLO. 

Projeto de tese: Reinventar a escola: memórias e percepções de uma comunidade 

escolar sobre um projeto pedagógico dialógico 

Período de Curso Doutoral:  01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2019. 

Doutoranda: MSc. Mônica Wendhausen 

Orientadora brasileira: Profa. Dra. Sonia Maria Martins de Melo 

Coorientador Estrangeiro: Prof. Dr. Rui Marques Vieira  

Docente da Universidade de Aveiro, Departamento de Educação e Psicologia no 

Campus Universitário de Santiago. Membro do Grupo de Pesquisa CIDTFF e 

Coordenador do LEduC/Laboratório Aberto de Educação em Ciências.  

Período de estágio doutoral/ doutorado sanduiche: de 15 de fevereiro de 2016 a 

15 de dezembro de 2019. 

Local de estágio doutoral: Universidade de Aveiro (UA), Departamento de 

Educação.  

http://www.ua.pt/de/ 
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INTRODUÇÃO 
Este plano de pesquisa possui uma proposta de doutorado sanduíche a ser 

realizada pela doutoranda Mônica Wendhausen, matrícula número 1039021503, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Centro de Ciências Humanas 

e da Educação (FAED) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e o 

respectivo cronograma de trabalho a ser realizado no exterior, no período de março 

de 2017 a outubro de 2017. O anfitrião e coorientador no exterior será o professor 

Prof. Dr. Rui Marques Vieira, da Universidade de Aveiro (UA), em Aveiro, Portugal. 

A proposta se caracteriza como um acordo de cooperação que se propõe a 

ampliar e intensificar as parcerias de pesquisa e trabalho entre o Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UDESC/Brasil), linha de pesquisa Educação, 

Comunicação e Tecnologia (ECT/PPGE/UDESC), por meio do Grupo de Pesquisa 

Edusex, coordenado pela Prof. Dr. Sônia Maria Martins de Melo da UDESC (Brasil) e 

o Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 

(CIDTFF/UA/Portugal) com o Grupo de Pesquisa do Laboratório Aberto de Educação 

em Ciências (LEduC), coordenado pelo Professor Dr. Rui Marques Vieira da UA 

(Portugal), do Departamento de Educação e Psicologia. 

Ainda, é uma meta conjunta entre as partes na tentativa de consubstanciar um 

maior intercâmbio entre as universidades e grupos de pesquisa relacionados, visando 

troca de experiências científicas na área da educação, bem como, a utilização de 

infraestrutura de ambas as instituições, e internacionalização dos programas de pós-

graduação em benefício dos estudos teóricos da área, bem como de atuação dos 

pesquisadores e professores envolvidos. 

1.1. Justificativa 

A formação de professores é uma agenda insistente no campo da educação.  

Além da preocupação constante com a formação inicial, o que mais chama-nos a 

atenção é a formação realizada na continuidade dos afazeres profissionais do 

professor/a, questionada inclusive por eles/as.  

Parece-nos que a formação continuada não consegue alcançar todos os anseios 

e desafios enfrentados pelos/as professores/as em suas salas de aula, em todos os 

níveis e espaços que se propõe uma educação formal e por isso acadêmica. Então 

vemos queixas constantes que se caracterizam pela: 

1. Falta de tempo; 
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2. Conteúdos descolados da realidade em que se encontram; 

3. Espaços reduzidos de planejamento e formação; 

4. Assuntos ultrapassados que não correspondem as demandas das salas de 

aula, trazidas pelos/as professores/as. 

Muitas outras poderíamos listar, mas não conseguiríamos dar conta de toda a 

celeuma que se configuraria nesse breve e especulativo texto. No entanto, 

acreditamos que há algumas saídas construídas, ainda que por grupos isolados, de 

alternativas de formação que mesmo sendo amalgamados há pouco, dão-nos 

algumas pistas que talvez, constituirão em projetos de formação em serviço, levando-

nos a reflexão sobre essa temática. 

Uma dessas iniciativas que há dois anos está sendo aplicada em uma escola de 

1º ciclo poderá nos abrir um horizonte de outras possibilidades sobre a agenda em 

questão. Uma escola pública constituinte da Rede Municipal de ensino de 

Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil. 

A escola em questão nesses dois anos implementou um processo de ensino e 

aprendizagem que denominamos nesse trabalho como um processo pedagógico 

dialógico, que se configura em um projeto pedagógico, que tem como principal 

característica: utilizar a pesquisa como princípio educativo, num trabalho integrado 

com a comunidade, ou seja, utilizar a metodologia da pesquisa como recurso didático-

formativo com alunos/as com pouco menos de 7 anos e pouco mais de 10 anos, 

crianças pequenas, envolvendo além deles/as, os profissionais da escola e membros 

da família. 

Nesse sentido, o corpo docente, o diretivo e o conselho escolar, constituído 

também por pais e demais responsáveis pelos alunos e alunas que frequentam a 

escola, fomentam desde 2014 atividades de iniciação científica com mais de 400 

crianças de 1º ao 4º ano do ensino fundamental, ‘plantando as primeiras sementes’ 

de uma educação emancipatória, que Paulo Freire (1985) também elege como 

educação problematizadora e por isso, pautada numa pedagogia da pergunta. 

Diante dos desafios colocados por essa proposta de mudança na forma como os 

professores e principalmente os/as alunos/as se relacionam com o conhecimento 

agora, regulados por numa metodologia que rompe com a lógica do ensino tradicional, 

onde o/a professor/a conduzia de forma ‘autoritária e centralizadora’ todo o processo 
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educativo, percebem-se numa encruzilhada em que todos/as, submetidos/as ao um 

novo fazer pedagógico parecem ser afetados: por sentimentos que dialeticamente se 

contradizem e geram, ora medo, ora euforia, diante das incertezas trazidas por uma 

outra  forma de se relacionar com o conhecimento na escola. 

Dessa forma, busco no doutorado e neste estágio de doutoramento a ampliação 

dos meus estudos relacionados à formação de professores/as em serviço nessa 

proposta de mudança curricular na escola em questão e que se caracteriza também 

como espaço que atuo como orientadora educacional. A intenção demarcada em um 

dos objetivos da tese seria o de avaliar os processos de formação que são conduzidos 

nesta escola, diante das transformações intrínsecas e extrínsecas que esse tipo de 

iniciativa impactou e impacta na vida profissional, acadêmica e pessoal desses 

sujeitos.  

Nesse sentido, apostando no alinhamento com os estudos concretamente 

realizados pelo Laboratório Aberto de Educação em Ciências (LEduC/UA) que possui 

como um dos objetivos, construir conhecimento didático sobre processos 
educativos, formativos e supervisivos (em espaços formais e não formais, 
presenciais e virtuais), numa perspetiva de APLV, contribuindo com respostas 
inovadoras para o desenvolvimento de sujeitos, grupos e instituições 
comprometidos com desafios societais, aliados aqueles que são fomentados pelo 
Grupo de Pesquisa Edusex, vinculado à linha de Pesquisa ECT do Programa de Pós 

Graduação em Educação (PPGE/UDESC, com o objetivo de contribuir com 
pesquisas e estudos desenvolvidos na linha que tem como foco os desafios 
colocados à Educação na sociedade contemporânea e ainda, com o objetivo 

primeiro do projeto de tese REINVENTAR A ESCOLA: MEMÓRIAS E PERCEPÇÕES 

DE UMA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE UM PROJETO PEDAGÓGICO 

DIALÓGICO de compreender a percepção de uma comunidade escolar sobre um 
projeto pedagógico que tem a pesquisa como princípio educativo, contribuindo 
para a avaliação do processo educacional vivido, buscarei contribuir 

substancialmente não somente com os estudos que culminarão em minha tese de 

doutoramento, como também junto as pesquisas na área educacional realizados pelo 

Prof. Dr. Rui Marques Vieira  (coordenador do LEduC/UA) sobre o pensamento crítico 

e educação e sua aproximação significativa com os conceitos cunhados por Paulo 

Freire.  
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Conceitos esses amplamente consubstanciados pelo Grupo  de Pesquisa Edusex 

– Formação de Educadores e Educação Sexual na UDESC, coordenado pela prof. Dr. 

Sônia Maria Martins de Melo. Além disso, o Grupo atua nos âmbitos do ensino, 

pesquisa e extensão, numa perspectiva de uma educação emancipatória e 

intencional, na sensibilização sobre a temática educação sexual emancipatória. Isto 

tudo, por meio dos projetos em andamento que visam a produção e desenvolvimento 

de metodologias e materiais pedagógicos com interfaces com a comunicação e 

tecnologia na linha ECT.  

 Além disso, não se pode deixar de destacar que os estudos que buscam a 

interface entre a educação emancipatória e o pensamento crítico tiveram seu ponto 

culminante em 2015, quando a doutoranda Yalin Brizola Yared fez o estágio de 

doutoramento no LeDuc e realizou as primeiras aproximações desses conceitos que 

gerou uma importante publicação na obra Pensamento Crítico na Educação: desafios 

atuais e o interesse de ampliarmos ainda mais as discussões. (YARED, 2014) 

 

1.2. Objetivos do Plano:  

O objetivo principal e que constitui a grande contribuição do período do estágio de 

doutoramento se constitui em: Realizar pesquisas em regime de cooperação entre 
o Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE/UDESC/Brasil e o Centro 
de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – 

CIDTFF/UA/Portugal, ampliando assim os estudos na área da Educação e suas 
interfaces com o pensamento crítico e a educação emancipatória. 

Os demais objetivos são: 

 - Participar dos estudos e discussões no grupo de pesquisa e no laboratório, como 

também de todas as atividades previstas pelo coorientador e outras mais que forem 

pertinentes às pesquisas desenvolvidas no LEduC. 

- Participar de disciplina indicadas pelo coorientador Prof. Rui Marques; 

- Realizar visitas técnicas a outras instituições de Ensino Superior parceiros do Grupo 
de Pesquisa Edusex/UDESC, como também do Grupo de Pesquisa LEduC/UA; 



 
  

 

322 

- Desenvolver junto aos membros do laboratório e grupos de estudos, discussões e 

constructos teóricos para a construção de indicadores de análise que irão enriquecer 

os estudos do grupo de pesquisa sobre pensamento crítico e educação;  

- Compor diretrizes conceituais e metodológicas que poderão subsidiar as análises e 

as discussões dos dados da tese de doutoramento no que tange a formação de 

professores em serviço, apoiadas pelos conceitos advindos do pensamento crítico, 

bem como daqueles engendrados no Grupo de Pesquisa Edusex sobre educação 

emancipatória; 

- Aprofundar as possíveis convergências encontradas entre os estudos do 

pensamento crítico e educação emancipatória; 

- Elaborar artigos científicos e/ou capítulos de possíveis publicações em livros ou 

meio eletrônico, a fim de contribuir para os estudos teóricos realizados pelos 

membros do LEduC e Grupo de Pesquisa Edusex. 

 

SOBRE A METODOLOGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE PESQUISA 

A metodologia consiste basicamente na organização do trabalho a ser 

realizado em etapas, minuciosamente apresentado nesse Plano no item ‘Cronograma 

do Plano de Pesquisa’. Procura-se com essa abordagem estabelecer uma certa 

transparência e visibilidade das atividades que serão desenvolvidas, evitando assim, 

o retrabalho e utilização equivocada de tempo do cronograma de atividades.  

Apesar disso, essa organização não apresenta uma hierarquização das 

mesmas e muito menos o seu engessamento, podendo ser replanejadas conforme as 

necessidades e sugestões do coorientador e da orientadora do trabalho a ser 

realizado. 

No entanto, apresenta-se abaixo um quadro com as atividades classificadas 

como permanentes e por isso, estarão presentes em todas as etapas que serão 

apresentadas no cronograma e outras que chamadas de temporâneas, que 

aparecerão conforme as necessidades e solicitações do Prof. Dr. Rui Marques Vieira. 
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Quadro 1: Classificação das Atividades 

Atividades permanentes Atividades temporâneas 

Participação no grupo de pesquisa Visitas técnicas 

Participação na disciplina do 

coorientador 

Participação em eventos 

Acompanhamento das atividades 

docentes do coorientador 

Saídas de estudos 

Elaboração de relatórios Elaboração de artigos e/ou capítulo de 

livro 

Elaboração do texto da tese Elaboração do relatório final do 

estágio de doutoramento 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Ainda, a última etapa deste Plano de Pesquisa de estágio de doutoramento, 

consiste em uma avaliação final e apresentação ao grupo de pesquisa LEduC dos 

resultados obtidos durante os estudos e pesquisa realizada e as possíveis fronteiras 

abertas para a ampliação das parceiras de pesquisa com o Grupo de Pesquisa 
Edusex. 

 

SOBRE A UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA):  

A UA é uma fundação pública com regime de direito privado que tem como 

missão a intervenção e desenvolvimento da formação no ensino superior, graduação 

e pós-graduação, a investigação e a cooperação com a sociedade. Criada em 1973, 

rapidamente se transformou numa das mais dinâmicas e inovadoras universidades do 

país. (UA, 2016) 

Frequentada por cerca de 15.000 alunos em programas de graduação e pós-

graduação, a UA desde cedo assumiu um papel de relevância no panorama 

universitário de Portugal, inserindo-se no grupo da frente no que diz respeito à 
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qualidade das infraestruturas que oferece, à qualidade da sua investigação e à 

excelência do seu corpo docente.  

A UA é um parceiro privilegiado de empresas e de outras entidades nacionais e 

internacionais, com as quais coopera em diversos projetos e programas e às quais 

presta importantes serviços, sendo por isso um espaço de investigação onde se 

desenvolvem produtos e soluções inovadoras que contribuem para o avanço da 

ciência e tecnologia. 

A instituição presenta como missão criar conhecimento, expandir o acesso ao 

saber em benefício das pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino 

e da cooperação; assumir um projeto de formação global do indivíduo; ser ator na 

construção de um espaço europeu de investigação e educação, e de um modelo de 

desenvolvimento regional assente na inovação e no conhecimento científico e 

tecnológico. 

 

2.1. Campus da Universidade de Aveiro: 
Edifícios para ensino e investigação, residências para alunos e docentes, 

refeitórios, bibliotecas, livrarias, salas para conferências e espetáculos, galerias para 

exposições, pavilhão desportivo, pista de atletismo, lavandarias, correios, banco, 

lojas, jardim infantil e creche. Tudo isto num único campus, rodeado pela beleza 

natural de antigas salinas e apenas a dois passos do centro da cidade.  

Com projetos assinados pelos melhores arquitetos nacionais, o Campus de 

Santiago é uma sala de exposições da arquitetura portuguesa contemporânea, 

visitada por inúmeros especialistas ou simples curiosos vindos de todo o mundo. 

Alguns números: 

› existem 65 edifícios construídos no campus; 

› a área do Campus é equivalente a 92 campos de futebol; 

› existem 15 blocos de residências situadas no campus; 

› o Campus tem 2 bibliotecas com 250000 títulos disponíveis. 

 
2.2. O Grupo de pesquisa: Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 

Formação de Formadores – CIDTFF/Aveiro/Portugal  

http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=8714 

O Centro de Investigação "Didática e Tecnologia na Formação de Formadores" 

(CIDTFF) é uma estrutura de investigação da Universidade de Aveiro que visa 



 
 

 

325  

promover, dinamizar, apoiar e difundir a investigação no âmbito das Didáticas 

Específicas e da Tecnologia Educativa e suas articulações com domínios afins. Foi 

criado em 1994 pelo Instituto de Investigação da Universidade de Aveiro (UA) e 

reconhecido pela então Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica 

(JNICT) e é, desde 1997, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT). Está sedeado no Departamento de Educação (DE) da Universidade de Aveiro. 

A avaliação externa tem sido feita por um painel internacional de avaliadores 

designado pelo CIDTFF, seguindo critérios definidos pela FCT. (UA, 2016). 

Ainda desde 1996 o CIDTFF apresenta avaliação excelente dos órgãos de educação 

competentes e possui como características chaves o relacionamento inter-

institucional, trabalho de grupo e apoio a jovens investigadores. 

 
2.3. Laboratório Aberto de Educação em Ciências (LEduC) 
É uma estrutura do CIDTFF da Universidade de Aveiro com uma equipe de docentes 

e investigadores que procura desenvolver estratégias e recursos didáticos para o 

ensino e aprendizagem das ciências, entre outras finalidades.  

O LEduC nasceu de um projeto de investigação com financiamento programático da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia pertencente ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia (então existente), no âmbito da Unidade de Investigação em Didáctica e 

Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, entre 1997 e 

1999. Este projeto denominava-se "Trabalho Experimental e ensino inovador das 

Ciências: uma investigação para os primeiros anos de escolaridade" e preconizava já 

a elaboração de recursos didáticos inovadores para o Ensino das Ciências nos 

primeiros anos de escolaridade. 

Desde então, o LEduC tem vindo a desempenhar um papel relevante na promoção e 

desenvolvimento de atividades de ensino formal e não-formal de Ciências para os 

primeiros anos de escolaridade, numa perspectiva de cultura científica, bem como 

atividades de formação inicial e contínua de professores do Ensino Básico. (UA, 

2016). 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:  
1 a 31/março/2017 - Viagem à Portugal; 

- Instalação na nova moradia; 
- Apresentação na Universidade de Aveiro com contatos iniciais 

com coorientador e seu grupo de pesquisa.  

- Efetivação de matrícula na UA e nas disciplinas determinadas 

pelo coorientador.  

- Visita geral à Universidade. 

- Início dos trabalhos no grupo de pesquisa do LEduC; 

- Apresentação para o grupo de pesquisa do projeto de 

doutorado e do plano de estágio doutoral em Portugal. 
- Matrícula e participação nas disciplinas determinadas pelo 

coorientador; 

- Estudos teóricos na área da educação sobre o pensamento 

crítico. 

01 a 30/abril/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 

- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Acompanhamento das atividades do professor coorientador: 

na docência e em atividades em interfaces em cursos com 
turmas que tratem dos temas afetos ao projeto de tese, bem 

como a participar em eventos indicados pelo mesmo; 

-Trabalho em conjunto com docentes de outras Universidades 

de Portugal indicados pelo coorientador que trabalhem temas 

com interfaces com o projeto de tese; 

- Estudos teóricos na área da educação sobre o pensamento 

crítico. 

- Realização de intercâmbio de informações entre os membros 
dos grupos de estudos e membros do LEduC, sobre os 

possíveis pontos de convergência dos estudos na área do 

pensamento crítico e os estudos realizados pelo Grupo Edusex 
sobre educação emancipatória. 

01 a 31/maio/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 

- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Acompanhamento das atividades do professor coorientador: 

na docência e em atividades em interfaces em cursos com 
turmas que tratem dos temas afetos ao projeto de tese, bem 

como participar em eventos indicados pelo mesmo; 

- Trabalho conjunto com docentes de outras Universidades de 

Portugal indicadas pelo coorientador que trabalham temas com 

interfaces com o projeto de tese; 



 
 

 

327  

- Estudos teóricos na área da educação sobre o pensamento 

crítico. 

- Realização de visitas técnicas, com a intensão de conhecer e 

posteriormente observar os estudos realizados pelo LEduC em 

escolas do ensino básico que se constituem como campo de 

pesquisa, bem como no Jardim da Ciência, espaço de 

educação não formal, sediado numa instituição de formação de 

professores (Departamento de Educação da Universidade de 
Aveiro). 

- Visitas técnicas a outras instituições de Ensino Superior 

parceiros do Grupo Edusex/UDESC, como também do Grupo 

de Pesquisa LEduC. 

01 a 30/junho/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 

- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Acompanhamento das atividades do professor coorientador: 

na docência e em atividades em interfaces em cursos com 
turmas que tratem dos temas afetos ao projeto de tese, bem 

como participar em eventos indicados pelo mesmo; 

- Visitas técnicas as escolas e no Jardim da Ciência, instituições 

pesquisadas e que posuem projetos de intervenção do LEduC, 

conforme anuência do coorientador; 

- Continuar com os estudos teóricos alinhados aos interesses 

da linha de pesquisa do laboratório e as interfaces com a 

educação emancipatória, seguindo as orientações e plano de 
pesquisa traçado junto a orientadora, o coorientador e a 

pesquisadora. 

- Desenvolvimento de pontos de discussão e o aprofundamento 

de constructos teóricos para a construção de indicadores de 

análise junto aos membros do laboratório e grupos de estudos. 

- Elaboração de diretrizes conceituais e metodológicas que 

poderão subsidiar as análises e as discussões dos dados da 
tese em tela e as pesquisas em andamento do Grupo Edusex e 

LeduC, apoiadas pelos conceitos advindos do pensamento 

crítico, bem como daqueles engendrados no Grupo Edusex 

sobre educação emancipatória.  

- Elaboração de instrumentos de pesquisa no intuito de 

colaborar com as intervenções formativas do LeDuC, conforme 

necessidades levantadas durante as visitas técnicas e anuência 

do coorientador. 

01 a 31/julho/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 
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- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Seguir com o plano de atividades elaborado junto ao orientador 

brasileiro e coorientador, afim de alinhar as agendas do projeto 

de tese e os estudos realizados no laboratório e grupos de 

estudos. 

- Aplicação dos instrumentos elaborados nas instituições 

atendidas pelo LeDuC com a anuência do prof. 

- Participação das atividades e eventos que tratem de temas 
afetos a tese, indicados pelo coorientador; 

- Aprofundamento das possíveis convergências encontradas 

entre os estudos do pensamento crítico e educação 

emancipatória; 

- Elaboração de artigos científicos e ou capítulos para possíveis 

publicações em livros ou meio eletrônico a fim de contribuir para 

os estudos teóricos realizados pelos membros do LEduC e 
Grupo Edusex. 

01 a 31/agosto/2017 - Férias acadêmicas 

- Alinhamento teórico entre o plano de atividades e a tese de 

doutoramento. Escrita da tese.  

- Sistematizar os dados coletados e analisá-los conforme as 

diretrizes elaboradas anteriormente. 

- Seguir com a elaboração dos artigos científicos e ou capítulos 

possivelmente iniciados. 
01 a 30/setembro/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 

- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Seguir com o plano de atividades elaborado junto ao orientador 

brasileiro e coorientador, afim de alinhar as agendas do projeto 

de tese e os estudos realizados no laboratório e grupos de 

estudos.  

- Sistematizar os dados coletados e analisá-los conforme as 

diretrizes elaboradas anteriormente. 

- Seguir com as visitas técnicas planejadas com o Prof. 
Coorientador. 

- Participação das atividades e eventos que tratem de temas 

afetos a tese, indicados pelo coorientador; 

- Elaboração de artigos científicos e ou capítulos para possíveis 

publicações em livros ou meio eletrônico a fim de contribuir para 

os estudos teóricos realizados pelos membros do LEduC e 
Grupo Edusex. 

01 a 31 de outubro/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 
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- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Seguir com o plano de atividades elaborado junto ao orientador 

brasileiro e coorientador, afim de alinhar as agendas do projeto 

de tese e os estudos realizados no laboratório e grupos de 

estudos.  

- Sistematizar os dados coletados e analisá-los conforme as 

diretrizes elaboradas anteriormente. 

- Seguir com as visitas técnicas planejadas com o Prof. 
Coorientador. 

- Participação das atividades e eventos que tratem de temas 

afetos a tese, indicados pelo coorientador; 

- Seguir com a elaboração dos artigos científicos e ou capítulos 

possivelmente iniciados. 

01 a 30/novembro/2017 - Participação no grupo de pesquisa e no laboratório; 

- Participação nas disciplinas determinadas pelo coorientador; 

- Seguir com o plano de atividades elaborado junto ao orientador 
brasileiro e coorientador, afim de alinhar as agendas do projeto 

de tese e os estudos realizados no laboratório e grupos de 

estudos.  

- Elaboração de relatórios a partir dos registros das visitas 

técnicas e as intervenções formativas realizadas; 

- Apresentação no grupo de pesquisa e membro do LEduC de 
toda a produção teórica e metodológica realizada durante o 
doutorado sanduiche. 

Até 15 de dezembro/2017 - Elaboração do relatório do estágio doutoral; 

- Desativação da moradia; 

- Retorno ao Brasil e entrega do relatório nos órgãos devidos. 

- Retorno ao Brasil e apresentação na UDESC 

 
REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, L. A. (2011). PROJETO NOMAD 3D. UnB: Distrito Federal/ Brasília. 
Disponível em: 
http://alvarestech.com/temp/doutorado/Proposta_de_Doutorado_Sanduiche_-
_Landecir_A._Albuquerque.doc . Acesso em: 11/09/2016. 

DOMINGUEZ, Caroline (org). (2015). Pensamento crítico na educação: desafios 
atuais. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portugal.                                                                                  
Disponível em: 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/36484/1/2015_Franco%20%26%
20Almeida%20(2015).pdf. Acesso em: 12/9/2016. 



 
  

 

330 

FREIRE, Paulo. (1985) Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra.   

UNIVERSIDADE DE AVEIRO/UA. Apresentação da UA. Disponível em: 
http://www.ua.pt/. Acesso em: 10/09/2016. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA/UDESC. Edital nº 19 do 
Programa do Doutorado Sanduíche no Exterior. Disponível em: 
http://www.faed.udesc.br/?id=94 . Acesso em: 10/09/2016. 

YARED, Y. B. (2014). Plano de Pesquisa Estágio Doutoral na Universidade de 
Aveiro – Portugal. Florianópolis/SC: UDESC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

331  

APÊNDICE 2 – REGISTRO DO ESTÁGIO DOUTORAL  

TEXTO PARA A TESE 

 
 
 

DIÁRIO DE CAMPO: REGISTROS DO ESTÁGIO DOUTORAL UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO/PT 

 
 

 
 
 
 

Campus Universidade de Aveiro 
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Uma pesquisa que trata o conhecimento na primeira pessoa traz em si o vir a 

ser. Isto porque, move-se a partir da dinâmica vivencial e por isso não fica alheia as 

mudanças ocorridas a cada ação desta pesquisadora. Segundo Varela (2016), 

Um ponto crucial nesses estudos em primeira pessoa foi sublinhar a 
necessidade de superar a atitude de "simplesmente olhar para a frente" em 
relação à experiência. a aparente familiaridade que temos com a vida 
subjetiva deve dar lugar a um exame cuidadoso do que podemos acessar e 
do que não podemos acessar, e como essa diferença não é rígida, mas 
variável. É aí que a metodologia se torna crucial: sem um exame sistemático, 
não podemos produzir descrições fenomenais que sejam suficientemente 
ricas e sutilmente interconectadas para distingui-las daquelas feitas na 
terceira pessoa. Seria inútil lidar com descrições na primeira pessoa 
isoladamente. É necessário harmonizá-los e limitá-los, construindo boas 
ligações com estudos de terceira pessoa67. (VARELA, 2016, p. 269) 

Sob este olhar, desafiei-me a realizar um Estágio Doutoral em terras 

portuguesas, mais especificamente no Distrito de Aveiro, terra dos doces feitos com 

ovos moles; das rias que banham e encantam os turistas e moradores com os 

passeios de Moliceiro e o mais notável, aonde instalou-se a Universidade de Aveiro 

que, apesar de sua pouca idade, 45 anos, tornou-se uma instituição conceituada em 

estudos voltados a Educação e Tecnologia. 

O departamento de Educação e Psicologia foi o lugar de acolhimento, de 

conhecimento e muito aprendizado junto ao professor-orientador Rui Marques Vieira, 

Doutor em Didática do Ensino de Ciências e renomado pesquisador sobre Educação 

em Ciências CTS68 e seus estudos de vanguarda sobre o ensino do Pensamento 

Crítico. 

O estágio iniciou-se no dia 7 de fevereiro de 2017 e findou-se no dia 15 de 

dezembro de 2017. Nestes tempos foi seguido um roteiro desenhado no Plano de 

Estudos que tinha como principal objetivo de realizar pesquisas em regime de 
cooperação entre o Programa de Pós-graduação em Educação – 
PPGE/UDESC/Brasil e o Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 

 
67 Tradução livre. Texto original - Un punto crucial en estos estudios en primera persona ha sido subrayar la 
necessidad de superar la actitud de "simplemente-echar-un-vistazo" en relacion con la experiencia. la aparente 
familiaridad que tenemos con la vida subjetiva debe dar paso al examen cuidadoso de aquello a lo que podemos 
acceder y aquello a loque no podemos acceder, y a cómo esta diferencia no es rígida sino variable. es aqui donde 
la metodologia se hace crucial: sin un exame sistemático no podemos producir descripciones fenoménicas que 
sean lo suficientemente ricas y sutilmente interconectadas como para distinguirlas de aquellas hechas en tercera 
persona. e ainda ... Sería fútil tratar aisladamente las descripciones en primera persona. Es necesario armonizarlas 
y limitarlas mediante la construcción de buenos vínculos con los estudios en tercera persona. 
68 Os estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (habitualmente identificados pelo acrônimo CTS) 
apresentam-se como uma análise crítica e interdisciplinar da Ciência e da Tecnologia num contexto social, com o 
objetivo de compreender os aspectos gerais do fenômeno científico-tecnológico. 
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Formação de Formadores – CIDTFF/UA/Portugal, ampliando assim os estudos 
na área da Educação e suas interfaces com o pensamento crítico e a educação 
emancipatória.  

A cada objetivo específico do Plano, apresento, a seguir, as atividades que 

acredito, relevantes à reflexão teórica para a investigação realizada: 

 

QUADRO 7: Objetivos específicos do Plano e as atividades realizadas 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADE REALIZADA 
 
- (1)Participar dos estudos e discussões no grupo 
de pesquisa e no laboratório, como também de 
todas as atividades previstas pelo co-orientador e 
outras mais que forem pertinentes às 
pesquisas desenvolvidas no LEduC.  
 

- Workshop I: Ferramentas Digitais na Supervisão 
de teses. Isabel Alarcão e Francislê Neri de Souza 
- Aula aberta do Programa Doutoral em Educação 
por Professora Idália Sá-Chaves: Formação de 

Professores: vinte anos sem Donald Schön. O 
que fica das vidas que passam?” 

 
 
- (2)Participar de disciplina indicadas pelo 
coorientador Prof. Rui Marques 

- Disciplina de Metodologia da investigação em 
Educação – Curso de Doutoramento em Educação 
- Disciplina de Didática das Ciências  (com ênfase 
no Pensamento Crítico) - Curso de Mestrado em 

Educação. 
 

 
- (3) Desenvolver junto aos membros do 
laboratório e grupos de estudos, discussões e 
constructos teóricos para a construção de 
indicadores de análise que irão enriquecer os 
estudos do grupo de pesquisa sobre pensamento 
crítico e educação;  
 
 
 
 
- (4) Compor diretrizes conceituais e 
metodológicas que poderão subsidiar as análises 
e as discussões dos dados da tese de 
doutoramento no que tange a formação de 
professores em serviço, apoiadas pelos conceitos 
advindos do pensamento crítico, bem como 
daqueles engendrados no Grupo de Pesquisa 
Edusex sobre educação emancipatória; 
 
 
 
 

- (5) Aprofundar as possíveis convergências 
encontradas entre os estudos do pensamento 

crítico e educação emancipatória; 
 
 
 
 

- (6) Elaborar artigos científicos e/ou capítulos de 
possíveis publicações em livros ou meio 

eletrônico, a fim de contribuir para os estudos 
teóricos realizados pelos membros do LEduC e 

Grupo de Pesquisa Edusex. 
 

 
- Disciplina de Metodologia da investigação em 

Educação – Curso de Doutoramento em Educação: 
apresentação da metodologia da tese reorganizada a 
partir das aulas e orientações do Prof. Rui e artigo de 

final de disciplina apresentando o instrumento de 
análise da pesquisa documental da tese. 

 
- Disciplina de Didática das Ciências  (com ênfase 

no Pensamento Crítico) - Curso de Mestrado em 
Educação: aproximações sobre pensamento crítico e 

educação emancipatória com ênfase na educação 
sexual – Grupo EDUSEX. 

 
- Participações em eventos: 

 
Ciclo de Palestras UnderInvestigation em 
Psicologia&Educação@UA : “Investigar na e para a 
sociedade: um contributo da Didática. O Caso CIEC da 
Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha”; 
 
Curso e-learning: Investigação qualitativa com o 
WebQDA: fontes, codificações, questionamentos e 
colaboração. 
 
Disciplinas - Didática e Desenvolvimento Curricular II 
e Supervisão e Avaliação II do Programa Doutoral em 
Educação: palestra que integra as duas disciplinas 
supracitadas  - “A articulação entre Didática e 
desenvolvimento curricular”. 
 
II Jornadas do LEduC/Jardim da Ciência intituladas 
“Investigação em Educação em Ciências”.UA 
 

O Departamento de Educação e Psicologia, 
Universidade de Aveiro Clara Coutinho e João 
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Amado integram painel de discussão, com 
moderação de Isabel Alarcão, subordinado à 
temática “Revisão sistemática da literatura: o 

processo e o produto”. 
 

Comunicações apresentadas nos seguintes 
eventos: 

 
VIII Simpósio de Organização e Gestão Escolar: 

Rede escolar – (re)configurações, tensões e 
desafios. (UA – PT) 

 
International  Conference The Future Of Education 

– Edition 7. Florence, Italy. (8-9 junho/2017) 
 

IV Congresso Internacional Sexualidade E Educação 
Sexual – IV Cises Olhares, Saberes e Fazeres em 

Sexualidade e Educação Sexual 
 

II Congresso Internacional Transformações e 
(In)consistências das Dinâmicas Educativas 

O (trans)nacional, o local e o comunitário nas 
políticas educativas – Universidade de Coimbra. 

 
III COLBEDUCA Colóquio Luso-Brasileiro De 

Educação. UDESC/ MINHO 
 

I V COLBEDUCA Colóquio Luso-Brasileiro De 
Educação UDESC/MINHO 

 
VII COEB – Congresso de Educação Básica. Rede 

Municipal de Florianópolis. 
 

I Fórum cidtff. Departamento de Educação e 
Psicologia/Universidade de Aveiro 

 
Research Day 2017. Departamento de Educação e 

Psicologia/Universidade de Aveiro.  
 

Publicação artigo UFMA 2018:  RECOLHA E 
ANÁLISE DE DADOS NUMA PERSPECTIVA 

FENOMENOLÓGICA: registros das redes sociais 
como corpus documental numa investigação em 

educação. Cad. Pesq., São Luís, v. 25, n. 4, out./dez. 
2018.  

                               
 

- Realizar visitas técnicas a outras instituições de 
Ensino Superior parceiros do Grupo de 

Pesquisa Edusex/UDESC, como também do 
Grupo de Pesquisa LEduC/UA;  

 

Duas visitas técnicas na escola de Ciência Viva Vila 
Nova da Barquinha; 

 
Uma visita imersiva entre novembro e dezembro de 

2017 na Escola de Ciência Viva Vila Nova da 
Barquinha; 

 
Uma visita Técnica no Centro de Ciência Viva em 

Coimbra; 
 

Uma visita técnica no Museu Galileu-Galilei em 
Florença/ Itália. 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora Wendhausen (2018) 

 
 As discussões realizadas a partir das atividades acadêmicas/investigativas e 

visitas técnicas, redesenharam o campo teórico-metodológico da investigação. Mas 

as visitas técnicas conjugadas com as leituras realizadas nas disciplinas ministradas 
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pelo professor Rui foram cruciais para a revisita às minhas primeiras percepções 

sobre o fenômeno estudado e mais, uma dessas visitas permitiu uma análise mais 

profunda da realidade do PAC em relação a sua metodologia e as tensões e desafios 

ocorridas na implementação de uma cultura escolar, diferente a que estávamos 

acostumados. 

Dessa forma, faz-se necessário explicitarmos a experiência vivida na Escola 

Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, para que seja compreendida o 

redirecionamento do olhar desta pesquisadora, que mesmo num 

lugar/espaço/geográfico tão diferente, pôde realizar aproximações e reflexões sobre 

o fenômeno/percebido deste estudo. 

 

Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha (VNB): experiências vividas pela 

pesquisadora numa escola portuguesa. 

 Alguns foram os fatores que me levaram a querer conhecer mais 

profundamente a Escola Ciência Viva, a saber: 

- Ser cede de um Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC); 

- Integrar o ensino experimental de ciências ao 1° ciclo do Ensino básico (1° ao 4° ano 

do ensino fundamental); 

- Fomentar práticas experimentadas desde 2006 no Jardim de Ciências, espaço de 

ensino de ciências não formal que busca a articulação do ensino formal nesse período; 

- Implementar práticas educativas fomentadas no Programa de Formação de 

professores do 1° ciclo do ensino básico: ensino experimental de ciências( PFEEC), 

no período de 2006-2009 pela Universidade de Aveiro, coordenado pelo Professor Dr. 

Rui Vieira; 

- E o que acredito ser o mais crucial para este estudo, o fomento de um projeto 

educativo que possui uma prática educativa que tem como princípio a pesquisa e que 

promove aprendizagens ativas, dialógicas, colaborativas, cooperativas e solidárias, 

voltada ao desenvolvimento do pensamento crítico, prática que perseguimos no PAC. 

 Ao deparar-me com a experiência da Escola Ciência Viva, apresentada num 

seminário do departamento de educação em maio de 2017, pela Prof. Dr. Ana 

Rodrigues e as suas investigações a partir da coordenação do CIEC Barquinha, pude 

perceber as nuanças existentes entre a prática e a teoria lida e explorada nos 

documentos que me foram fornecidos sobre o Jardim das Ciências, teses e 
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dissertações e demais publicações, da importância do ensino experimental de 

ciências no início da vida escolar das crianças. 

 Diante disso, os estudos realizados ao longo desses últimos 13 anos na 

comunidade acadêmica da Universidade de Aveiro, a contar com a inauguração do 

Jardim da Ciência69, principalmente sobre a égide dos professores supra-citados, e 

de tantos outros, trazem em voga a importância de considerar em nossas práticas e 

na formação das nossas crianças, os estudos voltados a Ciência e a tecnologia, 

apontando que o célere avanço científico e tecnológico de sociedade requer cidadãos 

conscientes de seu papel social, na busca de um mundo cada vez mais sustentável, 

equitativo e democrático. (GONÇALVES, 2009).  

Vieira e Martins (2005) discutem que há um esforço, desde o início do século 

XIX sobre a importância do ensino de ciências e da utilização do Conhecimento 

científico70. Os documentos de órgãos como a UNESCO, proclamam que 

a colaboração activa em todos os domínios do trabalho científico pode 
contribuir, entre outros, para que as Ciências, por um lado, permitam 
a todos um conhecimento mais aprofundado da natureza, tecnologia 
e sociedade, uma qualidade de vida melhor e um ambiente são e 
sustentável para as gerações actuais e futuras e, por outro lado, 
promovam o pensamento científico cuja essência é a capacidade de 
examinar problemas de diferentes perspectivas e procurar explicações 
dos fenómenos naturais e sociais, submetendo-as constantemente a 
um pensamento crítico e livre, que é essencial num mundo 
democrático. (VIEIRA; MARTINS, 2005, p.80)  

 Martins (et al, 2007) e Gonçalves (2009) também colocam que, os saberes e 

conhecimentos científicos transitam em situações e espaços de educação formal e 

não formal e por isso, a emergência na articulação dos saberes produzidos, como por 

exemplo em museus, aos saberes escolares, principalmente aqueles voltados ao 

público infantil (estudantes do 1° CEB). 

 Compreender que há aprendizagens que necessariamente não é privilégio do 

espaço escolar e, por isso, como mesmo lembra Rodrigues (2011), há de se corrigir 

as  “insuficiências e as inadequações do sistema escolar de tipo clássico”. Isto porque 

a “educação formal carece de relação com a vida quotidiana dos alunos” . 

(RODRIGUES, 2011, p.39). 

 
69 Antes mesmo desse evento destaco os estudos realizados por Martins. Estudos que desencadearam, inclusive, 
a criação do Jardim das Ciências. 
70 Destacam a “Declaração sobre a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico” adoptada pela 
Conferência Mundial sobre a Ciência, realizada em Budapeste (UNESCO e ICSU, 1999). (VIEIRA; MARTINS, 
2005). 
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 Neste contexto, o interesse pelo case Escola Ciência Viva, que em seu projeto 

integra um Centro integrado de educação em Ciências, chamou-me a atenção e fez-

me refletir sobre o projeto que há pouco mais de cinco anos estamos desenvolvendo 

em uma escola de ensino fundamental I, no município de Florianópolis. (corresponde 

ao 1° CEB). 

 Um projeto que tem como cariz epistemológico a pesquisa como princípio 

educativo e que de certa forma, aproxima-se dos ideais descritos nos documentos de 

investigação e projetos educativos explorados neste estudo. 

Breve caracterização da Escola Ciência Viva e CIEC Barquinha 

O Parque Escolar Vila Nova da Barquinha é considerado um espaço de excelência. 

Inaugurado no dia 6 de janeiro de 2013. O parque é composto pela Escola D. Maria II 

remodelada e a Escola Ciência Viva71, localizado no Concelho de Vila Nova da 

Barquinha, no Distrito de Santarém, Portugal. Possui uma área de 6 hectares.  

Atende cerca de 600 estudantes de 1° a 12° ano72 e segundo dados da última 

avaliação externa 2014-2015, o agrupamento conta  103 docentes e 60 trabalhadores 

não docentes. Na sua totalidade, consta que entre os contratos temporários e do 

quadro efetivo, há evidências de elevada estabilidade e experiência profissional ( 

AVALIAÇÃO EXTENA 2014-2015)73.   

A Escola Ciência Viva, que integra o CIEC foi construída a partir dos fundos 

comunitários da região e o investimento foi de quatro milhões de euros. Atende cerca 

de 250 estudantes do 1° CEB (1° ao 4 ano do ensino fundamental I) e esta composição 

se deu a partir da desativação de cinco escolas do agrupamento. 

Salienta-se que a Escola, por integrar o CIEC, atende, além de estudantes de 

escolaridade inicial do Agrupamento VNB, a comunidade em geral durante os 

períodos letivos e não letivos. Os visitantes fazem o agendamento de visitas ao CIEC 

(constituído por um laboratório de ciências), participam de oficinas científicas e o 

 
71 Os dois prédios foram inaugurados no ano letivo 2011-2012, mas o projeto CIEC pelos moldes que hoje se 
encontra no ano letivo de 2015-2019. (BARQUINHA, 2015) 
72 Explicar isso 
73 Docentes: 90% pertencem aos quadros e 95% exercem funções há 10 ou mais anos. Não docentes: dos 60 
trabalhadores,  60% têm 10 ou mais anos de serviço. (AVALIAÇÃO EXTERNA 2014-2015). 
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preçário varia de 3€ a 5€74, dependendo do grupo a ser atendido e das atividades 

oferecidas. 

O CIEC apresenta cinco áreas temáticas interativas permanente, que são: 

“Embarca com a Ciência”; “Explorando o Castelo”; “Explorando a Barquinha”; 

“Explorando o Tejo” e “Explorando o Voo”. Dispões também de uma diversa área 

externa com uma multiplicidade de espaços. Segue alguns: “Espaço Cultivar 

Ciências”(Pomar Tutti Frutti, Horta (com) vida); “Espaço Ciência e desporto” (Parque 

de desportos radicais, Campo de futebol)75. 

Com ampla valência permite organizar atividades como: “Jantar com Ciências”; 

“Café/Chá da Ciência” e as “Histórias com Ciência” e outras exposições temporárias. 

Tudo isso, na perspectiva de integrar a cultura local e os conhecimentos da ciência, 

na busca de uma aprendizagem pela experiência e por isso, significativa desde a mais 

tenra idade e ao longo da vida, com vistas a promoção de uma cultura científica. 

A Escola Ciência Viva ainda conta com os seguintes ambientes de 

aprendizagem, segundo o Projeto educativo do Agrupamento VNB 2015/2019:  

ü Entrada principal  - Espaço  Ver, Viver e Sentir – Arte e Ciências: recepção dos 

estudantes, pais e responsáveis e outros visitantes; também ocorrem 

exposições de trabalhos/manifestações culturais. 

ü 12 Salas de Aula (organizadas em 4 núcleos distintos e organizados por cada 

ano escolar. Cada núcleo possui 3 salas de aula que convergem para um 

espaço versátil de aprendizagem - salas de extensão – espaço comum aonde 

ocorrem atividades coletivas entre as turmas; numa lógica de trabalho 

colaborativo intra e interturmas. 

ü Biblioteca. 

ü Espaço Polivalente (sala polivalente, sala de artes plásticas e sala de música). 

ü Ginásio – espaço destinado às aulas de expressões físico-motoras e artísticas. 

ü Refeitório – infraestrutura de suporte às refeições escolares, que facilita o 

funcionamento dos ATL e a organização de atividades abertas à comunidade. 

ü Gabinetes de trabalho. 

 
74 Segundo o relatório de Autoavaliação (2015, p. 14),  o CIEC tem um laboratório concebido especificamente 
para o ensino formal das ciências no 1.o CEB e um espaço de educação não- formal com módulos interativos 
para a comunidade escolar e não escolar, local e não local.  
 
75 Revista Municipal de Vila Nova da Barquinha. N.º 30, Outubro de 2013, p. 51-54. 
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ü Salas de reuniões de pequena e média dimensão. 

ü Gabinete médico. 

ü Gabinete da Coordenadora de Estabelecimento. 

ü Sala das Assistentes Operacionais. 

ü Átrios e zonas de circulação interiores e exteriores educativo. 

ü Espaços exteriores [área lúdico-desportiva, módulos interativos do CIEC. 

Um Projeto educativo unificado é o documento guia de todas as escolas que 

fazem parte da autarquia, diferentemente dos modelos brasileiros, em que cada 

escola possui um diretor/a e um PPP por Unidade educativa. Assim, as escolas 

reunidas pelo agrupamento são geridas organicamente por um Conselho Geral com 

a representação de um diretor, junto a uma equipe pedagógica, administrativa e 

gestora escolhida no Concelho, ficando concentrada num prédio próprio. No caso do 

Concelho Vila Nova da Barquinha, na Escola D. Maria II, em que há a oferta do 2° e 

3° ciclo escolar (5° ao 12° anos). 

A Escola Ciência Viva, respeitada a sua especificidade, própria de uma escola 

que atende crianças de seis a dez anos, apoia-se no Decreto Lei 115-A/98 (como as 

demais), que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, que visa garantir uma educação que reflita a realidade e a expressão 

identitária da comunidade escolar envolvida. O Decreto incorpora a experiência da 

democracia e  

afasta uma solução normativa de modelo uniforme de gestão e adopta 
uma lógica de matriz, consagrando regras claras de responsabilização 
e prevendo a figura inovadora dos contratos de autonomia. Se, por um 
lado, a administração e a gestão obedecem a regras fundamentais que 
são comuns a todas as escolas, o certo é que, por outro lado, a 
configuração da autonomia determina que se parta das situações 
concretas, distinguindo os projectos educativos e as escolas que 
estejam mais aptas a assumir, em grau mais elevado, essa autonomia, 
cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir a compensação 
exigida pela desigualdade de situações. (PORTUGAL, 1998, p.02) 

Dessa forma, a proposta pedagógica da Escola, tem o conjunto de seu currículo 

respeitado, na medida que o projeto educativo do agrupamento aposta 

fortemente na literacia científica, uma vez que integra um conjunto de 
infraestruturas que possibilita aos alunos conviver com a ciência e com 
os fenómenos científicos, através das aprendizagens, em ambientes 
formais e não formais, preparando-os, assim, para um futuro que irá 
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requerer bons conhecimentos científicos e tecnológicos”. 
(BARQUINHA, 2015-2019) 

 Quanto a sua matriz curricular, segue a figura demonstrativa: 

Figura1: Disciplinas ou Componentes Curriculares 1° Ciclo – Escola Ciência Viv 

Fonte: Projeto Educativo Agrupamento VNB (2019) 

Conta também com atividades chamadas de enriquecimento curricular76. As 

atividades realizadas consubstanciam o Lema77 e os Valores78 defendidos no Projeto. 

As atividades oferecidas são as seguintes: Oficina do Explorador, Oficina Artes e 

Ofícios, Música/Dança, Desporto, Inglês e Programação. 

Além disso, o Projeto educativo do agrupamento motiva e faz lembrar da 

importância da participação de toda a comunidade escolar na organização, gestão e 

avaliação das propostas pedagógicas. Na Escola Ciência Viva há um espaço 

reservado a participação de pais, com gabinete próprio e atividades em regime de 

colaboração.  

Ainda conta com a participação efetiva da sociedade civil e das demais 

instituições da Vila, e parcerias que podem ser feitas entre entidades governamentais 

 
76 Equivale as atividades que constituem no Brasil de escola em tempo integral, como por exemplo: 
atividades, artísticas, desportivas. O apoio pedagógico é realizado durante o período escolar e são 
acrescentadas atividades de ciências e tecnologia. 
77 Lema: Ver, Viver e Sentir: Arte e Ciência. (AGRUPAMENTO VNB, 2015-2019, 2015, p.16) 
78 Valores: O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha pretende levar a cabo a sua Missão 
assente em valores fundamentais para dotarmos as nossas crianças/alunos de competências 
dinâmicas, conduzindo-os a cidadãos capazes de exercer a cidadania na sua plenitude, a saber: 
Equidade, respeito, confiança, cidadania, liberdade, direitos humanos, vida saudável, criatividade, 
projetos. ( AGRUPAMENTO VLB 2015-2019, 2015, p. 13-15) 
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ou não, nacionais ou internacionais. Essas atividades, chamadas de Clubes visam 

oportunizar a valorização pessoal e a ocupação plena dos tempos escolares e 

consolidarem ainda mais, os conhecimentos e aprendizagens escolares.   

Movimentos metodológicos de uma visita imersiva 

A ideia de realizar uma visita técnica que chamei aqui de imersiva surgiu do desejo e 

da possibilidade de acompanhar o trabalho em uma escola pública 1° CEB 

portuguesa. É importante salientar que esta escolha não  se deu de forma aleatória. 

Além das motivações  supra citadas no início deste texto, ainda destaco, que 

antes de fazê-la, realizei duas visitas técnicas no estabelecimento e observei que 

havia proximidade do público que acompanho na escola brasileira e o fato da escola 

estar implementando  o Projeto Para Todos (PPT), utilizando como estratégia didático-

pedagógica, a metodologia de pesquisa, ação educativa experimental, de âmbito 

nacional, anunciando os primeiros passos para a flexibilização curricular nas Redes 

de Ensino Portuguesa. Iniciativa que parecia semelhante ao projeto PAC. 

 Para iniciar esta imersão foi necessário organizar um documento no qual 

chamamos de “Plano Visita Técnica: estágio doutoral UA”79, supervisionado pelos 

professores, Dr. Rui Marques Vieira; Dr. Ana Rodrigues e pela Prof. Orientadora 

brasileira Dr. Sônia Melo.  

 O objetivo deste plano foi o de : Construir conhecimento teórico e didático sobre 

processos educativos, formativos e supervisivos por meio de visita imersiva na Escola 

Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha (VNB), na perspectiva de subsidiar os estudos 

realizados por meio de um estágio de doutoramento, contribuindo com a investigação 

em desenvolvimento. E teve como objetivos específicos: 

1. Caracterizar o contexto, funcionamento administrativo e pedagógico da Escola 

Ciência Viva de VNB; 

2. Descrever como é operacionalizado o currículo escolar e a sua relação com as 

ferramentas de investigação por meio das atividades de experimentação utilizadas 

pelo CIEC para o ensino de ciências e demais áreas do conhecimento; 

3. Acompanhar e descrever o trabalho diário de pelo menos, uma sala de aula e 

professor/a da Escola e da equipa (ou um membro) do CIEC.  

 
79 O Plano encontra-se apêndice 1. 
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4. Participar, sempre que possível, de atividades de trabalho conjunto, de formação 

dos/as profissionais da Escola; 

5. Identificar o modo como ocorre a participação na escola dos pais/encarregados de 

educação. 

A técnica de recolha de dados utilizada para esta atividade foi a observação 

sistemática e intencional80 guiada pelas questões elaboradas para esta imersão e os 

registros, que se deram por meio da descrição das observações e vivências desta 

pesquisadora num diário de campo.  

Não foram utilizados nenhum meio eletrônico e nem mesmo registros 

fotográficos ou audiovisuais dos/as estudantes ou profissionais da escola. Isto porque, 

o pedido de permissão de pesquisa ao comitê de ética português para esta recolha 

seria muito demorado, inviabilizando o trabalho. Assim, a única permissão viável seria 

ao Diretor Geral do Agrupamento Vila Nova da Barquinha que em nome da Prof. Ana 

Santos uma das coordenadoras do Agrupamento, concedeu a minha ida e imersão na 

mesma.   

A metodologia seguiu o formato desenhado no plano de Estágio Doutoral, 

buscando a organização do trabalho a ser realizado em etapas, apresentadas no item 

‘Cronograma das visitas”81.  

Apesar disso, essa organização não apresentava uma hierarquização e ficou 

sujeita ao replanejamento, conforme as necessidades e sugestões da direção e 

coordenação da escola visitada e, sobretudo dos orientadores do trabalho a ser 

realizado. 

 As questões que guiaram a visita foram as seguintes:  

6. O que é isto, Escola de Ciência Viva VNB? 

7. Como o CIEC integra-se ao trabalho da escola? 

8. O que é o PPT – Projeto para todos? 

9. Como se organiza o currículo da escola com o PPT? 

10. Quais são as diferenças e aproximações do PPT e o PAC? 

O case Escola Ciência Viva: alguns registros e reflexões de um diário de campo a 

partir das questões investigativas. 

 
80 Estágio doutoral equivale a doutorado sanduíche no Brasil 
81 Anexo 3 
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1. O que é isto, Escola Ciência Viva?  

A Escola de Ciência Viva VNB é uma iniciativa inovadora que conjuga uma escola de 

1° CEB em uma localidade importante do Distrito de Santarém/Portugal com a 

expertise dos Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC). O projeto em si se 

constitui como uma ação político/pedagógica pautada no compromisso firmado com 

políticas públicas educacionais em âmbito nacional e internacional, assumidas por 

esse país e tantos outros com uma “Educação para Todos”.(RODRIGUES, 2011; 

UNESCO, 1998; 2000; 2001). 

 Esse compromisso, segundo Rodrigues (2011, p. 05), constitui-se como “a 

chave para o desenvolvimento sustentável, assim como para assegurar a paz e a 

estabilidade dentro e entre países. A educação surge assim como um meio 

indispensável para alcançar a participação efectiva de cada cidadão”.   

 Nesse contexto, desde a sua concepção, que ocorreu há seis anos, até a sua 

construção, organização curricular e sua implementação, tendo como parceiras o 

Concelho VNB, o Agrupamento do Concelho e a Universidade de Aveiro, que 

concebeu e fomentou um projeto de escola que busca o desenvolvimento de 

habilidades e competências de seus/suas estudantes, em direção a literacia científica 

em crianças cada vez mais jovens. 

 Assinala-se que tal iniciativa vem ao encontro do que Rodrigues (2011) apontou 

em sua investigação, “A Educação em Ciências no ensino básico em ambientes 

integrados de formação” , que o projeto consubstancia as políticas educativas como, 

a “Estratégia Europa 2020”, a iniciativa “Juventude em Movimento” (CE, 2010b), o 

“Quadro Estratégico EF 2020” (CE, 2009), as “Metas Educativas 2021” (Organização 

dos Estados Iberoamericanos [OEI], 2010) que em seu núcleo comum de ações e 

metas priorizam: “(i) melhorar a qualidade de educação garantindo as competências 

essenciais e a excelência; (ii) melhorar a formação inicial e continuada de professores; 

(iii) reforçar a investigação científica; e (iv) promover oportunidades de educação ao 

longo da vida”(p.05). 

 Isto para garantir que todos e todas os envolvidos no processo educativo 

desenvolvam o que a pesquisadora chama de competências-chave, ou seja, 

“excelência e a atractividade a todos os níveis da educação e da formação [...]”, por 

meio da elevação dos níveis das aptidões de base como a  literacia e a numeracia, 
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“tornando a matemática, as ciências e a tecnologia mais atractivas e consolidando as 

competências linguísticas”. (RODRIGUES, 2011, p.05). Além disso, Rodrigues (2010) 

coloca que a  

concepção do projecto da escola do 1°CEB de VNB teve como preocupações 
principais criar ambientes integrados de educação formal e não formal, 
estimular a abertura da escola à comunidade, fomentar atitudes e práticas 
colaborativas entre todos os que a habitam, frequentam e fruem, na 
perspectiva de que o espaço escolar também ensina, e onde até os 
corredores podem ser “ruas de aprendizagem”. A ideia de se criar um Centro 
Integrado de Educação em Ciências [CIEC] dentro da própria instituição 
escolar foi uma inovação que se constituiu também como uma marca 
identitária da própria escola. (RODRIGUES, 2011, p. 12). 

 Todo este contexto, abriu-me a possibilidades de revisão das convergências 

articuladas nessa primeira hora, trazendo outros elementos que auxiliaram-me nesta 

fase de compreensão e aprofundamento da minha percepção em relação ao 

fenômeno estudado.  

 Dessa forma, no dia 13 de novembro de 2017 fui até a estação de Comboios 

de Portugal, em Aveiro, iniciar, o que seria, a última atividade acadêmica do meu 

estágio doutoral. Tendo as permissões na mão, uma pequena mala e muita sede de 

aprender, adentrei no comboio em direção a localidade do Entroncamento e lá, fiz 

uma conexão na estação, para o Concelho Vila Nova da Barquinha, distrito de 

Santarém. Toda a viagem, deu-se em aproximadamente três horas (9:30h às 12:20h). 
 Na escola, fui recepcionada por um colega do curso de Doutoramento em 

Educação /UA, professor de inglês, que inteirado com o meu plano, logo apresentou-

me a três professores que almoçavam na cozinha da escola. 

 Foi este professor também, que sabendo da minha dificuldade em arrumar um 

local para ficar, entrou em contato com uma colega professora do quadro docente do 

Agrupamento, que prontamente arrumou-me um local em que eu passaria o mês.82 

Desde de o primeiro momento fui inquirida sobre quais as minhas intenções e 

apresentei a coordenação pedagógica da escola, meu plano de trabalho e fui 

conduzida até o Agrupamento, onde fui apresentada a Prof. Ana Santos e ao Diretor 

Geral. Foram muito solícitos e se colocaram à disposição para qualquer dúvida ou 

dificuldade encontrada. Assim segui o cronograma traçado no plano. 

 
82 Tinha um local definido para ficar, mas o locatário desistiu na última hora. A professora em questão, sabendo 
da minha situação, mobilizou a família e fiquei durante três dias numa pequenina casa na localidade do 
Entroncamento, até que o seu apartamento tivesse condições de me abrigar. Com a ligação de luz e de água, 
fiquei alojada, num apartamento de 2 quartos, há 800 metros da escola. Não paguei nada por isso, somente as 
despesas de gás e luz. 
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Segue algumas informações, fruto de minhas observações, relatos e 

anotações, a fim de continuar a responder a questão; O que é isto, Escola Ciência 

Viva? 

Os docentes: segundo o relato dos professores, a maioria do professorado 

das escolas portuguesas são substitutos e isto causa grande desconforto, 

insegurança e instabilidade profissional, o que atrapalha o seu desempenho e 

motivação; a jornada de trabalho é de seis horas/dia, ocorrendo entre as 9 horas  e 

15 horas e pelo menos, uma vez na semana, depois deste horário, há reuniões de 

planejamento, colaboração e integração curricular.  

As coordenadoras da escola são docentes escolhidas pelo diretor do 

agrupamento, e além de cuidarem de toda a parte administrativa, RH e pedagógica 

(articula reuniões e planejamentos), também fazem substituição de professores, apoio 

pedagógico e coordenam os projetos escolares. Uma delas possuía “cadeira” de 

coordenação em mais de uma escola do agrupamento.  

Ainda havia a coordenadora do PPT. Esta professora organizava, articulava 

e executava os projetos junto aos professores e professoras da escola e uma vez por 

semana. Uma aula por turma entrava em sala de aula para desenvolver atividades do 

PPT junto aos/as professores/as, como também, articulava saídas de estudos, 

atividades nos laboratórios do CIEC e planejamento com os/as professoras e demais 

entidades da comunidade. 

 Os não docentes: estes profissionais atendem as crianças durante os 

intervalos, em oficinas e clubes. Por exemplo, os monitores do CIEC são considerados 

não docentes. O atendimento no intervalo seria durante todo o período que a criança 

está na escola e nas oficinas de enriquecimento curricular e nos laboratórios do CIEC, 

também durante o período regular.  

Na biblioteca havia uma educadora que ficava responsável pela formação de 

leitores, contações de história, como também desenvolvia o trabalho junto aos 

professores (não é bibliotecária).  

Uma outra educadora importante, seria a que é responsável pela articulação 
família e escola. Ela desenvolvia todo o trabalho com os pais e fazia parte da equipe 

que organizava a Associação de pais. Os projetos desenvolvidos eram planejados 

pelos pais da associação e esta educadora, que ficava na escola em período integral 

e por muitas vezes, acabava por ficar das 8 horas às 19 horas, quando não havia 

outra pessoa para substituí-la.  



 
 

 

347  

Conhecia todas as crianças e famílias e acabava por resolver, junto a 

coordenação da escola, problemas que envolviam os estudos, desempenho, 

negligência familiar, dentre outros desafios. Ainda haviam outros funcionários como 

da cozinha, limpeza e manutenção, que se revezavam na recepção da escola. 

Quanto a estrutura física e administrativa da escola: a escola funciona das 

8 horas às 19 horas, sendo que até as 15 horas é o tempo regular. A partir das 15:15 

iniciava-se as atividades de enriquecimento curricular e depois das 17 horas iniciam-

se os clubes.   

A escola está organizada em blocos, estruturados da seguinte forma: há 

corredores ao redor de toda a escola com acesso ao CIEC, Biblioteca, Ginásio, salas 

de reuniões, de trabalho e de convivência, sala dos professores, refeitório, cozinha, 

enfermaria e gabinetes. No seu núcleo ficam 4 blocos de salas de aulas e o pátio 

interno, um labirinto com chão emborrachado em que as salas de aula e outras 

dependências tem acesso.  

Os blocos são compostos de 3 salas e uma sala que integra essas outras, 

dando oportunidade para trabalhos em conjunto e colaborativos. Geralmente, quando 

está muito frio, as crianças permanecem nessas salas, que são bem amplas tendo 

acesso ao pátio que interno. 

Há um amplo pátio externo com quadras, pistas de skate, parque; toda a área 

externa é arborizada e segue a proposta do CIEC e demais projetos, como por 

exemplo o do Empreendedorismo e eco-escola. Além disso, a escola é bastante 

segura e as crianças somente tem acesso ao pátio externo pela porta principal e pelo 

CIEC. 

As salas de aula são amplas, bem iluminadas, equipadas com armários 

embutidos com todo o material disponível, climatizada, com móveis ergométricos, 

quadro interativo, lousa branca, projeto multimídia, computador com acesso a internet. 

As carteiras estão dispostas, na sua maioria, aninhadas e separadas nas avaliações. 

As paredes, móveis e toda a estrutura é de cor branca, paredes infinitas e 

conforme o espaço, o chão era texturizado. Por exemplo: o pátio interno possuía um 

chão emborrachado, feito de pneus reciclados; os chãos das salas de aula eram 

brancos e vinílicos e há corredores com outras texturas.  

O conceito a ser transmitido é que como é uma escola viva, o colorido vem das 

pessoas e crianças que ali habitam e por isso, há muitas exposições  e pequenos 
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trabalhos expostos nos corredores e principalmente, no rol de entrada, considerado 

um espaço de exposição científico-cultural e de comunicação com a comunidade 

externa. 

O CIEC possui entrada própria, mas acesso pelos corredores laterais, pátio e 

demais dependências da escola, inclusive às salas de aula. Todos e todas as 

crianças, nos horários de aula, se deslocam pelo pátio interno até os laboratórios. 

Como já mencionado, o laboratório possui vários espaços temáticos e está disponível 

a todos e todas os professores, educadores e crianças, desde que possuam 

planejamento prévio. 

Quanto ao trabalho em sala de aula: as aulas se organizam em tempos de 

50h/a, geralmente aulas faixas, excedendo a educação física. São utilizadas 

sequências didáticas que estão disponíveis nos livros didáticos impressos e também 

em modo digital; a língua portuguesa é amplamente trabalhada e transversa as 

demais disciplinas. As crianças são constantemente corrigidas em sua oralidade, 

escrita e leitura.  

A questão gramatical é amplamente trabalhada e percebe-se um grande 

domínio da língua e os resultados são muito bons, percebidos na forma com as 

crianças falam, expressam-se e interpretam situações e itens a serem preenchidos e 

realizados nas atividades propostas.  

Também, percebe-se que as crianças que estão envolvidas nas atividades com 

o CIEC possuem um vasto conhecimento das ciências, são mais questionadoras e 

conseguem articular conhecimentos tácitos e prévios, estudados anteriormente. 

Parece que há um diferencial importante no desempenho das crianças, a partir do 

trabalho integrado CIEC – ESCOLA. 

Quanto a Educação Especial (EE): Diferente do atendimento realizado no 

município que trabalho83, as crianças atendidas na educação especial são as que 

possuem dificuldades de aprendizagem e transtornos como o TDHA84. Atendidas no 

turno regular e utilizados materiais específicos. O planejamento é realizado com o 

grupo de professores que fazem este atendimento em todo Agrupamento.  

Na escola, a professora de EE., intera-se da situação da crianças, junto ao seu 

professor/a e coordenador/a da escola, realiza uma avaliação pedagógica e 

 
83 O atendimento especializado no Município de Florianópolis é destinado a crianças com deficiência física, 
TEA e deficiência intelectual com muitos comprometimentos e cormobidades associadas.  
84 Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção. 
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encaminha para uma avaliação psicológica. Logo após, planeja e organiza as 

atividades conforme as dificuldades específicas de aprendizagem da criança. O 

atendimento acontece uma vez por semana. 

Quanto as disciplinas de Educação Física, Inglês e Educação religiosa: A 

Escola Ciência Viva possuía professores de educação física, o que não é comum em 

outras escolas do 1° CEB. Geralmente são os professores regentes das turmas que 

fazem este papel e então, há professores que acabam por não ministrar essas aulas, 

ficando as crianças sem atendimento adequado.  

Então, como pude verificar, a Escola Ciência Viva vive uma outra situação. As 

aulas de educação física eram ministradas numa das duas aulas semanais, por um 

profissional habilitado85 e a outra, pelo professor regente que a repetia. Havia também 

um outro desafio relatado pelos professores/as, há tempos não recebiam formação 

adequada para essa atividade. No entanto, garantem que o material didático é 

bastante explicativo e facilita a compreensão das atividades.  

A língua estrangeira, nomeadamente a língua inglesa, é bastante difundida 

nas escolas portuguesas desde a mais tenra idade. Todas as crianças, praticamente, 

saem ao final dos seus ciclos escolares, fluentes, em pelo menos, duas línguas. As 

aulas de inglês, por isso, ocorrem duas vezes por semana, em dias alternados para 

cada turma.  

São aulas interativas, lúdicas e que dão ênfase a oralidade, leitura e escrita. 

Durante as aulas o professor fala inglês e utiliza recursos multimídias, software, 

músicas e muita interação, com ênfase na conversação. O material impresso e digital 

é interativo e há o uso massivo de atividades online e digital durante as aulas e 

avaliação.  

A escola disponibiliza, de forma optativa a Educação Religiosa. Os 

professores organizam as turmas, que geralmente são mistas, divididas, mais ou 

menos pelas faixa-etárias. Essas aulas foram ministradas no primeiro horário da 

manhã ( 8 horas às 9 horas) e no final da tarde quando termina o horário regular ( 15 

horas às 16 horas). O conteúdo trabalhado inclui, desenvolvimento de valores e 

virtudes; educação moral; história das religiões, filosofia e atualidades, organizado e 

planejado com os demais professores que ministram esta disciplina no Agrupamento. 

O público é pequeno e há a tendência de ficar ainda menor. 

 
85 Essa situação é bem comum e há muitos estudos e pesquisas em Portugal apontando essa deficiência e a 
importância da inclusão de um profissional habilitado para ministrar as aulas. ( RODRIGUES; NEVES, 2017) 
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2. Como o CIEC integra-se ao trabalho da escola? 
Todo o planejamento do CIEC, coordenado pela professora do Departamento 

de Educação e Psicologia/UA, Dr. Ana Rodrigues é realizado com a sua equipe que, 

encontra-se no Centro; professores/as da UA e investigadores/as; e professores/as 

da escola. Há algumas diretrizes que devem ser seguidas e uma organização 

específica que inclui, por exemplo, um banco de dados que deve ser alimentado com 

as planificações das atividades temáticas planejadas a partir dos espaços do CIEC, 

como também, atividades a partir da matriz curricular que a escola segue86.  

Todo trabalho está sujeito a investigação e avaliação permanente da equipe 

que coordena o Projeto, professores/as da escola e crianças, com o intuito de corrigir 

as inadequações existentes e realizar novo planejamento.  

Para demonstrar como ocorre essa integração, acredito ser necessário 

registrar duas experiências de articulação CIEC-ESCOLA. Uma que ocorreu durante 

o tempo regular; e uma outra que ocorreu nas atividades de enriquecimento curricular, 

a saber: 

1° case CIEC: Aula de ciências sobre “ Movimentos Respiratórios” 

 A atividade foi realizada com uma turma do 3° ano tinha a seguinte situação-

problema: Como ocorre os movimentos respiratórios em humanos e como 

respiramos? Durante a sessão, o monitor do laboratório convidou a todos e todas a 

perceber como seus peitos (caixa torácica) se movimentavam quando respiravam. 

Pediu para que colocassem as mãos sobre o peito. Depois, inquiriu-as o que ocorria 

e as crianças prontamente colocaram suas mãos ao ar, para responder-lhe. Percebeu-

se que, mesmo pequenas, tinham entre 8 e 9 anos, conseguiam relatar com precisão 

e destreza o que foi questionado, uns auxiliando os outros, nomeando os 

procedimentos e fazendo relações com o que ocorre quando correm, andam ou estão 

em repouso. As crianças possuíam conhecimentos prévios e relacionavam com outras 

oficinas que participaram (uma anterior sobre o sistema circulatório). Logo depois, 

quando já haviam se manifestado, o monitor realizou experiências com balões; um 

simulador de pulmões e incrementou com vídeos interativos e explicativos curtos e 

motivantes. Durante o planejamento desta atividade, a professora decidiu que iria 

primeiro ir ao laboratório, para depois seguir com o conteúdo. Assim, conseguiu 

perceber o que as crianças já sabiam e pôde então, a partir das experimentações 

 
86 Barquinha (2016) – referências. 
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realizadas, replanejar  suas próximas aulas, a partir dos novos questionamentos que 

surgiram durante o trabalho.  

2° case CIEC: Enriquecimento Curricular – “Rali de Energia” 

A atividade foi realizada com crianças do 3° ano que participam do período 

extra-classe. Haviam duas situações-problema: a primeira seria – “Como podemos 

poupar água quando estamos lavando as mãos e escovando os dentes?”. E a outra – 

“Como podemos poupar energia elétrica?” Para iniciar a atividade, a monitora dividiu 

a turma em 3 grupos de 4 crianças e cada membro do grupo se revezaria para realizar 

a atividade.  A mesma consistia em a criança escolhida escovar o dente e lavar as 

mãos utilizando o menor volume de água possível. Dessa forma, uma criança abria a 

torneira e fechava e a outra, realizava a ação. No fundo da pia havia uma bacia e 

estavam disponíveis copos e o material para a escovação e sabonetes. Depois da 

atividade, a água que ficava dentro da bacia era colocada num recipiente graduado e 

era medida a quantidade de água que cada grupo havia utilizado. Pontuava o grupo 

que mais poupou água e que utilizava estratégias conscientes e eficazes para poupa-

la. Depois da experimentação, a monitora trabalhou a importância de se poupar água 

e estratégias para isso; calculou junto com as crianças a quantidade de água gasta 

por eles durante um dia, utilizando o que tinham gastado na experimentação e 

explorou a água como fonte de energia a partir do inquérito junto às crianças. Na 

segunda atividade, as crianças foram desafiadas a comprarem um refrigerador, 

analisando o custo-benefício quanto a preço, consumo de energia e capacidade. As 

crianças tiveram que realizar comparações com três equipamentos e discutiram a 

questões sobre não somente poupar energia, mas a fonte natural que é utilizada para 

produzir energia elétrica, o impacto ambiental e daí, puderam explorar o equipamento 

que faz parte da área temática do CIEC, “ Explorando o Tejo”, que demonstra como 

funcionam as usinas que ficam instaladas no mesmo.  

Nestas duas vivências, observou-se que as crianças pareciam obter, por meio 

da experimentação e observação sistemática, uma série de conceitos e 

conhecimentos importantes que os auxiliaram na resolução das situações-problema, 

a saber: 

ü Compreenderam como é gerada a energia elétrica consumida na comunidade; 

ü Reconheceram os símbolos que indicavam o consumo e capacidade dos 

refrigeradores; 
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ü Agregaram conhecimentos lógico-matemáticos e utilizaram na discussão 

conceitos e conteúdos como: valor, progressão numérica; operações 

matemáticas; comparações, aproximações e deduções lógicas; cálculo mental; 

ü Demonstraram habilidade para negociar, argumentar e buscar soluções para o  

problema; 

ü Criaram estratégias a partir de conhecimentos tácitos e escolares adquiridos 

em suas vivências; 

ü Possuíam espírito de equipe; solidários e colaborativos; 

ü Demonstraram atitudes altruístas e se sensibilizaram diante das questões 

ambientais e sociais levantadas (desperdício, poluição, mudanças no meio 

natural e o impacto na natureza e vida das pessoas).  

Houve outras experiências curriculares e extracurriculares entre CIEC-

ESCOLA e nas que acompanhei, observei que essas características se repetem e 

conjugam uma prática educativa de cunho emancipador e participativo. 

Desencadeia uma outra lógica educativa. Uma lógica da compreensão. 

(RANCIÈRE, 2015). 

3. O que é o PPT – Projeto para todos? 
4. Como se organiza o currículo da escola com o PPT? 

O Projeto Para Todos (PPT) se caracteriza como sendo um dos projetos- 

pilotos, planejado e implementado na Escola Ciência Viva e demais escolas do 

Agrupamento de Escolas VNB, constituindo-se como parte de uma ação conjunta do 

Ministério da Educação, sob o Despacho n° 3721/201787, que estabelece a 

implementação de projetos-pilotos de inovação pedagógica (PPIP),  
em regime de experiência pedagógica, durante três anos escolares, 
orientados para a adoção de medidas que, promovendo a qualidade 
das aprendizagens, permitam uma efetiva eliminação do abandono e 
do insucesso escolar em todos os níveis de ensino. ( PORTUGAL, 
2017, p. 8324). 

 O despacho, guiado pelo princípio da autonomia das escolas reconhecida pelo  

Decreto-Lei n° 75/2008, de 22 de abril,  e reiterado Decreto-Lei n° 137/2012, de 2 de 

julho, admite “a adoção de soluções organizativas diversificadas, em particular no que 

respeita à organização pedagógica” e reconhece as escolas agrupadas ou não, com 

competência para desenvolver estratégias político-pedagógicas em direção ao 

combate do abandono e insucesso escolar. (PORTUGAL, 2012, p. 8324) 

 
87 Diário da República, 2.a série — N.o 85 — 3 de maio de 2017. .Portugal, 2017 e colocar o despacho nacional. 
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No Despacho, o Ministério da Educação considera que tais medidas deverão 

incentivar o envolvimento de todos os membros da comunidade, ou seja, que se apoie 

numa lógica interna colaborativa e de articulação escola-comunidade, na busca de 

soluções inovadoras nos domínios pedagógicos, curricular, organizacional. Valida, 

portanto, uma ação conjunta e abrangente da comunidade escolar e civil, para a 

promoção de aprendizagens que possibilitem o sucesso escolar dos estudantes de 

todos os ciclos de ensino.  

Na Escola Ciência Viva o PPT, arbitrou-se utilizar a metodologia de pesquisa 

como estratégia didático-pedagógica adaptada a crianças/estudantes do 1° CEB. 

Segundo relatos da coordenadora do PPT, essa atividade foi incluída ao currículo 

escolar como uma unidade curricular. Portanto, ela ocorre duas vezes na semana, em 

aulas de 50 minutos, sendo que uma delas ministradas pela coordenadora e o/a 

professor/a regente e outra somente pelo regente (como mencionado anteriormente).  

A escolha do tema foi arbitrado pela equipe pedagógica do Agrupamento, que 

inclui a coordenação e representantes da escola. Com a temática escolhida, que no 

ano letivo de 2017-2018 foi: “ O mundo é nossa casa”, as turmas, aninhadas por ano88, 

junto aos/as seus/suas professores/as escolheram os seus subtemas, a saber: as 

turmas do 1° ano escolheram “Arco-iris”; os do 2° ano, “Animais do nosso mundo”; 3° ano, “ 

O Rio Tejo está na nossa casa”; 4° ano, “ No tempo dos Dinossauros”. 

A segunda etapa consiste na elaboração das questões a investigar pelas 

crianças com o auxílio dos/as professores/as. Na terceira é hora de responder as 

questões da pesquisa.  

Nesta fase, o professor assume o papel de articulador pedagógico. Segundo o 

relato da coordenadora, o/a professor/a busca integrar atividades curriculares e 

mobilizar recursos didático-pedagógicos, com o objetivo de responder as questões e 

articular o currículo escolar e o PPT.  

Para responder as questões, esses profissionais devem e podem mobilizar 

saberes advindos da própria comunidade, como por exemplo, a vinda de um morador 

que sensibiliza o Concelho, por meio das redes sociais, sobre o impacto dos seres 

humanos no manejo e utilização inadequada do Rio Tejo; usar a internet e material 

impresso para pesquisa; promover palestras com especialistas e investigadores; 

realizar saídas de estudos e ainda, utilizar os recursos do CIEC; dentre outros. 

 
88 Na escola Ciência viva há três turmas de cada ano, ou seja, há três do 1° ano; três do 2° ano; três do 3° ano e 
três do 4° ano, totalizando, aproximadamente, 250 crianças atendidas.   
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É importante destacar que os modelos de gestão dos PPIPs não seguem um 

padrão e são organizados, planejados e implementados conforme a realidade e 

recursos de cada escola. A ideia, segundo a coordenadora é a criação de projetos 

que atendam as necessidades educativas de cada realidade escolar. 

 Essa experiência é nova e se configura como uma abertura importante no 

currículo nacional, já que se inaugura, pela primeira vez, a flexibilidade curricular nos 

currículos das escolas portuguesas, a partir da promulgação do Despacho n° 

5908/2017, de 5 de Julho de 2017 no final do ano letivo de 2016-2017. Há então, o 

rompimento com a uma legislação normativa e pouco flexível, cerceando as ações 

dos professores. (BARQUINHA, 2016).  

 
5. Quais são as diferenças e aproximações do PPT e o PAC? 

 Refletindo sobre os dois projetos, vejo que há dois aspectos que os aproximam, 

considerando também, que tanto um quanto o outro, ocorreram (e ainda ocorrem) em 

escolas que atendem estudantes de 1° ao 4° ano, crianças entre seis e dez anos. Um 

desses aspectos é a questão da flexibilidade curricular e outra é a metodologia de 

pesquisa. 

No Brasil, a flexibilização é condição sine qua non para a manutenção da 

igualdade de direitos no campo educacional e está presente na Lei de Diretrizes e 

Bases n° 9394/96 e no Plano Nacional de Educação. Tal legislação, determina que a 

escola tenha um conjunto de ações e recursos para garantir o acesso e permanência 

de todos e todas os/as estudantes, com qualidade de aprendizagem.  

A flexibilização curricular é medida essencial para adequação do currículo  as 

necessidades educacionais das crianças; para que todos e todas tenham acesso aos 

conhecimentos historicamente acumulados; tenham  oportunidade de aprender, 

respeitadas as suas especificidades educativas; possibilitam o desenvolvimento do 

pensamento crítico, a criatividade e o senso estético. (PORTUGAL, 2017b; BRASIL, 

2016; BRASIL, 2010) 

E ainda, que as ações educativas promovam espaços que oportunizem o  

exercício a cidadania; consolide valores como a solidariedade, a colaboração, 

cooperação e garanta a participação, principalmente da comunidade, na gestão 

administrativa e pedagógica da escola. 



 
 

 

355  

Portanto, nos dois casos, no Brasil e em Portugal,  uma das diretrizes fulcral da 

flexibilização curricular, é o combate ao insucesso escolar e a consolidação do direito 

a aprendizagem significativa e de qualidade. (PORTUGAL, 2017a; 2017b). 

Um outro ponto de aproximação que destaco seria a metodologia utilizada dos 

projetos: a metodologia de pesquisa. Demo (2002), coloca a pesquisa como prática 

essencialmente escolar que, assenta-se no questionamento reconstrutivo. Isto porque 

ultrapassa o mero procedimento didático, mas, sobretudo, exige do professor e dos 

estudantes, uma atitude pesquisadora e questionadora do mundo. 

Para Demo (2002), conhecer é a forma mais competente e assertiva de intervir 

e, portanto, educar pela pesquisa, deixa de ser somente uma metodologia robusta e 

torna-se marca política, na medida que permite aos/as estudantes, um questionar 

consciente e fundamentado, auxiliando-os na resolução também de problemas 

quotidianos.  

No entanto, o que motivou a criação dos projetos se caracteriza como uma das 

diferenças entre o PPT e o PAC. Como já mencionado, o PPT é um projeto de 

experiência pedagógica perpetrado pelas instâncias governamentais, na tentativa de 

dirimir o insucesso escolar. No PAC, a iniciativa foi gerada a partir das necessidades 

de melhoria da qualidade do processo educativo percebida pela comunidade escolar, 

a partir de uma avaliação do conselho escolar.  

No entanto, por motivos diferentes, mas com o objetivo de tornar a 

aprendizagem escolar mais significativa, as escolhas da metodologia da pesquisa, 

aproxima novamente o PPT e o PAC. 

 Na dialética desses dois mundos, tanto o PPT quanto o PAC, parecem 

comungar alguns princípios: 

ü Que o processo educativo torne os sujeitos do ensino e da aprendizagem mais 

conscientes de sua condição cidadã e de sua corresponsabilidade no processo 

de transformação da realidade e de si mesmo (dimensão emancipadora); 

ü Que a prática da pesquisa os auxilie na resolução dos desafios quotidianos 

(dimensão política-pedagógica); 

ü Que a escola se torne espaço de participação da comunidade escolar 

(dimensão democrática); 

ü Que todos e todas tenham a oportunidade de aprender, independente de sua 

condição biopsicossocial (dimensão educativa) 
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ü Que se construa relações educativas solidárias, colaborativas e cooperativas, 

na tentativa de não coisificar o outro na relação educativa (dimensão humana) 

E que por fim, tenhamos a consciência de que, como afirma Paulo Freire (1979, 

p.84), “educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo" . 
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Fonte: Fotos acervo da pesquisadora - Campus de Aveiro 
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APÊNDICE 3 – QUADRO DE ANÁLISES IDEOGRÁFICAS DOCUMENTOS E 
ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PRESCRITOS E DOCUMENTOS DO REGISTRO DO 
VIVIDO;  ENTREVISTAS. 
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QUADROS DE ANÁLISE IDEOGRÁFICAS: DOCUMENTOS PRESCRITOS E 
DOCUMENTOS DO REGISTRO DO VIVIDO 

 
 

Para compreender a codificação dos discursos, atribui a cada um deles valores 

que se caracterizaram por ser a abreviação do título do documento e  para realizar a 

leitura e compreensão dos dados codificados, atributos alfanuméricos que 

sucessivamente auxiliaram-me na ordenação e identificação dos dados da pesquisa,  

na busca da facilitação da leitura das análises e resultados encontrados. 

Para esses dois primeiros quadros (11 e 12) a nomeação ficou da seguinte 

forma:  

- Para o Quadro 11, por exemplo: DDC1, 2,3...; 

- Para o Quadro 12, por exe.: DA.CÇA1,2,3.... 

 

Quadro 1: Nomeação das descrições textuais 

DOCUMENTO 
PRESCRITO 

NOMEAÇÃO  
DOS 

DISCURSOS 
TEXTUAIS 

DOCUMENTO DO 
REGISTRO DO 

VIVIDO 

NOMEAÇÃO  
DOS 

DISCURSOS 
TEXTUAIS 

Diretrizes Curriculares 
para a Educação 
Básica da Rede 

Municipal de Ensino 
de Florianópolis / SC 

– 2015 

 

DDC1,2,... 

Atividades de 
pesquisa 

registradas na 
Rede Social 

Facebook do PAC 

 

DFACE2014-2015. 1,2... 

 
Resolução n°01/2010 

 
DR91,2,... Avaliação das 

famílias 
DA.Fa1,2,... 

Proposta curricular de 
ensino da RME de 
Florianópolis, 2008 

DPC1,2,... Relatórios das 
professoras 

DR.Prof.A1,2,... 

DR.Prof.B1,2,... 

Projeto Político 
pedagógico da escola 

DPPP1,2,... Avaliação das 
crianças/estudantes 

DA.Cças1,2,... 

Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 

Segue um dos quadros de análise ideográfica documental: 
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Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019). (continua) 
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Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019). (continua) 
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Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen (2019).  
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QUADROS DE ANÁLISE IDEOGRÁFICAS: ENTREVISTAS 
 

Como nas análises dos documentos, os discursos textuais das entrevistas 

foram nomeadas seguindo o mesmo padrão. Segue o quadro apresentando a 

nomeação dos discursos textuais. 

Quadro 2: Nomeação dos descrições textuais entrevistas 

ENTREVISTADOS/AS 
PSEUDÔNIMOS 

NOMEAÇÃO 
DOS 

DISCURSOS 
TEXTUAIS 

ENTREVISTADOS/AS 
PSEUDÔNIMOS 

NOMEAÇÃO 
DOS 

DISCURSOS 
TEXTUAIS 

Elaine 
 

DELAINE1,2,... Joana  
 

DJOANA1,2... 

 
Erondina  

DERONDINA1,2,... Maria  DMARIÁ1,2,... 

Hipácia DHIPÁCIA1,2,... M.Mariá  DM.MARIA1,2,...  

Mel  DMEL1,2,... 

Gremista  DGREMISTA1,2,... Wendgel DWENDGEL1,2,... 

Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 

 
Segue quadro exemplo de análise ideográfica de entrevistas: 
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Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. (continua) 
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Fonte: Produzido pela pesquisadora Wendhausen, 2019. 
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LISTA DE VOCÁBULOS (APOIO DA ANÁLISE IDEOGRÁFICA) 

Acontecer (Ac.) - É o Latim CONTINGESCERE, relacionado a CONTINGERE, 
“chegar a, resultar de, atingir, tocar”, de COM, “junto”, mais TANGERE, “encostar, 
tocar”89. Ocorrer; ser ou se tornar real (num tempo ou espaço), casualmente ou como 
efeito de uma ação, de modo a alterar o sentido e afetar algo ou alguém90 

Admirar (Ad.) - (gr. ©auuáÇeiv; lat. Admiratio; in. Wonder, fr. Admiration; ai. Bewun- 
derung, Staunen; it. Ammirazione). Segundo os antigos, a Admiração. é o princípio da 
filosofia. [...] Para Aristóteles e para Descartes, a A. é, ao contrário, a atitude que está 
na raiz da dúvida e da investigação: é tomar consciência de não compreender o que 
se tem à frente, que, mesmo sendo familiar, sob outros aspectos revela-se, a certa 
altura, inexplicável e maravilhoso. Hoje, admiração assume outros significados: 1. .Ato 
ou efeito de admirar.2. Sentimento agradável que se apodera do ânimo ao ver coisa 
extraordinária, bela ou inesperada. = espanto, pasmo, surpresa.3. Sentimento de 
respeito, consideração ou reverência.4. .Objeto que causa admiração.91 

Alcançar (Alc.) - Latim INCALCIARE, “dar coices, perseguir de perto golpeando os 
cascos, atingir”92. 1. Atingir; chegar a ou abater-se sobre; 2. [Figurado] Entender; 
compreender plenamente; 3. Conseguir; obter aquilo que se pretendia93. 

Acolher (Aco.) - do Latim ACOLLIGERE, “levar em consideração, receber, acolher”, 
de AD, “a”, mais COLLIGERE, “reunir, juntar”, este formado por COM, “junto”, mais 
LEGERE, “reunir, coletar, recolher”94.  1. Receber alguém bem ou mal, hospedar, 
agasalhar; 2. Aceitar, receber; .3. Abrigar-se, refugiar-se95. 

Aluno  (Al.) - o termo foi objeto de uma explicação equivocada, que não resiste à 
menor análise histórica ou linguística, segundo Castello e Mársico (2007), quando 
definido como derivado de um suposto “a” – não e remetendo a “lúmen” do grego, 
conjugando em português o termo “o que não possui luz”. A ideia de educar se 
relaciona a alimentar, então, aluno seria, precisamente, um termo latino  “alumnus”, 
que  como “alimentum” é formado a partir da raiz al, encontrada no verbo “alere”, 
alimentar. Alumnus significa “ o que é alimentado, ou discípulo, que se refere uma das 
primeiras acepções de criança. 96 

Animar (Na.) - Em Latim, ANIMA significava “sopro, ar, brisa”, e certamente a partir 
daí foi que adquiriu o sentido de “princípio vital, alma”, pois esta sempre foi encarada 
pelo homem como algo imaterial como um movimento do ar. Também significava 

 
89 https://origemdapalavra.com.br/?s=acontecer  
90 https://www.dicio.com.br/acontecer/ 
91 https://dicionario.priberam.org/admira%C3%A7%C3%A3o e ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 
[trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
92 https://origemdapalavra.com.br/palavras/alcancar/  
93 https://www.dicio.com.br/alcancar/  
94 https://origemdapalavra.com.br/palavras/acolher/  
95 https://www.dicio.com.br/acolher/  
96 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. de aprender e ensinar. 
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“criatura, vida”. Em Português, o seu uso se restringe à poesia. Mas seu derivado, o 
verbo “animar”, está em uso constante.97 
 
Aprender (A.) –  (gr Há0T]cn.ç; in. Learning; fr. Apprendre, al. Erler- nung; it. 
Apprendimento). 98 
Aprendizagem, verbo aprender, “é de origem latina e remonta o verbo prehendo, 
“tomar”, “colher”, com o acréscimo da  ad. A raiz indo-européia da qual provém 
prehendo [...] pressupõe a ideia de que o conhecimento é algo que se toma e se 
assimila. [...] no campo semântico de “aprender” está coberto em grego pelo verbo 
mantháno, que significa originalmente “aprender praticamente”, “por experiência”, 
“aprender a conhecer”, “aprender a aprender”.99  
 
Articular (Ar.) - de uma raiz Indo-Européia ar-, “juntar, aproximar coisas, encaixar”, 
passando pelo Grego arthron, “junta do corpo”. Em Latim, artus queria dizer “junto” 
e articulus era o seu diminutivo. Daí se fez “articulação”, significando “área onde dois 
segmentos distintos se juntam, se encaixam”. Estranhamente, ela se acompanha de 
um significado bem distinto, ainda em pleno uso: o de “falar alto, com clareza”, que se 
explica pela necessidade de bem encaixar ou unir os diversos componentes de um 
discurso100. 
 
Ativo/ativar (At.) - Do Latim ACTIVUS, de ACTUS, “algo feito”, de AGERE, “agir, 
realizar, fazer, colocar em movimento”101. 1.  Que possui capacidade de ação; capaz 
de agir; diligente. Que faz parte de algo ou tem influência sobre; atuante; 2. Que está 
prestes a entrar em erupção ou que poderá eventualmente entrar; 3. Que age de 
maneira livre; não se sujeitando a forças externas102. 
 
Aula (Au.) - Do Latim aula, (do Grego aemi, “soprar, respirar”, pois era inicialmente 
um lugar aberto), “palácio, pátio de palácio, onde se reúnem as pessoas para 
discussões”, depois “sala onde ficam os estudantes durante as lições”103. 1. Lição que, 
ministrada ou transmitida aos alunos por um professor, faz parte de um programa de 
ensino; 2. Classe; turma ou reunião de alunos que se reúnem para aprender; local 
onde algo é ensinado104. 
 
Autonomia (Auto.) - Do Grego AUTÓS, reflexivo, mais NOMOS, “lei, regra”105. 1. 
Aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus próprios 
meios, vontades e/ou princípios; 2. Direito dado a uma nação (país) de se governar 
de acordo com seus próprios; 3. Regimentos ou leis. Direito ao livre arbítrio que faz 
com que qualquer indivíduo esteja apto para tomar suas próprias decisões106. 

 
97 https://origemdapalavra.com.br/palavras/animar/  
98 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. [trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 
99 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. do aprender e ensinar 
100 https://origemdapalavra.com.br/palavras/articulacao/  
101 https://origemdapalavra.com.br/palavras/ativo/  
102 https://www.dicio.com.br/ativo/  
103 https://origemdapalavra.com.br/palavras/aula/  
104 https://www.dicio.com.br/aula/  
105 https://origemdapalavra.com.br/palavras/autonomia/  
106 https://www.dicio.com.br/autonomia/  
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Autor/Autoria (Aut.) - Do Latim AUCTOR, “o que aumenta, fundador, mestre, líder”, 
literalmente “o que faz crescer”, de AUCTUS, particípio passado de AUGERE, 
“aumentar”. O significado de “aquele que emite ordens por escrito” é do século XIV107. 
1. Origem da palavra autoria). Autor + ia; 2. Condição da pessoa que compõe ou é 
responsável pela criação de alguma coisa; estado de autor: assumiu a autoria do 
crime; 3. Causa; o que ocasiona alguma coisa: a prefeitura foi responsabilizada pela 
autoria da obra108. 
 
Auxiliar (Aux.) – (Do latim auxiliari.). O mesmo que ajudar. 1. Que auxilia, que presta 
ajuda; ajudante; capaz de socorrer, acudir, prestar assistência, dar proteção. 2. 
[substantivo fem. e masc.] Quem oferece ajuda, assessorando outra pessoa no seu 
trabalho ou contribuindo de alguma forma; assistente ou assessor. Pedir auxílio a.109 
 
Buscar (Bu.) - Do Frâncico BUSQ, que originou também “bosque”110. 1. Pesquisar; 
analisar com minúcia; examinar exaustivamente, 2. Esforçar-se excessivamente para 
encontrar algo ou alguém; 3. Empenhar; tentar obter algo com esforço111. 
 
Capacidade/capaz (Ca.) – (lat capacĭtas, -atis). 1. Poder de receber, conter ou 
acomodar. 2. Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa; 
competência, habilidade. 3. Poder de receber impressões, assimilar ideias, analisar, 
raciocinar, julgar, arrostar problemas; aptidão, habilidade mental. 4. Ser capaz. 112 
 
Caminhar (C.) – (lat.vulg. *camminus, de orig. celta, C. que passa a ideia de “deslocar-
se, andar”). Ela vem do Latim PERCURSUS, “ato de percorrer”, de PER, “por 
completo, totalmente”, mais CURSUS, “caminho, trajeto”. Do Latim trajectus, “atirado, 
lançado sobre”, particípio passado de trajicere, “atirar sobre, por cima de algo”. Este 
verbo é formado por trans-, “através, sobre” e jacere, “lançar, atirar”. Caminho. 113 
 
Caixa (Cai.) – ( lat capsam.)1 Receptáculo de formas geométricas variadas, com ou 
sem tampa, de madeira, papelão, metal etc., para guardar, acondicionar ou transportar 
qualquer material. 
 
Certeza (Ce.) - Ela vem de CERTANUS, de CERTUS, “seguro, garantido, 
determinado”, originalmente uma variante de CERNERE, “distinguir, decidir”, 
literalmente “peneirar, separar”114. 
 
Certo (Cer.) – O mesmo que certificado. Do Latim  CERTIFICARE, “atestar, tornar 
certo”, de CERTUS, “seguro, fixo, determinado, garantido”, derivado de CERNERE, 
“distinguir, decidir”, originalmente “peneirar, separar”. 
 

 
107 https://origemdapalavra.com.br/palavras/autor/  
108 https://www.dicio.com.br/autoria/  
109 https://www.dicio.com.br/auxiliar/  
110 https://origemdapalavra.com.br/palavras/buscar/  
111 https://www.dicio.com.br/buscar/  
112 http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OjmE  
113 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. [trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 
114 https://origemdapalavra.com.br/palavras/certo/  
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Cidadão/cidadania  (Ci.) -  (der de cidade+ão1, como esp ciudadano. 
der de cidadão+n+ia). Habitante de uma cidade; Indivíduo no gozo dos direitos civis e 
políticos de um Estado.115 Classe, grupo de cidadãos definido pela natureza da função 
que exercem na vida social e pela parcela de vantagens que extraem de tal função. 
Cidadania, qualidade de cidadão. 
 
Coisa (Co.) - Latim CAUSA, “motivo, razão de”116. 1. Tudo o que existe ou que pode 
ter existência (real ou abstrata). 2. O que pode ser alvo de apropriação; 2. O que 
ocorre; acontecimento; 3. [Popular] Negócio, troço; tudo o que não se quer designar 
pelo nome. 4. O que caracteriza um fato, evento, circunstância, pessoa, condição ou 
estado; 5. O assunto em questão; matéria117.  
 
Colaborar/colaborativo (Col.) - Do Latim COLABORARE, “ajudar, trabalhar junto”, 
de COM-, “junto”, mais LABORARE, “trabalhar, fatigar-se, sentir dor”118. 1. Que 
envolve ou contém colaboração, auxílio, ajuda; cooperativo. 2. Produzido em conjunto 
com outras pessoas; desenvolvido com a contribuição de119.  
 
Coletivo (Co.) – (lat collectivus.). Que é intrínseco à natureza de um grupo; que é 
inerente ou pertence a um povo, uma classe etc. Aquilo que remete a ou é do interesse 
de uma coletividade 
 
Compromisso (Comp.)  - (in. Commitment; fr. En- gagement; ai. Verbindlíchkeit; it. 
Impegnó). - termo usado para indicar o fato de que qualquer esclarecimento que o 
homem possa obter sobre as determinações da existência é um compromisso (uma 
decisão ou uma escolha) com tal determinação. (filosofia existencial). [...] o ser do 
homem é aquilo em que o homem está sempre envolvido, que está sempre 
conclamando o homem para uma decisão ou para uma escolha (Sein und Zeit, § 9). 

Comunidade (Com.) - (in. Community, fr. Com- munauté, ai. Gemeinschaft; it. 
Comunitã). [...] forma da vida social caracterizada por um vínculo orgânico, 
intrínseco e perfeito entre os seus membros. Nesse sentido, Com. foi contraposta a 
sociedade numa obra de FERDINANDO TÕNNIES, Com. e Sociedade, publicada 
em 1887. "Tudo o que é confiança, intimidade e vida exclusivamente em conjunto", 
dizia Tõnnies, "compreende-se como vida em comunidade.  

Concepção/conceber (Conc.) – Do Latim CONCIPERE, “engravidar”, formado por 
COM, intensificativo, mais CAPERE, “tomar, pegar”120. 1. Resultado do processo de 
criação; 2. Faculdade de compreender; 3. Trabalho da inteligência. 4. Maneira pessoal 
de entender algo; expressão de uma opinião; 4. Conhecimento sobre algo; ideia; 5. 
Capacidade, ação de entender, de perceber alguma coisa121. 

 
115 michaelis 
116 https://origemdapalavra.com.br/palavras/coisa/  
117 https://www.dicio.com.br/coisa/  
118 https://origemdapalavra.com.br/palavras/colaborar/  
119 https://www.dicio.com.br/colaborativo/  
120 https://origemdapalavra.com.br/palavras/concepcao/  
121 https://www.dicio.com.br/concepcao/  
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Conhecer/conhecimento (Con.) – (lat. Cognitio; in. Knowledge, fr. Connaissance, ai. 
Erkennt- niss; it. Conoscenza). 1. Ato ou efeito de conhecer. 2 O ato de conhecer por 
meio da razão e/ou da experiência. Todas as manifestações ou graus do conhecer 
(observar, perceber, determinar, interpretar, discutir, negar e afirmar) pressupõem a 
relação do homem com o mundo e só são possíveis com base nessa relação. “O 
conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do ser humano e; 
por instrumento, o raciocínio. [...]A ciência, ou conhecimento científico, procura 
explicar a realidade com clareza e exatidão através do emprego de métodos e 
técnicas.”122 
 
Conteúdo (Cont.) – O termo “conteúdo” é o particípio passivo do verbo “conter”, 
derivado do latim continere, com esse mesmo sentido, composto por sua vez de 
teneo, “ter”, e implica o fato de manter algo dentro de determinados limites. Aplicado 
as coisas, [...] o conteúdo educativo é todo conhecimento incorporado em uma 
disciplina, objeto de estudo. 123 
 
Controle (Contr.) - Do francês contrôler. 1. Dominar os próprios sentimentos, ações, 
comportamentos; conter-se; 2. Ter sob domínio; dominar124. 
 
Consciência (Cons.) – (lat. Conscientia; in.Conscioussness= Cons. teórica, 
Conscience = Cons. moral; fr. Conscience, ai. Bewusst-sein = Cons. teórica, Gewissen 
= C. moral; it. Coscienzd). Cons. como capacidade de captar as coisas em sua 
totalidade, em seu conjunto. A percepçãp das coisas do mundo não se dá 
fragmentado ou em partes, mas é dado de imediato, na sua totalidade. Não é por 
associação ou junção posterior das partes que apreende-se um objeto. (CARMO) 
 
Consolidar/consolidação ( Conso.) - o Latim CONSOLIDATIO, formada por COM, 
“junto”, mais SOLIDARE, “tornar firme, sólido”125.  
 
Construir (Const.) - Do Latim.  CONSTRUERE, “erigir, construir, amontoar”, formado 
por COM, “junto”, mais STRUERE, “empilhar”126. 1. Reunir as diferentes partes de um 
edifício, de uma máquina, de um aparelho; dar forma a; edificar; 2. Fazer o desenho 
de; desenhar, traçar; 3. Dar existência a; fazer existir; compor, imaginar: construir 
teorias127. 
 
Contribuir/contribuição (Cont.) - o Latim CONTRIBUTIO, de CONTRIBUERE, 
“somar, adicionar, acrescentar”, formado por COM, “com”, mais TRIBUERE, 
“designar, distribuir, pagar128”. 1. Auxiliar ou ajudar no desenvolvimento de alguma 
coisa; cooperar. 2. Ter influência ou participação em certo resultado. 3. Oferecer 
auxílio, material ou financeiro, para determinado propósito129.  
 

 
122www.joinville.udesc.br/portal/professores/cristala/.../Unidade_1_O_Conhecimento.pdf 
123 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. aprender e ensinar 
124 https://www.dicio.com.br/controlar/  
125 https://origemdapalavra.com.br/palavras/consolidacao/  
126 https://origemdapalavra.com.br/palavras/construir/  
127 https://www.dicio.com.br/construir/  
128 https://origemdapalavra.com.br/palavras/contribuir/  
129 https://www.dicio.com.br/contribuir/  
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Convencer (Con.) - (latim convinco, -ere). 1. Fazer ter (a alguém) a convicção de 
(alguma coisa). 2. Persuadir (a alguém). 3. Provar (a alguém) que é culpado de 
(alguma coisa). 4. Acreditar; crer. 
 
Conversa (Conv.) – (Forma regressiva de conversar, esp.). 1. Diálogo; troca de 
palavras, de opiniões, de ideias, de informações entre duas ou mais pessoas sobre 
algo abstrato ou determinado. 2. [Figurado] O assunto de um diálogo.   
 
Corpo (Cor.) – (Latim CORPUS, “corpo”, do Indo-Europeu KWREP-, “corpo, forma, 
aparência”, provavelmente de uma raiz verbal significando “aparecer”)130. 1. 
Formação anatômica, embriológica ou histológica. 2. Tudo o que tem extensão e 
forma. 3. Corpo material, fenômeno corporal, expressividade, palavra e linguagem. O 
eu-corpo é movimento, gesto, expressividade, presença. Merleau-Ponty denominou 
esta compleição de corporeidade. Somos presença no mundo, existência e não 
objetos, à mercê da História. Somos corpos no mundo. (MERLEAU-PONTY, 1990)131.  
 
Criança(s) (Cri.) - (baixo-lat. creantia, criantia, a derivado 
vernacular criar +ança).  Indivíduo na infância, filho, embora haja quem o relacione 
com lat. creantĭa 'criação'; [...] formas históricas: criança 'criação', criança 'ser 
humano, criança 'cria', cryamça 'ser humano'. Crianças são sujeitos sociais e 
históricos, marcadas, portanto, pelas condições das sociedades em que estão 
inseridas. A criança não se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará 
(adulto, no dia em que deixar de ser crianças). Reconhecemos que é específico da 
infância: seu poder da imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira, entendida 
como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, 
que produzem cultura e nela são produzidas.132 
 
Criar  (Cria.) - do Latim creare, “produzir, erguer”, relacionado a crescere, “crescer, 
aumentar”, do Indo-Europeu ker-, “crescer”.  Em sentido igualmente genérico, 
emprega-se essa palavra muito mais freqüentemente para corrigir ou retificar o 
conceito de evolução e para introduzir nesta os caracteres da imprevisibilidade, 
liberdade e novidade. Nesse sentido, Bergson falou de "evolução criadora", para 
ressaltar a diferença e a complexidade das linhas evolutivas e das formas orgânicas, 
bem como "a multiplicidade quase infinita de análises e sínteses entrelaçadas" que 
pressupõem: diferença e multiplicidade que o homem pode captar diretamente em si 
mesmo, na experiência da ação. Outros falaram, em sentido análogo, de "evolução 
emergente" (p. ex., C. LLOYD MORGAN em Emer-gent Evolution, 1923). Esse sentido 
da palavra, que dá ênfase às novidades e à imprevisibilidade do resultado de um 
processo, está implícito nos usos dessa palavra que a relacionam com atividades 
humanas, como quando se fala, p. ex., de Cria. "artística", "literária" ou "científica". 
 
Crítica (Crit.) - (in. Critique, fr. Critique, ai. Kritik, it. Critica). Originou-se a partir do 
termo grego kritikós, “crítico”, adjetivo derivado do verbo kríno, atividade concreta de 
filtrar, peneirar. Tomou o sentido, mais tarde de “escolher”, “decidir”.  A atividade de 

 
130 https://origemdapalavra.com.br/palavras/corpo/  
131 MERLEAU-PONTY, M. (1999). Fenomenologia da percepção. 2 Ed. São Paulo: Martins 
Fontes.  
132 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/crianca-etimologia/8632 
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crítica implica, pois, a análise e a avaliação e não tem , por si mesma, o sentido 
negativo  que adquire nos registros coloquiais que pressupõe  que a avaliação seja 
negativa. [...] Kant em sua obra Crítica do Juízo, coloca que a crítica remete à análise 
e juízo a um tipo de atividade intelectual. 133  
 
Cultura (Cu.) – (in. Culture, fr. Culture, ai. Kul- tur, it. Cultura) para indicar o conjunto 
dos modos de vida de um grupo humano determinado, sem referência ao sistema de 
valores para os quais estão orientados esses modos de vida. Cu., em outras palavras, 
é um termo com que se pode designar tanto a civilização mais progressista quanto as 
formas de vida social mais rústicas e primitivas. Nesse significado neutro, esse termo 
é empregado por filósofos, sociólogos e antropólogos contemporâneos. Tem ainda a 
vantagem de não privilegiar um modo de vida em relação a outro na descrição de um 
todo cultural. 

Curiosidade (Curi.) -  (ai. Neugierde). Juntamente com a tagarelice e o equívoco, é, 
segundo Heidegger, uma das características essenciais da existência cotidiana: 
caracteriza-se pelo de- sejo contínuo e sempre renovado de ver. A C. nada tem a ver 
com a admiração de quem inicia a busca nem com a perplexidade de quem não 
compreende. Caracteriza-se pela im- permanência no mundo circundante e pela 
dispersão em possibilidades sempre novas, pelo que a curiosidade nunca está parada 
(Sein und Zeit, § 36). 134 

Currículo (Cur.) – Curriculum é, em latim, o diminutivo de currus e alude tanto a uma 
corrida como àquilo com o qual se faz a corrida, quer dizer, o carro. No âmbito 
educativo, currículo faz referência às instâncias que devem ser percorridas, para 
poder dar por cumprido um trajeto educativo, quer se trate de uma matéria, um curso 
ou o âmbito completo de um nível educativo.135 
 
Debate (Deb.) - Do Francês antigo DEBATRE, ,originalmente “lutar”, formado por DE-
, completamente”, mais BATRE, “bater, golpear”136. 1. Ação de discutir uma questão; 
; 2. Discussão em que se apresenta os prós e contras de alguma coisa; 3. Análise 
sobre um tema, assunto, proposta ou problema, que se realiza geralmente em grupo 
ou em conjunto137. 
 
 
Decisão (gr. mpoaípeaiç; in. Decision, fr. Dé- cision, ai. Entscheidung ou 
Entschlossenheit; it. Decisioné). 1. Esse termo corresponde ao que Aristóteles e os 
escolásticos chamavam de escolha, ou seja, o momento conclusivo da deliberação no 
qual se adere a uma das alternativas possíveis. Aristóteles definiu a escolha como 
"uma apetição deliberada referente a coisas que dependem de nós" (Et. nic, III, 5, 
1113 a 10). 
 

 
133 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. aprender e ensinar 
134 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. aprender e ensinar 
135 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. de aprender e ensinar 
136 https://origemdapalavra.com.br/palavras/debate/  
137 https://www.dicio.com.br/debate/  
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Defini(da)r (Defi.) – (Do latim definire). 1.  Determinar limite(s); demarcar a fronteira 
de; delimitar; definir compromissos. 2. Apontar o real sentido de; mostrar o significado 
exato de. 3. Determinar alguma coisa (tempo, território, local, espaço etc.) com 
exatidão. 4. Demonstrar (alguma coisa) com clareza; decidir; tornar claro; revelar. 
 
Definitivo (Def.) – (lat definitivus). 1. Que define; decisivo, determinante. 2. Que não 
volta a repetir-se; categórico, inabalável. 3. Cuja forma é permanente. 4. Que não 
sofre mais modificação; final. 
 
Democracia (Dem.) – (gr dēmokratía, como esp.). 1. Forma de governo que tem o 
compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos. 2. Sistema político 
influenciado pela vontade popular e que tem por obrigação distribuir o poder 
equitativamente entre os cidadãos, assim como controlar a autoridade de seus 
representantes. 3. Ideal comprometido com os interesses democráticos.138 
 
Desandar (des.) – O mesmo que retroceder. Do latim retrocedere. 1. Recuar; voltar 
para trás; 2. Involuir; apresentar um movimento regressivo ou involutivo; 3. 
[Figurado] Desistir; não dar continuidade a139.  
 
Descob(berta)rir (Desc.)- (latim discooperio, -ire, descobrir, pôr a descoberto, 
destapar). 1. Achar o ignorado, o desconhecido ou o oculto.2. Fazer um 
descobrimento.3. Chegar a conhecer. 4. Notar. 5. Destapar. 6. Mostrar. 7. Manifestar; 
revelar. 8. Avistar; ver; alcançar com a vista. 9. Inventar. 
 
Desestabilizar – 1. A palavra se origina da palavra estável. 2.  Do Latim STARE, “ficar 
de pé, estar”, mais o sufixo adjetivador -BILIS, “capaz de, tendendo a, dado a”140. 
 
Despertar (des.) - Ela vem de despertar, que vem de esperto, “o que tudo percebe, 
atento, vigilante”, do Latim EXPERTUS, “acordado, atento, esperto”.141 1. 
Desestabilizar é sinônimo de descontrolar; 2. Descontrolar; deixar de possuir 
estabilidade; perder a firmeza, a solidez; não ter confiança em si mesmo ou em outra 
pessoa142. 
  
Despir (Desp.) - Do Latim EXPEDIRE, “liberar, soltar, retirar, preparar”, literalmente 
“soltar os pés de um laço, de algo que prende”, formado por EX-, “para fora”, mais 
PEDIS, “corrente para os pés”, de PES, “pé”143. 1. Tirar do corpo a roupa, as armas, 
as joias; ficar total ou parcialmente sem roupa; desnudar-se; 2.  [Figurado] Não ter 
atenção a; colocar de lado; largar144. 
 
Deter/Detentor (Det.) - Ela vem do Latim DETENTIO, do verbo DETINERE, “manter 
afastado”, formado por DE-, “para fora”, mais TINERE, “segurar, agarrar”145. 1. Que é 
capaz de deter; que detém146. 

 
138 Michaelis  
139 https://www.dicio.com.br/retroceder/  
140 https://origemdapalavra.com.br/palavras/estavel/  
141 https://dicionario.priberam.org/despertar  
142 https://www.dicio.com.br/desestabilizar/  
143 https://origemdapalavra.com.br/palavras/despir/  
144 https://www.dicio.com.br/despir/  
145 https://origemdapalavra.com.br/palavras/deter/  
146 https://www.dicio.com.br/detentor/  
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Dever(es) (Dev.) – (lat. Officium, in. Duty; fr. Devoir, ai. Pflicht; it. Doveré). Ação 
segundo uma ordem racional ou uma norma. Kant chama de D. a ação "objetiva- 
mente prática", ou seja, a ação na qual coinci- dem a máxima segundo a qual a 
vontade se determina e a lei moral. "Nisso consiste a dife- rença entre a consciência 
de ter agido em con- formidade com o D. e a de ter agido por D., ou seja, por respeito 
à lei." A ação conforme à lei mas não realizada por respeito à lei é a ação le- gal; a 
realizada por respeito à lei é a ação mo- ral Portanto, moralidade e D. coincidem (Crít. 
R. Prática, I, 1, cap. 3). 
 
Diálogo(s) (Diá.) -  (lat. Dialogus; in. Dialogue, fr. Dialogue, ai. Díalog; it. Dialogo). 
Para grande parte do pensamento antigo até Aristóteles, o Diá. não é somente uma 
das for- mas pelas quais se pode exprimir o discurso filosófico, mas a sua forma típica 
e privilegiada, isso porque não se trata de discurso feito pelo filósofo para si mesmo, 
que o isole em si mesmo, mas de uma conversa, uma discussão, um perguntar e 
responder entre pessoas unidas pelo interesse comum da busca. 
 
Diferença(s) (Di.) – (lat. Differentia; in. Difference, fr. Différence, ai. Differenz; it. 
Differenzd). Determinação da alteridade. A alteridade não implica, em si, nenhuma 
determinação; p. ex., "a outra coisa que não b". A D. implica uma determinação: a 
diferente de b na cor ou na forma, etc. Isso significa: as coisas só podem diferir se 
têm em comum a coisa em que diferem: p. ex., a cor, a configuração, a forma, etc. 
 
Direito (D.) – (lat. Jus; in. Lata, fr. Droit; ai. Recht; it. Dirittó). Em sentido geral e 
fundamental, a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica que visa a possibilitar 
a coexistência dos homens. Direito Subjetivo: É o significado que a palavra D. assume 
em expressões como estas: "Declaração dos D. do homem", "A lei garante ao réu o 
D. de defender-se", "O D. ao ressarcimento dos danos". Pufendorf foi um dos 
primeiros a expressar com clareza a distinção entre D. em sentido objetivo, como 
"complexo de leis", e D. em sentido subjetivo, como "faculdade de fazer algo, 
concedida ou permitida pelas leis". Nesse sentido, o D. concerne à nossa liberdade; 
a lei, ao contrário, implica a obrigação pela qual a liberdade natural é limitada" (Dejure 
naturae, 1672, I, 6, 3). Essa distinção manteve-se até hoje nos mesmos termos. 
 
Disciplina (Disc.) – Vem da forma latina disciplina, derivda do verbo discere, ensinar. 
Os mesmos dois seintidos conservados no português estavam presentes em laim, de 
modo que disciplina se aplicava às pautas de comportamento e especialmente à 
disciplina militar, porém este sentido convivia com o de disciplina como mensão a uma 
matéria ou área objeto de estudo. Em ambos os casos é clara a relação conteúdo 
transmitido, ao qual quem aprende deve adaptar-se147.  
 
Discurso (Dis.) - (latim discursus, -us). 1. Fala ou texto preparado para ser 
apresentado perante uma audiência; peça oratória. 2. Conjunto ordenado de frases, 
ditas em público ou escritas. 3. Discernimento ou uso da razão. 4. [Filosofia]  Forma 
de conhecimento baseada no raciocínio. 5. [Linguística]  Uso real da língua por um 
indivíduo, numa determinada situação = FALA. 6. [Informal]  Crítica ou advertência 
dirigida a alguém pela .incorreção de uma .ação, afirmação ou omissão. = 
ADMOESTAÇÃO, REPREENSÃO, REPRIMENDA, SERMÃO. 

 
147 CASTELO, L. A. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007.  
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Discutir ( Disc.) – (do latim discutere). 1. Apresentar questões acerca de alguma 
coisa; analisar apresentando questionamentos; 2. Examinar. 3. Colocar em questão; 
questionar ou contestar. 4. Entrar em acordo sobre alguma coisa. 
 
Diversidade (Div.) - (in. Diversity, fr. Diversité, ai.Verschiedenbeit;it.Diversitã). 1. 
Qualidade daquilo que é diverso, diferença, variação, variedade. 2. Conjunto que 
apresenta características variadas; multiplicidade.148 3. Toda alteridade, diferença ou 
dessemelhança. Esse termo é genérico e pode indicar a simples distinção numérica 
quando duas coisas não diferem em nada, exceto por serem numericamente distintas. 
Nesse sentido, a Div. é a negação pura e simples da identidade; Wolff a definia 
dizendo que "são diversas as coisas que não podem ser substituídas uma pela outra, 
permanecendo constantes os predicados que se atribuem a uma delas, seja 
absolutamente, seja em dada condição" (Ont., § 183).  
 
Dividir (Divi.) - do Latim DIVIDERE, “distribuir, tirar fora, separar”, de DIS-, “fora”, 
mais VIDERE, “separar”149. 
 
Docente (Do.) - Do Latim DOCENS, “aquele que ensina”, de DOCERE, “ensinar”150. 
1. Professor; pessoa que ministra aulas; o responsável pela aprendizagem. 2. Corpo 
docente. Reunião das pessoas que ministram aulas ou são responsáveis pelo 
processo de ensino; reunião de professores151. 
 
Educação (E.) – (lat. Educatio, in. Education; fr. Éducation. ai. Erziehung; it. 
Educazioné.). [...] a transmissão das técnicas já adquiridas tem sobretudo a finalidade 
de possibilitar o aperfeiçoamento dessas técnicas através da iniciativa dos indivíduos. 
[...] é definida do ponto de vista do individuo: a formação (v.) do individuo, sua cultura, 
tornam-se o fim da educação. A definição de E. na tradição pedagógica do Ocidente 
obedece inteiramente a essa exigência. A E. é definida como formação do homem, 
amadu- recimento do individuo, consecução da sua forma completa ou perfeita, etc.: 
portanto, como passagem gradual — semelhante à de uma planta, mas livre — da 
potência ao ato dessa forma realizada. 
 
Educador (Ed.) - «latim educātor,ōris, "o que cria, nutre; diretor, educador, 
pedagogo"152. 
 
Elaborar (El.) -  (do latim elaborare.; verbo transitivo direto). Desenvolver com 
dedicação e por etapas. 1. Fazer ou ordenar cuidadosamente. 2.  Fazer com que fique 
mais rebuscado ou complexo. 3. Fazer com que o alimento seja modificado de 
maneira a ser incorporado pelo organismo.4. Ser desenvolvido; criar-se.  
 
Emburrar (Em.) - Do Latim burrichus ( burro);  em + burro + cer. 1. Parar, imóvel, 
como um burro; ficar acuado; amuar, embezerrar. 2. Deixar de ter inteligência; fazer 
ficar burro (sem inteligência) 

 
148 michaelis 
149 https://origemdapalavra.com.br/palavras/dividir/  
150 https://origemdapalavra.com.br/palavras/docente/  
151 https://www.dicio.com.br/docente/  
152 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-etimologia-de-mestre-de-professor-e-de-educador-de-
novo/20548  
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Encantamento (Enc.) - Do L. INCANTARE, “lançar um feitiço contra alguém”, 
formado por IN-, “em”, mais CANTARE, “cantar”, aqui mais com o sentido de “emitir 
palavras mágicas”. Acabou mudando um pouco de sentido e passando a significar 
“maravilhar, seduzir”. Gerou o substantivo “encantamento”.  
 
Encontrar (Enc.) – (Do latim incontrare.). 1. Achar; obter o que procurava. 2. 
Descobrir; passar a conhecer. 3. Deparar; topar com algo inesperado, desfavorável 
ou favorável. 3. Unir; tornar unido. 4. Achar-se. 
 
Ensinar  (En.) – “ensinar” vem de insignare, literalmente “colocar um signo”, “colocar 
um exemplo”. A base do termo é a raiz indo-européia *sekw, cujo significado é “seguir”, 
de modo que signum o principal formador de insignare, remete ao sentido de sinal, 
signo, marca que é preciso seguir para alcançar algo. O signo é, então, “o que se 
segue”, e ensinar é colocar sinais para que outros possam orientar-se. 
 
Envolver (Env.) - Do verbo involvere, “rolar sobre”, saiu o nosso envolver, do qual 
inclusive derivou embrulho153. 1. Cercar; estar, permanecer ou colocar alguma coisa 
ao redor de; 2. Cativar; conseguir a atenção ou a admiração de; 3. Contornar; cingir 
completamente154 
 
Entender (Ent.) - Latim, INTENDERE, “estender, propor-se, reforçar”155. 1. Refere-se 
à maneira de pensar, ao entendimento; 2. Apreender; perceber valendo-se da 
inteligência; 3. Compreender; assimilar o propósito de alguma coisa156. 
 
Enxergar (Enx.) - origem da palavra enxergar questionável. 1. Perceber pelo uso da 
visão; ver o que está distante; avistar ou ver. 2. Fixar a vista; prestar atenção. 3. 
Perceber alguma coisa antecipadamente; pressentir157. 
 
Escola (Es.) – o termo deriva do latim, schola, que por sua vez, em préstimo grego 
de skholé. Na atualidade  se define como a própria instituição na qual desenvolve o 
saber, como corpo doutrinário em si e seus seguidores. P. ex. Escola de Viena e 
Frankfurt. Entre os gregos a importância da skholé reflete-se na filosofia aristotélica, 
na qual se considera o que constitui o estado reflexivo, que se opõe ao jogo (paidiá) 
Isto porque skholé não tem jamais características de simples entretenimento, pois 
ainda que suponha a liberação das ocupações mundanas, implica, por sua vez, 
esforço e dedicação.158 
 
Escolha (Esc.) –  (lat excolligĕre, como esp escoger)1. Ato ou efeito de escolher; 
escolhimento, triagem. 2. Preferência que se dá a uma pessoa, um animal ou uma 
coisa entre outras; dileção, predileção. 3. Opção entre duas ou mais coisas; 

 
153 https://origemdapalavra.com.br/palavras/envolver/  
154 https://www.dicio.com.br/envolver/  
155 https://origemdapalavra.com.br/palavras/entender/  
156 https://www.dicio.com.br/entender/  
157 https://www.dicio.com.br/enxergar/  
158 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
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preferência.  4. Eleição realizada através do voto. 5. Capacidade de escolher com 
critério, com discernimento. 
 
Espaço (Esp.) – (Do latim spatium.ii.). 1. Extensão indefinida que contém e envolve 
todos os seres e objetos. 2. Extensão limitada; lugar. 3. Acomodação.  
 
Essência (Ess.) - do Latim ESSENTIA, “central, básico, ato de ser”, relacionado ao 
verbo ESSE, “ser, estar”159. 1. Diz-se da ou a própria existência; o que constitui a 
natureza de um ser, de uma coisa160. 
 
Estimular (Est.) – (Do latim stimulare.). 1. Incentivar alguém a fazer alguma coisa; 
animar, encorajar, incitar. 2. [Figurado] Impulsionar o desenvolvimento de.  

Estrutura (Estr.) - Do latim structura.ae. 1. Modo como alguma coisa é construída, 
organizada ou está disposta; 2. Aquilo que serve de base para; armação, esqueleto 
ou arcabouço; 3. O que já está pronto ou construído; 4. O modo de organização das 
partes que compõem um todo161. 

Estudar – provém do latim studere (substituído por studiare em romance) e tem o 
significado originário de “ter interesse por”, “ter desejos de”, “aplicar a”. No período 
pós-clássico chega a equivaler ao sentido generalizado de “estudar”. 162 
 
Evolução (Ev.) – (Do latim evolutio.onis.). Progresso; processo em que há 
modificação constante e progressiva, alterando um estado ou uma condição.[Por 
Extensão] Desenvolvimento; tudo aquilo que se relaciona com a melhoria ou com o 
crescimento em determinada área.[Medicina] Sucessão das manifestações de uma 
doença.[Astronomia] Movimento constante efetuado por um corpo celeste ao redor de 
outro. 
 
Existir (Ex.) - “Existir” vem do Latim EXISTERE/EXSISTERE, “ser, existir, aparecer, 
emergir, mostrar-se”. Forma-se por EX-, à frente”, mais SISTERE, “fazer ficar de 
pé”163. 1. Ser num dado momento; viver. 2. Possuir existência verdadeira. 3. Continuar 
sendo; subsistir, permanecer. 164 
 
Expandir (Expa.) – (Do latim expandere.). 1. Tornar mais amplo; alargar, dilatar, 
estender, ampliar. 2. Falar com franqueza; dizer abertamente os sentimentos; 
desabafar. 3. Fazer ficar extenso; estender-se. 4. Tornar publicamente conhecido; 
difundir-se. 
 
Experiência ( Exp.) – (Do latim experientia.ae.). 1. Conhecimento, ou aprendizado, 
obtido através da prática ou da vivência; 2. [Filosofia] Todo conhecimento adquirido 
através da utilização dos sentidos.  

 
159 https://origemdapalavra.com.br/palavras/essencia/  
160 https://www.dicio.com.br/essencia/  
161 https://www.dicio.com.br/estrutura/  
162 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
163 https://origemdapalavra.com.br/palavras/existir/  
164 https://www.dicio.com.br/existir/  
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Falar (Fa.) - Do Latim fabulare, que vem de fabula, que quer dizer “rumor, diz-que-diz, 
conversa familiar, lenda, mito, conto”. E que vem de fari, “falar, contar”. E foi para o 
Latim  do Indo-Europeu bha-, “falar”165. 1. Expressar-se através das palavras; dizer; 
2. Iniciar um assunto; contar alguma coisa166. 

Forma (F.) –  (lat formam, como esp.). 1. Modo particular em que algo pode ocorrer; 
tipo, variedade. 2. Maneira de dizer ou de fazer algo. 
 
Formação (For.) - (ai. Bildung). No sentido específico que esta palavra assume em 
filosofia e em pedagogia, em relação com o termo alemão correspondente, indica o 
processo de educação ou de civilização, que se expressa nas duas significações de 
cultura, entendida como educação e como sistema de valores simbólicos.167 “Formar”, 
de formare, significa “dar forma”, “modelar”. Dar forma no sentido abstrato como 
consuetudinem formare seria “formar, introduzir um costume”.  
 
Fragmentação (Fr.) – (der de fragmentar+ção, como fr fragmentation.) Ato ou efeito 
de fragmentar(-se); divisão. 
Fundament(al)o (Fun.) - (gr. a m a , Aóyoç; lat. Ratio, in. Foundation; fr. Fondement; 
ai. Grund; it. Fondamentó). Causa, no sentido de razão de ser. Princípio "fundamental" 
é o que estabelece a condição primeira e mais geral pela qual alguma coisa possa 
existir, e ciência fundamental é a que contém as condições que tornam possíveis as 
outras ciências (nesse sentido Wolff chamava a ontologia de Grundwissenschaff). 
Pode-se dizer, portanto, que no uso moderno essa palavra não tem significação 
diferente de condição (v.).  
 
Gente (Ge.) – (do latim gens.gentis.). 1. Quantidade não determinada de pessoas; 
povo, multidão, população. 2. Nação, habitantes de um país, de uma região. 3. 
Representação da humanidade. 4. Designação da família.  5. Nós, a pessoa ou 
pessoas que falam.  
 
Gerar (Ger.) -  Do Latim GENERARE, “gerar, dar vida a”, de GENUS, “raça, geração, 
descendência, família”, do Grego GENOS, “raça, espécie”168. 1. Dar origem a; 
provocar o nascimento de; procriar; 2. Produzir; causar a produção de; 3. [Por 
Extensão] Ser o motivo de; 4. Brotar; começar a se desenvolver169. 
Gestão democrática (GD.) – (lat gestĭo.; gr dēmokratía, como esp.) Gestão 
democrática representa uma manifestação da “organização verdadeira”, isto é, um 
meio de libertação em que os indivíduos são sujeitos do ato de organizar-se. [...] na 
tradição dos teóricos da democracia participativa, “um aprendizado existencial” da 
democracia no processo de decisão.  
 
Gratificante - do  Latim GRATUS, tanto “agradável” como “agradecido”, de uma base 
Indo-europeia GWER-, “elogiar, dar as boas-vindas”170. Característica do que gratifica, 

 
165 https://origemdapalavra.com.br/palavras/falar/  
166 https://www.dicio.com.br/falar/  
167 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
168 https://origemdapalavra.com.br/palavras/gerar/  
169 https://www.dicio.com.br/gerar/  
170 https://origemdapalavra.com.br/?s=gratificante  
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que é capaz de causar certa satisfação ou acarreta algum tipo de contentamento 
interior171. 
 
Horizonte (Hor.) – (Do latim horizon.ontis.). 1. Linha de formato circular que aparenta 
fazer com que o mar ou a Terra se unam ao céu: é lindo o pôr do sol no horizonte. 2. 
[Figurado] Espaço que a vista abrange. 3. Extensão de uma ação, de uma atividade 
qualquer. 4. [Figurado] Perspectiva do futuro.  

Humano (Hu.) - do Latim HUMANUS, relacionado a HOMO, “homem”, e HUMUS, 
“terra”, pela noção de “coisas terrestres”, em oposição a “seres divinos”, de uma raiz 
sânscrita MAN-, “homem”172. relacionado com o homem, indivíduo dotado de 
inteligência e linguagem articulada, pertencente à espécie humana; próprio, 
característico de homem; desenvolvido por homens173. 

Ideal (Id.)  - (in.Ideal;fr.Ideal;ai.Ideal;it.Idele). O Id. serve de modelo (...). Embora não 
se possa atribuir realidade objetiva (existência) aos Id., nem por isso eles devem ser 
considerados quimeras; ao contrário, oferecem um critério à razão, que precisa do 
conceito do que é perfeito em seu gênero para, tomando-o como medida, avaliar e 
estimar o grau e a falta de perfeição" (Crít. R. Pura, Dialética, cap. III, seç. I). 174 
  
Ideia  (Ide.) - (gr. iôéa; lat. Idea; in. Idea; fr. Idée; ai. Idee; it. Idea). ([...] a única usada 
na linguagem comum) continua distinguindo-se de "representação": é aquele graças 
ao qual, tanto na linguagem comum quanto na filosófica, ela indica o aspecto de 
antecipação e projeção da atividade humana, ou, como diz Dewey, uma possibilidade. 
"Uma I. é, acima de tudo, uma antecipação de alguma coisa que pode acontecer: ela 
marca uma possibilidade" (Logic, II, 6; trad. it., p. 164). Com este significado, esse 
termo conserva ainda hoje uma utitidade específica.  
 
Igualdade (I.) – (lat. Aequalitas; in. Equality; fr. Égalité; ai. Gleichheit; it. Éguaglianza).  
A noção de I. assim generalizada (como possibilidade de substituição) presta-se tanto 
para as relações puramente formais de equivalência ou de equipolência quanto às 
relações políticas, morais e jurídicas que se denominam de igualdade. P. ex., a I. dos 
cidadãos perante a lei pode ser reduzida à possibilidade de substituição dos cidadãos 
nas situações previstas pela lei sem que mude o procedimento da lei. pode-se 
descrever a I. moral ou jurídica dizendo que, nela, x, que se encontre em de- 
terminadas condições, possui prerrogativas ou possibilidades não diferentes das 
possuídas por qualquer outro x nas mesmas condições. 
Imaginar (I.) – (at. lmagi- . natio, Phantasia; in. Imagination; fr. Imagina- tion-, ai. 
Einbildungskraft; it. Immaginazione). I. algo de flutuante entre realidade e irrealidade. 
Fichte diz: "A I. produz a realidade, mas nela não há realidade; só depois de concebida 
e compreendida no intelecto, seu produto se torna algo de real" (Wissenschaftslehre, 
1794, II. Dedução da representação). III. Essa função criadora da I. tornou-se lugar-
comum do Romantismo. Sobre ela, Hegel implantou a distinção entre I. e fantasia. 
Ambas são determinações da inteligência, mas a inteligência como I. é simplesmente 

 
171 https://www.dicio.com.br/gratificante/  
172 https://origemdapalavra.com.br/palavras/humano/    
173 https://www.dicio.com.br/humano/  
174 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. [trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 
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reprodutiva, ao passo que como fantasia é criadora, é "I. simbolizante, alegorizante 
ou poetante" (Ene, §§ 455-57). Sobre o poder criador da fantasia, Hegel fundou seu 
conceito de gênio (Vorlesungen überdieÀsthetik, ed. Glockner, I, pp. 378 ss.). 1. 
Conceber alguma coisa, criá-la, fantasiá-la; 2. Inventar, traçar.Crer, julgar, supor175. 
Inclusão (In.) –  (lat inclusĭo). Ato ou efeito de incluir(-se); introdução de uma coisa 
em outra, de um indivíduo em um grupo etc.; inserção.  Inclusão social: ato de trazer 
aquele que é excluído socialmente, por qualquer motivo, para uma sociedade que 
participa de todos os aspectos e dimensões da vida, isto é, dos âmbitos econômico, 
cultural, político, religioso etc. 
 
Infância (Inf.) –  (lat infantĭa).  Período da vida, no ser humano, que vai desde o 
nascimento até o início da adolescência; meninice, puerícia. 
 
Informação (Info.) – (Do latim informatio.onis.). 1. Reunião dos conhecimentos, dos 
dados sobre um assunto ou pessoa. 2. O que se torna público através dos meios de 
comunicação ou por meio de publicidade. 3. Esclarecimento sobre o funcionamento 
de algo. 3. [Informática] Reunião dos dados que, colocados num computador, são 
processados, dando resultados para um determinado projeto.4. Ação ou efeito de 
informar ou de se informar. 
 
Iniciar (Inc.) – (Do latim initiare.). 1. Começar alguma coisa; principiar. 2.  
[Informática] Dar início a um programa; colocar um mecanismo para funcionar; 
inicializar: iniciar um sistema operacional. 3. Instruir-se em alguma ciência, arte, 
profissão.  

Inquietude (Inq.) - Derivado de “quieto”, do Latim QUIES, “calma, tranquilidade”176. 
1. Ação de se preocupar com o que, normalmente, se encontra acima de seu 
entendimento; falta de satisfação intelectual; 2. Condição da pessoa inquieta; estado 
de quem demonstra falta de sossego; que não consegue repousar; sem 
tranquilidade177. 

Integral  (Int.) – (der de íntegro+al, como fr integral). Fundamental para uma 
composição; integrante. Provido de todos os componentes. Em biologia, significa o 
grau de unidade ou de solidariedade entre as várias partes de um organismo, ou seja, 
o grau de interdependência dessas partes. Analogamente, em psicologia significa o 
grau de unidade ou de organização da personalidade; em sociologia, o grau de 
organização de um grupo social. 
 
Inteiro (Inte.) –  (lat integrum.). 1. Que tem todas as suas partes. 2. Que tem toda a 
sua extensão. 3. Que está completo. 4. Que não sofreu diminuição, que não foi 
modificado. 5. íntegro, acepção 1. 
 
Interesse (Intr.) – (do latim interesse). 1. O que se considera relevante, vantajoso, 
útil. 2. Tendência para o que traz benefícios. 3. Qualidade do que se destaca, chama 
atenção. 4. Relevância atribuída a algo. 
 

 
175 https://www.dicio.com.br/imaginar/  
176 https://origemdapalavra.com.br/palavras/inquietar/  
177https://www.dicio.com.br/inquietude/  
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Jeito (Je.) - Do Latim JACTUS, particípio passado de JACERE, “lançar, arremessar, 
atirar, jogar”178. 1. Modo particular utilizado para realizar algo; 2. Habilidade 
particular para fazer algo; destreza179 

Julgar (Jul.) – (Do latim judicare.). 1. Decidir uma questão na qualidade de juiz ou 
árbitro. 2. Ter uma opinião sobre; expressar um parecer, um juízo de valor acerca de. 
3.Tomar uma decisão em relação a; considerar. 
 
Junto (J.) – (lat junctus.). 1. Posto em contato com; unido. 2. Que forma um todo com 
outros; reunido. 3. Colocado de modo contíguo; muito próximo. 
 
Lembrar/Lembrança (Lem.) – ou reminiscência. Ela vem do Latim REMINISCENTIA, 
“lembrança, recordação”, de REMINISCERE, “lembrar-se”, de RE, “novamente”, mais 
MINISCERE, “lembrar-se” propriamente, ligado a MENS, “mente”. 1. Recordação; 
aquilo que está guardado na memória; o que recorda uma experiência já vivida; o que 
expressa uma situação já passada. 2. Presente; o que se oferece a alguém para 
felicitar essa pessoa. 3. Lembrete; anotação do que não se pode esquecer. 4. A 
faculdade da memória. 5. O que comprova um fato já passado. 6. Ver 
também: lembranças ( Lembrar + ança.). 
 
Levar (Lev.) – (Do latim levare ). 1. Passar de um lugar a outro; transportar. 2. Induzir 
alguém a; persuadir. 3. Ter capacidade para; comportar, suportar. 4. Levar adiante; 
continuar. 

Liberdade/livre (Li.) - “Liberdade”: em Latim, LIBER, “livre”, tinha a mesma origem do 
Grego ELEÚTHEROS, também “livre”. Existe a hipótese que, em eras mais remotas, 
a raiz da palavra possa ter significado “nação, povo” e ter sido usada para designar 
“membro de povo não-escravizado”, em oposição aos que eram escravos. Daí se 
formou LIBERTAS, o substantivo referente ao que é livre, que resultou na nossa 
“liberdade”180. 1. Nível de independência absoluto e legal de um indivíduo, de uma 
cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo (padrão ideal). 2. Estado ou 
particularidade de quem é livre; característica da pessoa que não se submete. 3. 
Estado da pessoa que não está presa181. 

Limitado (Lim.) - Do latim limitatus.a.um. 1. Restrito; que possui limites; que sofre 
com limitações; 2. Reduzido; 3. De inteligência ou capacidade intelectual reduzida; 4. 
Transitório; que pode acabar182.  

 

 

 
178 https://origemdapalavra.com.br/palavras/jeito/  
179 https://www.dicio.com.br/jeito/  
180 https://origemdapalavra.com.br/palavras/liberdade/  
181 https://www.dicio.com.br/liberdade/  
182 https://www.dicio.com.br/limitado/  
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Mapa (Ma.) - Latim MAPPA, “lenço, pedaço de tecido”, pois era este o material onde 
eram desenhados antigamente os mapas183. 1. Desenho representativo de um país, 
uma região etc.; carta; 2. Relação, rol, lista, catálogo184. 

Material (Mat.) – (Do latim materialis.e.). 1. Relativo à matéria, aquilo com que os 
corpos são constituídos. 2. Formado de matéria: corpo material. 3. O que compõe a 
substância de uma coisa: as palavras são o material do discurso. 4. Conjunto dos 
objetos, dos instrumentos utilizados num serviço, numa atividade. 5. [Filosofia] Causa 
material. Para o aristotelismo e o tomismo, aquilo de que alguma coisa é feita e que 
lhe permanece imanente, enquanto a causa formal determina o modo preciso da 
existência de alguma coisa, permitindo sua definição por a incluir numa determinada 
classe. 

Mediador/Mediação (Me.) – o Latim MEDIATOR, “mediador”, de MEDIARI, “intervir, 
colocar-se entre duas partes”, de MEDIUS, “meio”185. 1. Indivíduo que medeia, que 
intervém, que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes 
conflitantes; 2. Quem trabalha como intermediário entre os interessados em finalizar 
um negócio; 3. Que realiza a mediação, que age como intermediário186. 

Medo  (Me.) - (latim metus, -us). Relativo ou pertencente à antiga Média, região da 
Ásia, atualmente parte do Irã; médico3; 1. Estado emocional resultante da consciência 
de perigo ou ameaça;2. Preocupação com determinado fato ou determinada 
possibilidade. Segundo Heidegger, medo, que julga constitutivo da existência 
inautêntica, isto é, da existência "lançada no mundo" e abandonada às vicissitudes 
deste. Como tal, o medo não é um fenômeno temporal parcial, mas um modo de ser 
essencial e permanente. "Só um ente no qual, em sendo, está em jogo seu próprio 
ser pode ter medo. O temer abre esse ente ao risco, ao estar entregue a si mesmo". 
187 
 
Melhor (Mel.) – Do Latim melior, que queria dizer “mais forte”, com a mesma origem 
do Grego mala, “muito mais”188. 1. Que está acima de bom; numa comparação, aquilo 
que é superior; 2. Que contém o mais alto grau de qualidade para atender as 
exigências pessoais de189. 
 
Mesmo (Mes.) - Do Latim METIPSIMUS, superlativo de METIPSE, uma variante de 
IPSE, “o mesmo”190. Exprime semelhança, identidade, paridade; 2.O próprio, não 
outro (colocado imediatamente depois de substantivo ou pronome pessoal; 3.Utilizado 
de modo reflexivo; nominalmente. 
 
 

 
183 https://origemdapalavra.com.br/palavras/mapa/  
184 https://www.dicio.com.br/mapa/  
185 https://origemdapalavra.com.br/palavras/mediador/  
186 https://www.dicio.com.br/mediador/  
187 https://dicionario.priberam.org/medo  
188 https://origemdapalavra.com.br/palavras/melhor/  
189 https://www.dicio.com.br/melhor/  
190 https://origemdapalavra.com.br/palavras/mesmo/ 
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Mexer (Mex.) - Do L. MISCERE, “misturar, movimentar, agitar191. 1. Misturar ou 
movimentar o interior, o recheio de algo; 2. Estar com pressa; 3. Empenhar-se para 
obter alguma coisa, para alcançar um objetivo192. 
 
Momento (mo.) - É o Latim MOMENTUM, “instante, poder de mover algo”, contração 
de MOVIMENTUM,  de MOVERE, “deslocar, mover”. Explica-se seu sentido de 
“pequena fração de tempo” como sendo uma comparação com o deslocamento 
mínimo de um ponteiro numa escala, comparando esse movimento pequeno com a 
dimensão temporal193. Intervalo de tempo que não é determinado; tempo breve; 
instante. Ocasião definida num tempo; altura194. 
 
Movimento (mov.) – Do Latim movere, “colocar em marcha, mover, fazer deslocar-
se”.195 1. Ação de deslocar ou deslocar-se; seu efeito . 2. Ação de mover, de mudar, 
de ir de um lugar para outro. 3. Ação de um grupo de pessoas com o mesmo 
propósito.196 
 
Mudança/mudar (Mu.) – semelhante a modificar, o mesmo que trocar. Do Latim 
MUTATIO, de MUTARE, “mudar, trocar de lugar”. Este mesmo verbo originou o nosso 
“mudar”197. 1. Alteração ou modificação do estado normal de algo; 2. Modificação ou 
transferência de alguma coisa, geralmente móveis ou objetos pessoais, para um outro 
lugar; 3. Troca; alteração ou substituição de uma pessoa ou coisa por outra(s)198.  
 
Mundo (M.) - MUNDO DA VIDA (ai. Lebensivelt). Termo introduzido por Husserl em 
Krísis, para designar "o mundo em que vivemos intuitivamente, com suas realidades, 
do modo como se dão primeiramente na experiência simples e depois também nos 
modos em que sua validade se torna oscilante (oscilante entre ser e aparência, etc.)" 
(Krísis, § 44). Husserl contrapõe esse mundo ao mundo da ciência, considerado como 
um "hábito simbólico" que "representa" o mundo da vida, mas encontra lugar nele que 
é "um mundo para todos" (Ibid.. Beilage. XIX). [...] M. significa o conjunto de relações 
entre o homem e os outros seres: a totalidade de um campo de relações. Numa 
concepção fenomenológica existencial trazida por Paulo Freire, o mundo e o sujeito 
se fundem quando afirma, “Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com 
os outros”. 
 
Nós (N.) - Etimologia (origem da palavra nós). Do latim nos/nos.nostri.nostrum. 
Pessoa que fala e mais uma ou várias; a gente. 
 
Observação (O.) - (in. Observatioujr. Observa- tioii; ai. Beobacbtung). Verificação ou 
constatação de um fato, quer se trate de uma verificação espontânea ou ocasional, 
quer se trate de uma verificação metódica ou planejada. A O. foi algumas vezes 
restringida ao primeiro significado; neste caso, contrapõe-se a experiência ou 
experimentação como verificação deliberada ou metódica (cf. C. BHRNARD, 
Introduction ã l étude de Ia medicine expérimentale, 1865, I, cap. 1). Outras vezes foi 

 
191 https://origemdapalavra.com.br/palavras/mexer/  
192 https://www.dicio.com.br/mexer/  
193 https://origemdapalavra.com.br/?s=momento  
194 https://www.dicio.com.br/momento/  
195 https://origemdapalavra.com.br/?s=movimento  
196 https://www.dicio.com.br/movimento/  
197 https://origemdapalavra.com.br/palavras/mudanca/  
198 https://www.dicio.com.br/mudanca/  
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restringida ao segundo significado, caso em que se contrapõe a experiência ingênua, 
primitiva, comum ou ocasional (nesse sentido, este termo é empregado habitualmente 
na linguagem científica contemporânea). Em vista disso, é possível es- udar ambos 
os significados, distinguindo-, l. O. natural, em que as condições da O. não são 
planejadas ou planejáveis; e 2- O. experimental (ou experimentação), que é a O. 
planejada, caracterizada pela aferição das variáveis. Neste segundo tipo de O., pode-
se agir sobre a variável independente e estudar o comportamento correspondente da 
variável dependente, ou seja, da função vinculada.199 
 
Obrigação/obrigar (Obr.) - do Latim obligatio, originalmente “ligação, elo”, de ob-, 
“para”, mais ligare, “atar, unir, ligar”. Uma pessoa em obrigação com outra está atada 
a ela pelos laços da consciência, da ética e da moralidade200. 
 
Opin(ião)ar (Op.) – O termo latino opinio, de onde surge  “opinião”, tem o sentido de 
“crença”, de modo que “opinar” é manifesta a crença. Em numerosos contextos se 
desenvolve a oposição entre a manifestação de uma mera crença, que pode ser falsa 
ou enganosa, e a manifestação de algo verdadeiro, o que corresponde à posição que 
se dá em grego entre dóksa, “opinião”, e alétheia, “verdade”.201  
 

Outro (Ou.) - Do latim auteru. 1. Que não é o mesmo; 2. Um segundo; 3. O seguinte; 
mais um; 4. De teor idêntico; semelhante; 5.Indica algo ou alguém que se difere dos 
demais202.  

Oportunidade (Opo.) – (Do latim opportunitas.atis ). 1. Particularidade ou condição 
do que é oportuno. 2. Circunstância favorável para que alguma coisa 
aconteça; ensejo. 3. Situação que convém ou é apropriada para; circunstância 
oportuna. 4.Período de tempo; circunstância, conjuntura ou situação. 
 
Participação (Par.) – (lat. participatĭo), a participação é a acção e o efeito de participar 
(tomar parte, intervir, compartilhar, denunciar, ser parte de). O termo pode ser usado 
para fazer referência à capacidade de os cidadãos (o eleitorado) se envolverem nas 
decisões políticas de um país ou de uma região.203 
 
Passado (Pas.) – (lat vulg *passare; part. Passar). 1. Pretérito; que decorreu; que 
passou no tempo. 2. Anterior; que vem antes. 3. O tempo decorrido. 4. O tempo 
remoto, antigo, passados.  

Passível/passivo (Pass.) - Latim PASSIVUS, “capaz de sentir ou sofrer”, de PASS-, 
da raiz de PATI, “sofrer, aguentar, sentir”. O sentido de “não-ativo” surgiu ao redor do 
século XV204. 
 

 
199 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. [trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 
200 https://origemdapalavra.com.br/palavras/obrigacao/  
201 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
202 https://www.dicio.com.br/outro/  
203 https://conceito.de/participacao  
 
204 https://origemdapalavra.com.br/palavras/passivo/  
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Patrimônio (Patr.) - O termo “patrimônio” provem do latim patrimonĭum e faz menção 
ao conjunto de bens que pertencem a uma pessoa, sejam estes naturais ou jurídicos. 
O conceito também tem uma acepção associada à herança e aos direitos adquiridos 
enquanto integrantes de uma determinada comunidade ou de um grupo social. O 
património pode-se herdar pela pertença a uma família ou a uma nação. Neste último 
caso, é possível falar-se de um património cultural ou simbólico. 
 
Pedagógico (Ped.) - Do Latim PAEDAGOGUS, o escravo que levava o filho do 
senhor à escola na antiga Roma e que o supervisava em termos gerais, passando, 
em época mais tardia, a ensinar também. Veio do Grego PAIDAGOGOS, de PAIS -, 
“criança”, mais AGOGOS, “guia, líder”, de AGEIN, “guiar”. Naturalmente que 
“pedagogia” tem a mesma origem205. 1. Que se refere à pedagogia, ciência que se 
dedica ao processo de educação dos jovens, estudando os problemas que se 
relacionam com o seu desenvolvimento206. 
 
Pensar (Pens.) – ( Siávoioc; lat. Cogitado; in. Thought; fr. Pensée, ai. Denken; it. 
Pensiero). O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da actividade 
intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente, 
que pode surgir mediante actividades racionais do intelecto ou por abstracções da 
imaginação. O pensamento pode implicar uma série de operações racionais, como a 
análise, a síntese, a comparação, a generalização e a abstracção. Por outro lado, 
deve-se ter em conta que o pensamento não só é reflectido na linguagem, como 
também o determina. A linguagem trata de transmitir os conceitos, os juízos e os 
raciocínios do pensamento.207 
 
Perceber (Per.) - Latim, PERCIPERE, “notar, compreender”, originalmente “pegar, 
agarrar com a mente”, de PER, “totalmente”, mais CAPERE, “pegar, agarrar”208. 1. 
Compreender ou notar através dos sentidos. 2. Entender ou depreender o significado 
de algo através da inteligência; 3. Apreender ou constatar através da intuição, da 
sagacidade ou da perspicácia. 
 
Percurso (Perc.) - do Latim PERCURSUS, “ato de percorrer”, de PER, “por completo, 
totalmente”, mais CURSUS, “caminho, trajeto”209. 1. Ação ou efeito de percorrer; 2. A 
distância em que se pretende percorrer ou que foi percorrida; caminho210.  
 
Perguntar  (Perg.) – Ato de interrogar, do latim interrogatĭo, -ōnis. 1. Frase com a qual 
se pretende interrogar, fazer uma interrogação; palavra usada para indagar ou 
questionar. 2. Pedido; indagação sobre algo, para pedir informação. 3. Questão 
proposta a alguém para que esta pessoa a responda. 4. Pergunta retórica. Indagação 
ou questão que não busca uma resposta, mas pretende enfatizar uma ideia. 211 
 

 
205 https://origemdapalavra.com.br/palavras/pedagogia/  
206 https://www.dicio.com.br/pedagogico/  
207 https://conceito.de/pensamento. Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora 
208 https://origemdapalavra.com.br/palavras/perceber/  
209 https://origemdapalavra.com.br/palavras/percurso/  
210 https://www.dicio.com.br/percurso/  
211 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-etimologia-das-palavras-chocarrice-e-poder/26331  
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Pesquisar (Pes.) - Ela vem do Latim perquirere, “buscar com afinco”, de per-, 
intensificativo, mais quaerere, “indagar”, de quaestio, “busca, procura, problema”. A 
pesquisa como princípio educativo preocupa-se com a formação dos seres humanos 
em toda a sua completude; funda-se numa educação libertadora; o sujeito da 
aprendizagem  é protagonista no ato de aprender e ensinar (DEMO; 2001). 
 
Planejar (Pl.) – do ponto de vista linguístico, constitui um composto de origem latina 
de “plano” (planus) e “fazer” (facio) , de modo que, literalmente, “planejar” é fazer um 
plano. A raiz de um “plano” remonta ao indo-europeu “plat” que tem um significado 
amplo do tipo “estender”, “espalhar” e chega à forma adjetival latina planus, “plano”, 
entendido como projeto em que se estabelecem as grandes linhas de uma obra. 212 
 
Poder (Pod.) - lat. possum, potes, potŭi, posse "poder, ser capaz de"; a conjugação 
de possum proveio da contaminação do verbo *poteo,*potēre que deu o tema 
do perfectum potŭi, o do particípio presente potens e da locução composta do 
adjetivo potis "senhor, possuidor"; sobre o radical do perfectum, com base nas formas 
citadas, a língua pop. refez secundariamente o infinitivo potēre > português poder. 
Significa, entre outras coisas, «ter a faculdade ou a possibilidade de» e «possuir força 
física ou moral; ter influência, valimento». 
 
Político (Po.) – (lat. Política; in. Politics; fr. Politique, ai. Politik, it. Política). Relativo 
aos assuntos públicos. Relativo aos assuntos públicos. Po. como "a ciência de dirigir 
as ações livres na sociedade civil ou no Estado" (Log., Disc, § 65). Esta é a ciência 
ou a arte política à qual se faz referência mais freqüentemente no discurso comum. 
 
Possibilidade (Pos.) – (Do latim possibilitas.atis.). 1.  Do que pode ocorrer ou tende 
a acontecer; característica do que é possível.  
 
Potent(ência)es (Pot.) – (lat. Potentia; in. Power. fr. Puissance-, ai. Vermãgen; it. 
Poten- zti). 1. Em geral o princípio ou a possibilidade de uma mudança qualquer. Esta 
foi a definição do termo dada por Aristóteles, que distinguiu este significado 
fundamental em vários significados específicos, mais precisamente: a) capacidade de 
realizar mudança em outra coisa ou em si mesmo, que é a Pot. ativa; b) capacidade 
de sofrer mudança, causada por outra coisa ou por si mesmo, que é a Pot. passiva; 
c) capacidade de mudar ou ser mudado para melhor e não para pior.  
 
Prática (Pra.) - Do grego praktiké. 1. O que se opõe ao teórico; 2. Tudo o que se 
consegue realizar, executar, fazer; exercício213. 
 
Preocupação (Pre) – (Do latim preoccupatio-onis.). 1. Perda do sossego, causada 
pelo sentimento de responsabilidade em relação a; cuidado. 2. Ideia fixa, permanente, 
dominante e antecipada que perturba o pensamento; obsessão. 3. Sentimento de 
apreensão, de inquietação; sensação de medo.  
 

 
212 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
 
213 https://www.dicio.com.br/pratica/  
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Primeiro (Pri.) – (Do latim primarius.a.um). 1. Que precede os outros no tempo, no 
lugar e na ordem. 2. Que é indispensável; urgente. 3. Através do qual algo se inicia; 
inicial. 4. Numa sequência, o número inicial; um.  
 
Problema  (Pro.)– (lat. Problema, in. Problem, fr. Problème, ai. Problem, it. Problema). 
Em geral, qualquer situação que inclua a possibilidade de uma alternativa. O Pro. é a 
situação que constitui o ponto de partida de qualquer indagação, ou seja, a situação 
indeterminada. Decorre de causas reais, como acontece, p. ex., no desequilíbrio 
orgânico da fome. Nada há de intelectual ou cognitivo na existência de situações 
desse gênero, a não ser que elas são a condição necessária para operações ou 
indagações cognitivas. O primeiro resultado do fato de promover a indagação é que a 
situação é reconhecida como problemática (Logic. cap. VI. trad. it., p. 161). A 
enunciação do Pro. permite a antecipação de uma solução possível, que 6 a idéia: a 
idéia exige o desenvolvimento das relações inerentes ao seu significado, que é o 
raciocínio 
 
Processo (Prc.) - (lat. Processas: in. Process-, fr. Processas-, ai. Process; it. 
Processo). 1. Procedimento, maneira de operar ou de agir. P. ex., "o Proc. de 
composição e de resolução", para indicar o método que consiste em ir das causas ao 
efeito, ou do efeito às causas (cí., p. ex., S. TOMÁS de Aquino, .V. Th.. III, q. 14, a. 
5); "Proc. ao infinito", que é ir de uma causa a outra, infinitamente (Ihid.. I, q. 16. a. 2). 
 
Produção (Pr.) – (lat. Produciio: in. Prodiiction, fr. Produciion-, ai. Prodiictiou-, it. 
Produzioiie). Ser alguma coisa que poderia não ser. Platão definia como arte produtiva 
"qualquer possibilidade que se tome causa de geração de coisas que antes não 
existiam" (Sof.. 265 b), e Aristóteles via na Pr. a função da arte, distinguindo-a da ação 
e do saber: "Toda arte concerne à geração e procura os instrumentos técnicos e 
teóricos para produzir uma coisa que poderia ser e não ser e cujo princípio reside em 
quem a produz, e não no objeto produzido" (Et. nic. VI, -t, 11+0 a 10).  
 
Professor  (Prof.) –  vem do latim professor, e este, do verbo profitari, composto de 
pro e fateri, textualmente, “declara ante”, “proclamar”. O verbo fateri, a rigor, guarda a 
acepção de “reconhecer”, “confessar”, e sua raiz latina fa, do indo-europeu *bha. [...] 
O termo professor no latim clássico já tem a acepção de “mestre”, como o que 
“declama”, “ensina”. 214 
 
Programar (Prog.) - do Latim programma, “informação pública escrita”, do 
Grego prographein, “escrever para uso público”, de pro-, “à frente”, mais graphein, 
“escrever”. Lá pelo século XIX esta palavra passou a ostentar o significado de “plano 
ou esquema definido”215. 
 
Projeto (Pr.) - (in. Plan; fr. Projet- ai. Projekt, Entwurf it. Progetto). Projeto deriva do 
latim proiectare, um composto de verbo iectare frequentativo de aicere, ambos com o 
sentido de “arrojar”, “lançar” que, com o acréscimo do prefixo por – com valor temporal, 
tem o sentido literal de “arrojar para adiante”, “lançar para o futuro”. Desse modo, 
proiectare se aproxima da ideia de “planificar”, mas com uma subjacente de atividade 

 
214 Etimologia de ensinar e aprender 
215 https://origemdapalavra.com.br/palavras/programar/  
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mais marcada.216 Em geral, a antecipação de possibilidades. [...] o modo de ser ou de 
agir próprio de quem recorre a possibilidades.217 
 
 Pronto (Pron.) - pro- mais emere, “tomar, pegar”. O particípio passado era promptus, 
que primeiro queria dizer “claro, mostrado, manifesto” e passou depois a “completo, à 
mão, em ordem de servir”. Mantém também o sentido de “rápido, disponível sem 
demora”, como em “Pronto Atendimento”. 
 
Proposta/Propor (Prop.) – Prop. se forma por pro- e por ponere, “colocar, botar”. 
Queria dizer “colocar à frente, declarar” e daí se fez o nosso propor218. 1. Sugestão; 
aquilo que se propõe, que se sugere; 2. O que se pretende realizar ou estudar; 3. 
Ação ou efeito de propor219. 
 
Protagonista (Pro.) - do Grego PROTAGONISTES, “ator que desempenha o papel 
principal numa peça”, de PROTOS, “primeiro”, mais AGONISTES, “ator, competidor”, 
de AGON, “competição”220. 
 
Questionar/Questionamento (Q.) – (lat quæstionare). 1.  Pôr em questão ou em 
discussão um determinado assunto; rebater; 2. Argumentar contrariamente; replicar, 
retorquir; 3. Fazer perguntas a alguém ou a si próprio; indagar(-se). Refere-se também 
a perguntar, problematizar. Segundo freire (2006) perguntar é indagar, questionar, 
construir perguntas fundamentais que buscam o reinvento, o permanente fazer e 
refazer.221 
 
Realidade (Rea.) - (in. Reality; IV. Réalité; ai. Realilat. \\"irklicbkeit: ít. Realtà). Em 
oposição a possibilidade, potêncialidade e às vezes também a necessidade, essa 
palavra significa atualidade, efetividade ou aquilo que se atualizou ou efetivou e possui 
existência de fato. O termo alemão Wirklichkeit, diferente de Realitãt, tem esse sentido 
específico, embora os filósofos nem sempre se atenham estritamente a essa 
distinção. Nesse sentido, a palavra designa uma das categorias da lógica de Hegel. 
"A Rea. é a unidade imediata, que se produziu, da essência e da existência, ou do 
interno e do externo" (F.nc, § 1-42): com isso. Hegel pretende dizer que a Rea. é a 
essência que se atualizou como existência, ou o interno que se manifestou 
efetivamente no externo.  
 
Realizar (Real.) – (der de real+izar, como fr réaliser.). 1. Colocar em prática; fazer 
com que seja desenvolvido. 2. Fazer com que se torne real; possuir ou a passar a ter 
existência concreta; concretizar-se. 3. Desenvolver ou elaborar planejadamente; 
planejar. 
 

 
216 CASTELLO, L. Oculto nas palavras: dicionário etimológico para ensinar e aprender. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. aprender e ensinar 
217 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. [trad. revisão Ivone Castilho Benedetti. 5 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 
218 https://origemdapalavra.com.br/palavras/proposta/  
219 https://www.dicio.com.br/proposta/  
220 https://origemdapalavra.com.br/palavras/protagonista/  
221 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-etimologia-das-palavras-chocarrice-e-poder/26331  
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Reconhecer (Rec.) - Latim, RECOGNOSCERE, “tomar conhecimento, trazer à mente 
de novo, certificar”, de RE-, “outra vez”, mais COGNOSCERE, “saber, saber juntos”, 
formado por sua vez por COM, “junto”, mais GNOSCERE, “saber”222.  

Reflexão (Ref.) - (in. Rejlection; fr. Réjíexion; ai. Reflexion; it. Ri/lessione). Em geral, 
o ato ou o processo por meio do qual o homem considera suas próprias ações. Este 
conceito foi determinado de três maneiras, a saber: 1. como conhecimento que o 
intelecto tem de si mesmo; 2. como consciência; 3.  como abstração. Na filosofia 
contemporânea, esse termo é usado principalmente no 2" significado, sendo, portanto, 
sinônimo de consciência (nos sentidos 1 e 2 do verbete respectivo), introspecção, 
sentido interior, observação interior.  
 
Relações (Re.) – (lat. Ad aliijuid, Re- lütio; in. Relatiou; fr. Relatiorr, ai. Relatiou; it. 
Relazioue). Modo de ser ou de comportar-se dos objetos entre si.  Wolff definia a Re. 
como "aquilo que não convêm à coisa de maneira absoluta, mas que só é entendida 
quando se refere a outra coisa" (I. og. § 8S6): e completava: a Re. "não acrescenta 
nenhuma realidade ao ente" (Ibid.. § 8S ). A subjetividade das Re., além disso, é o 
princípio fundamental do kantismo: "Se suprimíssemos nosso sujeito ou mesmo 
apenas a natureza subjetiva dos sentidos em geral, toda a natureza, todas as Re. 
entre os objetos no espaço e no tempo, aliás, o espaço e o tempo mesmo 
desapareceriam" (Cri/, li. Pura. § 8). 
 
Relembrar (Rel.) -  Origem re + lembrar. (lembrar - 
lat. memŏro,as,āvi,ātum,āre 'recordar', f.divg. de memorar, que teve a seg. evolução 
fonética: lat. memorāre > * mem'rar > nembrar (dissimilação e epêntese do b ) 
> lembrar. )- 1. Lembrar novamente; voltar a lembrar; recordar ou remembrar. 
 
Resistência (Res.) - do Latim RESISTENTIA, de RESISTERE, “ficar firme, aguentar”, 
formado por RE-, “para trás, contra”, mais SISTERE, “ficar firme, manter a posição”223. 
 
Respeitar (R.)  – (lat. Respectus: in. lies- pect; fr. Respect; ai. Acbtung; it. Rispetto). 
Reconhecimento da dignidade própria ou alheia e comportamento inspirado nesse 
reconhecimento. Demócrito foi o primeiro a transformar o R. em princípio da ética: 
"Não deves ter para com os outros homens mais R. que para contigo mesmo, nem 
agir mal quando ninguém o saiba mais do que quando todos o saibam; deves ter para 
contigo mesmo o máximo R. e impor à tua alma a seguinte lei: não fazer o que não 
deve ser feito" (Fr. 264, Diels). 
 
Resultado (Resu.) - do Latim resultare, “saltar para trás, ricochetear”, de re-, “para 
trás, de novo”, mais salire, “saltar, pular”. Outra forma desse verbo era resilire, de 
onde veio nossa palavra copiada do Inglês resiliência, que passou de “capacidade de 
ricochetear” para “capacidade de se recobrar ou de se adaptar”224. 
 
Ri(co)queza (Ri.) – (alt do gót reiks, como esp rico). 1. Que tem algo em abundância; 
2. Que apresenta vários elementos diferentes; diversificado; 3. Que é fecundo em 
ideias ou imagens; fértil.  
 

 
222https://origemdapalavra.com.br/palavras/reconhecer/  
223 https://origemdapalavra.com.br/palavras/resistencia/  
224 https://origemdapalavra.com.br/palavras/resultado/  
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Saber (Sab.) - (in. Knowíng, To knoir. fr. Saroir. ai. Wissen; it. Supere). Há dois 
significados: Como conhecimento em geral, e neste caso designa: qualquer técnica 
considerada capaz de fornecer informações sobre um objeto; um conjunto de tais 
técnicas; ou o conjunto mais ou menos organizado de seus resultados. W. James 
aceitou a distinção estabelecida por J. Grote (Hxploratiophilosophicu), 1856, p. 60) 
entre conhecer uma coisa, uma pessoa ou um objeto qualquer (que significa ter certa 
familiaridade com esse objeto), e Sab. algo a respeito do objeto (o que significa ter 
dele um conhecimento talvez limitado, mas exato, de natureza intelectual ou científica) 
( The Meaning of Tnith. 1909, pp. 11-12). 
 
Separar (Sep.) - Do Latim SEPARARE, composto por SE, “afastar” e PARARE, 
“preparar previamente, tornar pronto, prover”. Queria dizer “preparar à parte”. 
Qualquer união tem ante si a possibilidade da separação225. 
 
Ser (Se) -  (gr. xòõv; lat. Frisou Esse, in. lieing-, fr. Êtn'; ai. Seín; it. físsere). 
Preliminarmente, convém distinguir os dois usos fundamentais desse termo: 1. o uso 
predícalivo, em virtude do qual dizemos "Sócrates é homem", ou "a rosa é vermelha"; 
2. o uso existencial, em virtude do qual dizemos "Sócrates é" (= existe) ou "a rosa é" 
(= existe).  
 
Sentir (Sen.) - Do latim sentire, perceber através dos sentidos. 1. Ter a sensação; 
perceber através dos sentidos; 2. Ser capaz de perceber, ter consciência de; 
pressentir, adivinhar, intuir. 3. Ser afetado por; 4. Entender emocional ou 
intelectualmente; perceber, conceber. 5.Ter o sentimento de; apreciar: sentir a beleza 
do quadro226. 
 
Singula(r)idade (Sin.) -  (in. Single: fr. Singnlier, ai. Kinzeln; it. Singolo). 1. Que é um 
indivíduo (vj. 2. O indivíduo considerado como valor me- tafísico, religioso, moral e 
político supremo. Sin.: "A existência corresponde â realidade singular (o que já foi 
ensinado por Aristóteles): não é abarcada pelo conceito e, de qualquer modo, não 
coincide com ele". (Diá- rio, X2 A, 328). O Sin. é superior ao universal. 
 
Sociedade/Sócio (So.) - do Latim socius, “companheiro”, originalmente “seguidor”, 
relacionado com o verbo sequi, “seguir, ir junto, acompanhar”. No século XVII, sua 
derivada, So., passou a ter o significado de “grupo de pessoas convivendo numa 
comunidade regrada”.  E no século XIX passou também a designar “pessoas de 
destaque e suas atividades”227. 
 
Sucesso (S.) -  (in. Success; fr. Succès; ai. Erfolg, it. Successo). Algumas vezes o 
instrumentalismo americano foi chamado de "Filosofia do S.", no sentido de ser uma 
filosofia que considera o S. a medida dos valores. Na realidade, o instru- mentalismo 
também acentuou o caráter sempre relativo e provisório do S. Dewey disse: "O S. 
nunca é final ou terminal.  [...] O mundo não para quando a pessoa que obteve S. 
conseguiu o que quis, nem ela mesma para, e o tipo de S. que ela obteve, assim como 
sua atitude em relação a ele, é um fator daquilo que advirá" Ter sucesso: ter êxito, 
vencer ou alcançar a vitória. 
 

 
225 https://origemdapalavra.com.br/palavras/separar/  
226 https://www.dicio.com.br/sentir/  
227 https://origemdapalavra.com.br/palavras/sociedade/  
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Sugestão (Sug.) : ( Do latim suggestio.onis.). 1. Proposta; aquilo que se sugere, se 
propõe, se aconselha; 2.  o que incita a realização de algo. 3. Ideia; o que se dá a 
entender; 3. [Psicologia] Processo de influência através do qual o indivíduo altera o 
seu comportamento, muda de opinião, sem estar consciente dessa mudança, sem 
saber o porquê de sua ocorrência.  
 
Sujeitos  (Su.) – (lat. Subjedum. Siipposititni; in. Subject; fr. Sujei: ai. Subjekt: it. 
Soggetto). o eu. o espírito ou a consciência, como princípio determinante do mundo 
do conhecimento ou da ação, ou ao menos como capacidade de iniciativa em tal 
mundo. 
 
Surpreend(er)i (Sur.) – (fr. surprendre). 1. Apanhar (alguém ou algo) de surpresa, de 
improviso; sopresar. 
2. Causar ou ter surpresa, abalo, espanto; admirar(-se), espantar(-se). 228 
 
Tempo (Te.) - do Latim tempus, “tempo, estação do ano, momento”, possivelmente 
do Indo-Europeu temp-os-, “esticado, estendido”, de uma raiz ten-, “esticar, 
alongar”229. 1. Período sem interrupções no qual os acontecimentos ocorrem; 
continuidade que corresponde à duração das coisas (presente, passado e futuro); o 
que se consegue medir através dos dias, dos meses ou dos anos; duração; 2. Período 
específico que se situa no contexto da pessoa que fala ou sobre quem esta pessoa 
fala230. 
Teoria (Teo.) (gr. ecopía; lat. Theoria-, in. Theory, fr. Tbéorie, ai. 'Ibeorie, it. Teoria). 
Teo. “concepção, esquema mental”, do Grego THEORIA,  “contemplação, 
especulação, olhar para algo”, de THEOROS, “espectador, aquele que olha”, formada 
por THEA, “uma vista”, mais HORAN, “olhar”. O sentido de “princípios ou métodos de 
uma ciência ou arte” é do início do século XVII. Um derivado é “teorema”, que Euclides 
usou com o significado de “proposição a ser comprovada”. 
Todo(s) (T.) – (lat. Totmm in. Wbole, fr. Tout; ai. Ali; it. Tutto). Um conjunto qualquer 
de partes, independentemente da ordem ou da disposição das partes. Nisso o T. pode 
ser distinguido da totalidade, em que a ordem das partes não pode ser modificada 
sem modificar a própria totalidade. 
 
Trabalhar/Trabalho (Tr.) - do Latim TRIPALIUM, que designava um instrumento de 
tortura cujo desenho felizmente se perdeu, mas que era formado por três estacas 
agudas (tri+palum). 
Esta palavra passou ao Francês como TRAVAILLER, significando “sofrer, sentir dor”, 
evoluindo depois para “trabalhar duro”231. 1. Conjunto das atividades realizadas por 
alguém para alcançar um determinado fim ou propósito; 2. Os mecanismos mentais 
ou intelectuais utilizados na realização de algo; lugar em que são aplicados esses 
mecanismos; trabalhar (v.) 3. Atenção empregada na realização ou fabricação de 
alguma coisa; esmero, 4. Desenvolvimento ou a elaboração de algo; fabricação232. 
 

 
228 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/surpreender/ 
229 https://origemdapalavra.com.br/palavras/tempo/  
230 https://www.dicio.com.br/tempo/  
231 https://origemdapalavra.com.br/palavras/trabalho/  
232 https://www.dicio.com.br/trabalho/  
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Transformar (Trans.) - Do Latim TRANSFORMARE, “fazer mudar de forma, de 
aspecto”, composto por TRANS-, “através”, mais FORMARE, “dar forma”233. 
 
Uni(ram-se)r  (U. ) – (lat unire.). 1. Pôr junto, para tornar um. 2. Pôr em harmonia; 
conciliar. 3. Fazer ficar ou ficar junto; congregar(-se), reunir(-se).234 
 
Útil ( Ut.) – (Do latim utilis.e.). 1. Que tem uso, préstimo ou serventia; que satisfaz 
uma necessidade. 2. Que atinge o resultado esperado; que acarreta vantagens. 3. O 
que é proveitoso; aquilo que é necessário ou vantajoso. 
 
Valor(ização) (Va.) – (lat.Aestimabüe.in.Value, fr. Valeur, ai. Wert; it. Valore).O V. não 
é somente a preferência ou o objeto da preferência, mas é o preferível, o desejável, o 
objeto de uma antecipação ou de uma expectativa normativa. [...] a melhor definição 
de V. é a que o considera como possibilidade de escolha, isto é, como uma disciplina 
inteligente das escolhas, que pode conduzir a eliminar algumas delas ou a declará-las 
irracionais ou nocivas, e pode conduzir (e conduz) a privilegiar outras, ditando a sua 
repetição sempre que determinadas condições se verifiquem.  
 
Ver (Ve.) - Ver é do Latim, VEDERE, “ver, olhar”, derivado do Indo-Europeu WEID- 
“saber, enxergar”.235 
 
Vida (V.) – (Do latim vita.ae. ). 1. Conjunto dos hábitos e costumes de alguém; maneira 
de viver. 2. O que define um organismo do seu nascimento até a morte: a vida dos 
animais. 3. [Por Extensão] Tempo que um ser existe, entre o seu nascimento e a sua 
morte; existência,  fase específica dentro dessa existência. 4. Reunião dos fatos e 
acontecimentos mais relevantes na existência de alguém. 
 
 
Lista de sítios consultados 
 
https://queconceito.com.br/pesquisa 
https://conceito.de/patrimonio  
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https://www.dicio.com.br/achamento/  
https://origemdapalavra.com.br/pergunta/etimologia-1232/  
 https://dicionario.priberam.org/descoberta   
https://origemdapalavra.com.br/?s=teoria  
 https://dicionario.priberam.org/observa%c3%a7%c3%a3o  
https://dicionario.priberam.org/discurso  
https://www.dicio.com.br/interesse/ 
https://www.dicio.com.br/oportunidade/ 
https://www.dicio.com.br/estimular/  
https://www.dicio.com.br/interacao/  
https://www.dicio.com.br/informacao/  
https://www.dicio.com.br/evolucao/  
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233 https://origemdapalavra.com.br/palavras/transformar/  
234 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/unir/ 
235 https://origemdapalavra.com.br/palavras/ver/  
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https://www.dicio.com.br/inteiro/  
https://www.dicio.com.br/levar/  
https://www.dicio.com.br/util/  
https://www.dicio.com.br/espaco/ 
https://www.dicio.com.br/iniciar/  
https://www.dicio.com.br/primeiro/  
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https://www.dicio.com.br/julgar/ 
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APÊNDICE 4 – MINUTA REORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

EBM. ADOTIVA LIBERATO VALENTIM 
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MINUTA REORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
EBM. ADOTIVA LIBERATO VALENTIM 

 
 
 

PRINCÍPIOS NORTEADORES: 
 

Þ A criança/estudante é sujeito de sua aprendizagem e, portanto, respeitado em suas 
diferenças e suas infâncias, condição primeira para uma formação voltada a 
potencialização de suas vivências e conhecimentos. 

Þ A criança/estudante entendida como cidadão, pessoa que age e se posiciona 
criticamente no mundo; 

Þ O ensino problematizador e desafiante, voltado ao desenvolvimento do pensamento 
crítico; 

Þ A pesquisa como princípio educativo, pautado na cooperação, interação e participação 
ativa da criança/estudante no processo de ensino e aprendizagem; 

Þ A curiosidade, criatividade  e estética como pontos a serem trabalhados, tendo as 
vivências lúdicas, a brincadeira e a arte como ferramentas. 

Þ A língua materna como mote para as aprendizagens de habilidades linguísticas 
respeitando as suas variações e regionalidades e a língua estrangeira como 
possibilidade de interação/integração universal, na busca da promoção não somente das 
competências instrumentais, mas da leitura crítica do mundo; 

Þ A solidariedade e a dialogicidade como guia para todas as vivências pedagógicas de 
todos os envolvidos no processo educativo. 

Þ O corpo como matriz vivencial e experiencial, lugar de expressão primeira em que as 
crianças narram e interpretam o mundo. 

OS COMPONENTES CURRICULARES (COC) 

Componentes Curriculares Carga Horária Semanal 

Língua Portuguesa  

Matemática  

Estudo do meio (a)  

Expressões artísticas e física-motoras  

Inglês  

Apoio aos estudos  

Oferta Complementar (b)  

Total de Tempo Letivo  
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LEGENDA 
(a) Geografia , História e Ciências 
(b) Atividade a desenvolver em articulação, integrado a ações que promovam, de forma transversal, a educação para a cidadania e componentes 
de trabalho com as TICs; educação científica; jogos da língua matemática. 
(c) Atividades de caráter facultativo.  
(d) Educação religiosa ou educação para a paz (ed. Religiosa facultativa) 
(e) Projeto aprender a conhecer: pesquisar de corpo inteiro – flexibilidade curricular – transversa todos os componentes curriculares 

Fonte: adaptado a partir da matriz curricular VNB/PT. 

 

O QUE QUEREMOS DESENVOLVER LITERACIA CIENTÍFICA 

Literacia Científica236: 

 

Literacia Linguística237: A OCDE define a literacia funcional como "a capacidade para ler e 
escrever a um nível que permite o desenvolvimento e o funcionamento em sociedade, em casa, 
na escola e no trabalho." A literacia comporta muitas dimensões diferentes e está ligada a áreas 
essenciais afins como a autoexpressão, a competência digital e a capacidade para analisar 
criticamente notícias. 

Literacia Numerária ou numeracia238:  Numeracia é a capacidade de raciocinar e aplicar 
conceitos numéricos simples.[1] habilidades numeracias básicas consistem em compreender 
aritmética fundamental como adição, subtração, multiplicação e divisão. Por exemplo, se 
alguém consegue entender equações matemáticas simples tais como 2 + 2 = 4, então será 
considerado possuir ao menos conhecimentos numéricos básicos. Aspectos substanciais de 
numeracia também incluem sentidos de números, sentidos de operações, computação, medição, 
geometria, probabilidade e estatística. Uma pessoa numericamente alfabetizada pode gerenciar 
e responder a demandas matemáticas da vida. 

Literacia Social239: a escola como espaço de aprendizagem social, inclusivo e promotora de 
uma cultura de carácter, valores e cidadania; formar educandos com base num referencial de 

 
236 https://www.researchgate.net/publication/43979775_Scientific_literacy_for_sustainability/figures?lo=1 
237 https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/viewpoints/polls/poll-on-literacy.htm  
 
238 https://pt.wikipedia.org/wiki/Numeracia  
 
239 https://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=14078&langid=1  

Atividades de Enriquecimento Curricularr (c)  

Educação para a ética (d)  

PAC (e)  



 
 

 

405  

competências da educação para valores que tenham a solidariedade e a cooperação como metas 
sócio-educativas. 

AS ROTINAS 

Fonte: Produzido por Wendhausen, 2018 

Quanto as rotinas, será elaborada respeitando a as hora-atividades, dias de planejamento do/a 
professor/a e avaliada bimestralmente para que sejam readequadas às necessidades da turma e 
de professores. As rotinas devem ser seguidas e negociadas com a turma e necessidades que 
ocorrem durante o processo educativo, garantindo, portanto, as atividades permanentes que 
envolvem ludicidade, brincadeira e expressões artísticas. 

 

 

O PLANEJAMENTO 

Planejamento Anual: com as linhas gerais da organização curricular; matriz definida pelo 
coletivo docente, equipe pedagógica e diretiva da escola, apresentado em assembleia do 
Conselho Deliberativo e APP da EBM. Adotiva, com representação de todos os segmentos da 

Atividades Permanentes Atividades temporâneas 

Agenda  Saídas de estudos 

Chamada Saídas exploratórias 

Ajudante semanal Atividades lúdicas livres 

Tarefas para casa semanal  

Atividades lúdicas e/ ou com Jogos   

Parque  

Dia do brinquedo  

PAC  

Formação de leitores - Biblioteca  

Avaliação diária/semanal/ 
quinzenal/ mensal/bimestral 

 

Atividades planejadas com a 
Biblioteca 

 

Atividades planejadas sala 
Informatizada 

 



 
  

 

406 

comunidade escolar (função consultiva e deliberativa). Elaborado, organizado e aprovado entre 
os pares docentes e equipe pedagógica e diretiva, conforme linhas de ação, diretrizes e proposta 
da escola. Base teórico-prática nas diretrizes e proposta curricular municipal e por extensão, 
das políticas públicas educacionais brasileiras 

Planejamento Mensal: definição dos objetivos de aprendizagem; critérios de avaliação e 
currículo mínimo a ser trabalhado, considerando o PAC como lugar de participação efetiva das 
crianças/estudantes no planejamento escolar. Elaborado, organizado e aprovado entre os pares 
docentes e equipe pedagógica e diretiva, conforme linhas de ação, diretrizes e proposta da 
escola. Base teórico-prática nas diretrizes e proposta curricular municipal e por extensão, as 
políticas públicas educacionais brasileiras. 

Planejamento Semanal: acompanhamento das metas e objetivos traçados nos planejamentos 
mensais e anual, na busca do redirecionamento dos percursos educativos, tendo como aspectos 
balizadores: as aprendizagens das crianças/estudantes; as aprendizagens dos/as professores/as; 
o desenvolvimento do PAC; a flexibilidade curricular: os conteúdos e conceitos poderão ser 
trabalhados em tempos-espaços que não, necessariamente sigam uma ordem cronológica e 
linear. Poderão assim, ser ampliados e ultrapassar o ano/cronológico/temporal da matriz. 
Permite a desconstrução e a reconstrução coletiva, conforme as necessidades, anseios e 
propósitos definidos e delineados no percurso das aprendizagens de todos os envolvidos no 
processo educativo. Currículo vivo e em movimento.  

Serão organizados os planejamentos mensais e semanais, respeitando as horas-atividades de 
todos os profissionais da educação da escola e organizados encontros: entre pares (professores 
dos mesmos anos; planejamentos de professores que atendem as mesmas turmas (incluindo de 
área, professores/as auxiliares e setores como Biblioteca, Cozinha ou funcionários, quando 
preciso); Há de se instituir planejamento geral, com todos os professores e demais funcionários, 
como também há de se instituir progressivamente, pelo menos um, planejamento participativo 
com representantes do Conselho Deliberativo. Os planejamentos com as crianças já foi 
explicitado.  

O PAC 

Proposta metodológica que possui como princípio norteador da ação educativa a pesquisa: 
Pesquisa como princípio educativo. A metodologia desenvolvida deverá ser condição essencial 
para o desenvolvimento de todo o processo educativo. O processo de ensino e aprendizagem 
dar-se-á a partir dos princípios norteadores do ensino baseado em problemas ou based problem 
learning. A atitude pesquisadora do/a professor/a deve refletir diretamente na forma como será 
organizada os tempos/espaços; estratégias/atividades; objetivos/metas; 
avaliação/autoavaliação, na promoção das aprendizagens das crianças/estudantes, que 
genuinamente possuem esta atitude quando explora/experimenta/vivencia o mundo. O PAC 
deverá estar integrado ao currículo escolar que está sujeito as variações necessárias para o seu 
desenvolvimento e execução. A metodologia deverá ser utilizada como ponto de partida para o 
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desenvolvimento e articulação de todos os componentes curriculares, sendo a linha mestra do 
trabalho. 

GUIA DE INTERGAÇÃO/INTERAÇÃO PAC/CoC 

Tema: Dinossauros 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Adaptado a partir dos estudos de Tenreiro-Vieira et al (2009) e PC da SME/ 
Florianópolis 

 

 

 

 

    GUIA DA AÇÃO PEDAGÓGICA 

COC 

MATEMÁ
TICA 

CIÊNCIA
S 

OBJETIVOS 

Conhecer as diferentes 
hipóteses que 
explicam a origem da 
vida na terra, para 
compreender o 
surgimento da 
diversidade biológica. 

Identificar diferentes 
grandezas e dominar a 
leitura, o registro e as 
formas de utilização 
dos sistemas de 
medidas usuais em 
diferentes fenômenos.  

 

Conhecer os 
seres vivos e 
sua origem 
 

Desenvolver 
conceito de 
medidas de 

comprimento 
e massa 

ATITUDE
S E 

HABILID
ADES 

Desenvolver o 
pensamento 
crítico; atitude 
pesquisadora; 
senso de 
cooperação; 
comunicabilidade
; autonomia; 
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Refere-se a uma ficha que auxiliará o/a professor/a a iniciar o trabalho pedagógico a partir da 
metodologia de pesquisa. Todo o trabalho tem como ponto de partida questões a investigar que 
deverão ser elaboradas, independente se estiver trabalhando com o PAC e/ou com os conteúdos 
dos componentes curriculares, que de alguma forma, não estão diretamente integrados ao 
projeto de pesquisa da turma. No ensino baseado em problemas – based problem learning – o 
questionamento é o guia para o desenvolvimento dos conteúdos ou temas a serem trabalhados 
em sala de aula. O/A professor/a, no decorrer do trabalho irá oportunizar a criança/estudante 
explorar materiais, nos mais diversos suportes; realizar saídas de estudos; realizar e participar 
de experiências e vivências, para que possa resolver as questões levantadas. O/A professor/a 
também proporcionará sequências didáticas que complementarão e serão importantes não 
somente para a fixação dos conteúdos; como também desenvolver nas crianças o espírito 
pesquisador; o gosto pela leitura e escrita; garantir a ampliação de seus conhecimentos 
empíricos na transposição para um conhecimento mais elaborado, cientificizado  e 
contextualizado. Busca-se instrumentalizar as crianças/estudantes com as ferramentas 
necessárias para exercer plenamente a sua cidadania, agindo criticamente e reflexivamente ao 
longo de sua vida infante e, mais tarde, na vida adulta. 
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GUIA AÇÃO PEDAGÓGICA – PROFESSOR/A 

TEMA/CONTEÚDO: ________________________________________________________ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:____________________________________________ 

APRENDIZAGENS E CONCEITOS A SEREM ALCANÇADOS:_____________________ 

ATITUDES E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:_______________________ 

 

 
GUIA AÇÃO PEDAGÓGICA – CRIANÇA/ESTUDANTE 

 
TEMA/CONTEÚDO: ______________________________________________ 
NOME DA CRIANÇA/ESTUDANTE:____________________________________. 
TURMA/ANO:____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que sabemos sobre o 
tema/conteúdo 

O que não sabemos 
sobre o tema (as 
questões) 

Como iremos 
aprender? 

O que 
aprendemos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

O que sabemos sobre o 
tema/conteúdo 

O que não sabemos 
sobre o tema (as 
questões) 

Como iremos 
aprender? 

O que 
aprendemos? 
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Na devolutiva da tarefa sugere-se que seja realizada uma lista de diferenças e semelhanças e no caso do 1°ano 
exploradas as palavras ( sons e grafias); elaborada frases; pequenas tarefas que envolvam recorte; exploração em 
outros suportes; explorar espaços escolares como biblioteca e sala informatizada; outras linguagens e línguas, 

 
240 Hurbana com “H” – na língua portuguesa de Portugal. 
 

Exemplo de tarefa 

ESCOLA EBM. ADOTIVA LIBERATO VALENTIM 

CRIANÇA/ESTUDANTE: 
_____________________________________________________________________ 

DISCIPLINA:_______________________________________. 
PROFESSOR/A:____________________________ 

ANO/TURMA: ______________________ DATA: ____________________ 

 

TEMA/CONTEÚDO EXPLORADO: PAISAGEM Rural/OU DO CAMPO E URBANA 

SUPORTE: FOTOGRAFIA  

PARA FAZER:  ESCREVA/DESENHE O QUE VOCÊ VÊ NA FOTO. NÃO ESQUEÇA OS 
DETALHES!240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISAGEM HURBANA PAISAGEM RURAL/ OU DO CAMPO 

RUA DA CIDADE DE MADRID/ESPANHA LAGOA SALINA AVEIRO/PORTUGAL 
ESCREVA/DESENHE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCREVA/DESENHE AQUI 
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como também, elaboradas sequências didáticas que trabalhem alfabetização e letramento. Quanto as áreas como 
Artes, Educação Física e Inglês, segue as mesmas orientações para o desenvolvimento dos conteúdos específicos 
e utilizadas as expressões e ferramentas adequadas a área). 
 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS E EDUCADORES/AS 
 
- Formação em serviço 
- EAD 
- Produção de material (vídeos, material impresso, rádio) 
- Grupos de estudos 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – PROJETO APRENDER A CONHECER, PESQUISAR DE CORPO 

INTEIRO ( PAC) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS 

EBM. ADOTIVA LIBERATO VALENTIM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO	APRENDER	A	
CONHECER:	pesquisar	de	corpo	

inteiro 

2019 
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PROJETO APRENDER A CONHECER: PESQUISAR DE CORPO INTEIRO (PAC) 

1.  JUSTIFICATIVA 

“Tudo se submeterá ao exame da criança 
 e nada se lhe enfiará na cabeça  

por simples autoridade e crédito”.  
(ENSAIOS I – MONTAIGNE) 

 
O grande desafio da escola no século XXI são as suas próprias limitações 

diante das mudanças que ocorrem na sociedade e, por conseguinte, nas pessoas que 
nela convivem. Hoje, as barreiras e resistências que enfrentamos deixam à mostra as 
nossas limitações diante dessas crianças tão diferentes que não conseguem mais 
conviver num modelo que ainda tenta forma (ta)r mentes e corpos. E isso nos 
assombra!  

Não sabemos muito bem o que fazer com essa criança que questiona e não 
mais aceita esse modelo de escola que perpetua um tempo e espaço fragmentados, 
divididos e separados do real; de informações que não se encontram e se perdem; de 
uma organização que suprime a criatividade, a criticidade e a autoria.  

Nesse contexto, a EBM. Adotiva Liberato Valentim vem num movimento 
contínuo de mudanças. Vimos isso com a implementação de um Conselho 
Deliberativo forte e atuante pedagógica e administrativamente; na organização de 
tempos na escola que oportuniza a permanência da criança, organizando Educação 
Integral de qualidade e preocupada com as multifacetas da infância; no planejamento 
e replanejamento semanal que articula as necessidades das crianças à ação 
educativa; numa avaliação, que embora quantitativa no registro para as famílias, está 
pautada numa abordagem qualitativa e por isso formativa, processual e mediadora; 
na preocupação com a formação continuada e em serviço de seus educadores, 
potencializando seus talentos e valorizando o seu fazer pedagógico.  

Para tanto, a Escola Adotiva ainda se vê num impasse; inquieta, clama por 
mudanças ainda mais significativas. Dessa vez quer consubstanciar um discurso que 
a persegue “organizar o processo de ensino e aprendizagem a partir da necessidade 
da criança”. Esse é o discurso estampado em textos e proferido em palestras e 
seminários, reinterado e repetidos anos após anos nas formações continuadas. Mas 
como fazê-lo e ainda “vencer” a Matriz curricular exigida e cobrada pelos pais, 
Secretaria, MEC e por nós mesmos?  

Fazendo uma análise ainda mais profunda dos documentos oficiais dos entes 
federados, pudemos perceber e constatar desde a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB) e as resoluções, decretos, portarias e sistemas de ensino, 
algumas saídas e brechas interessantes para a busca das mudanças que tanto 
perseguimos.  

Iniciando com a nossa LDB, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
constata-se que nos seus artigos no 15º e 23º se vislumbra alguns caminhos:  

 Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público; e [...]  
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Art. 23º. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, 
com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar; - apontam que temos a autonomia pedagógica e política necessária para 
suscitar mudanças em nossa ação educativa.  

A Resolução CNE/CEB No 4/2010, que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais também assinala a autonomia pedagógica como elemento integrador para 
a construção de um currículo escolar cada vez mais significativo e coerente com a 
realidade e as necessidades da criança. (GRIFO MEU)  

No seu Art. 11º coloca que [...] A escola de educação básica é o espaço em 
que se ressignifica e se e cria a cultura herdada [...] e em seu parágrafo único aponta 
a importância da “superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os 
critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua 
multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e aconchego, para garantir o 
bem-estar de crianças, [...] no relacionamento entre todas as pessoas”.  

Ainda em seu Art. 13º, caracteriza o currículo como sendo “ o conjunto de 
valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no 
espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades 
socioculturais dos educandos”.  

O 2º parágrafo deste mesmo artigo assinala que o currículo deverá ser 
entendido “como experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos 
estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para 
construir as identidades dos educandos”.  

 Vindo para mais perto de nossa realidade, a Matriz Curricular do Ensino 
Fundamental de 9 anos – PMF/SME/SC coloca que,  

[...] o currículo escolar passa a ser definido como sendo todas as situações 
vividas pelo estudante dentro e fora da escola, seu cotidiano, suas relações 
sociais, as experiências de vida acumuladas por esse sujeito ao longo de sua 
existência, as quais contribuem para a formação de uma perspectiva 
construcionista educacional. É importante dizer que, para a formação do 
currículo escolar individual de cada estudante, a organização da vida 
particular de cada um se constitui como principal instrumento de trabalho para 
que o professor possa explorar no desenvolvimento de suas práxis 
pedagógicas. Logo, o que se quer dizer é que a escola deve buscar, na 
experiências cotidiana do aluno, elementos que subsidiem a sua ação 
pedagógica e, ao mesmo tempo, recursos que contribuam para a formação 
do currículo escolar dos estudantes.(FLORIANÓPOLIS, 2011, p. 04)  

Chegando até o Projeto Político Pedagógico da Escola (que está em pleno 
processo de reestruturação), caracterizamos o currículo como um elemento que 
deverá provocar o resgate dos saberes que a criança traz de seu cotidiano e que a 
partir disso, ao elencar o objeto do  

conhecimento a ser explorado, "este não deve ser trabalhado de forma 
superficial e desvinculado da realidade. E ainda [...] “é preciso que o objeto do 
conhecimento seja tratado  
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por meio de um processo que considere a interação-mediação entre 
educador/a - educando/a como uma via de 'mão dupla' em que as relações de ensino-
aprendizagem ocorram dialeticamente”. (EBM.ADOTIVA, 2012, p. 22)  

Na busca então, da garantia e na valorização do conhecimento tácito da criança 
e de suas experiências cotidianas, a Escola Adotiva vislumbra a Pesquisa como 
elemento norteador de uma prática pedagógica voltada para esses aspectos.  

Ao considerar a pesquisa como componente curricular capaz de ressignificar o 
currículo escolar, a criança deixa de ser mero depositório de conhecimentos 
descontextualizados e sem nexo. O currículo da Educação Básica, nessa perspectiva, 
acolhe e entende que as suas experiências, repertórios, itinerários culturais e sociais, 
suas inquietações e escolhas, se tornam elemento constitutivo de toda a organização 
curricular.  

A pesquisa permite que os conhecimentos escolares, organizados e reduzidos 
a um rol de conteúdos fragmentados em disciplinas, se conversem e se 
complementem. O Professor então, potencializado por esse olhar investigador, 
contempla e enxerga a oportunidade de expansão e de ampliação dos conteúdos a 
serem trabalhados. Longe de funcionar como uma grade que se encerra e se fecha 
para novas possibilidades, a pesquisa desafia e incita o ser cognoscente (a criança e 
o professor) a se indignar e a querer saber mais.  

Além disso, acreditamos que a pesquisa é a base da educação escolar e por 
meio dela tanto a criança como o professor se criam e se recriam como sujeitos de 
sua própria aprendizagem, tornando-se autores de suas vidas.  

Demo (2002, p. 06) coloca que a proposta de educar pela pesquisa está 
alicerçado em quatro pressuposto cruciais:  

- a convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade mais própria 
da educação escolar e acadêmica,  

- o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com a qualidade 
formal e política é o cerne do processo de pesquisa,  

- a necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no aluno,  
- e a definição de educação como processo de formação da competência 

histórica humana.  
Considerado tais pressupostos, o estabelecimento didático-pedagógico de 

cada tema, conteúdo, assunto, em cada etapa ou fase escolar, longe de funcionar 
como uma listagem de informações a serem repassadas e transmitidas pelo professor, 
carrega em seu interior os princípios éticos, os valores e as relações imbricadas entre 
professor-criança-conhecimento por meio das escolhas realizadas, das interações 
estabelecidas e do trabalho colaborativo que somente a pesquisa proporciona no 
ambiente escolar.  

Dessa forma, a pesquisa se torna mote também político na medida em que os 
envolvidos, negociam, escolhem, questionam, incitando aprendizagens que vão além 
da cópia, reprodução e do responder o que já foi por muitos, respondido.  

Demo (2000) alerta que a pesquisa torna  
[...] cada vez mais evidente a proximidade entre conhecer e intervir, porque 
conhecer é a forma mais competente de intervir, a pesquisa incorpora 
necessariamente a prática ao lado da teoria, assumindo marca política do 
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início ao fim. A marca política não aparece apenas na presença inevitável da 
ideologia, mas, sobretudo no processo de formação do sujeito crítico e 
criativo, que encontra no conhecimento a arma mais potente de inovação, 
para fazer e se fazer oportunidade histórica através dele. Neste sentido, a 
cidadania que se elabora na escola não é, por sua vez, qualquer uma. 
(DEMO, 2000, p. 07)  

Em face disso, a pesquisa não mais é reduzida a uma metodologia de ensino 
de acumulação de procedimentos e dados, mas torna-se prática emancipatória, em 
que o aprender a conhecer rompe com as práticas escolares clássicas da educação 
formal, permitindo que todos os envolvidos aprendam juntos, numa relação horizontal, 
não hierárquica, na busca da valorização do outro e no acolhimento de seus saberes 
e de sua individualidade.  
1.1. Aprender a conhecer: pesquisar de corpo inteiro  

Não poderíamos iniciar essa discussão senão pelo que nos move a ousar, 
pensar em uma mudança tão significativa na Escola Adotiva: o apoio da comunidade 
escolar. Quando nos debruçamos sobre essa questão, temos a certeza de contarmos 
com esses parceiros de nossa jornada pedagógica.  

Dessa forma, a nossa história se inicia numa reunião de avaliação final do ano 
letivo de 2013 e num encontro do Conselho Deliberativo da escola, que sugere e 
aponta para a escola a necessidade de se potencializar os espaços da biblioteca e da 
sala informatizada como lugar de pesquisa.  

Considerados e avaliados o que foi proposto, a direção e equipe pedagógica 
deu um passo importante, essencial e extremamente desafiador para toda a escola. 
Não fugimos à nossa responsabilidade e ao final do ano letivo, anunciamos ao corpo 
docente e conselheiros escolares que o Projeto Anual de 2014 seria Iniciação a 
Pesquisa na Escola.  

Partindo da ideia inicial, partimos para o processo de planejamento e 
estruturação do trabalho, entendo a importância de uma formação continuada e em 
serviço. Isto porque acreditamos que viver é conhecer e conhecer é viver e nessa 
interação que se dá junto e com o outro, o sujeito se auto-organiza, se cria e recria. 
Maturana (2002, p. 43) coloca que,  

Quando digo que conhecer é viver, e viver é conhecer, o que eu estou 
dizendo é que o ser vivo, no momento em que deixa de ser congruente com 
a sua circunstância, morre. Ou seja, quando acaba o seu conhecimento, 
morre. [...] Em seu sentido mais estrito, não há contradição entre o sistema e 
a comunidade à qual ele pertence e contribui para integrar. Ou seja, no cado 
do social, o que eu digo é que os indivíduos em suas interações constituem 
o social, mas o social é o meio e que esses indivíduos se realizam como 
indivíduos. [...] não há contradição entre o individual e o social, porque são 
mutuamente gerativos. (MATURANA, 2002, p. 43).  

Somos ávidos pela transformação e a criação. Como organismos que somos e 
sujeitos de um planeta que vive as incertezas dos dias, trazemos em nosso âmago a 
sede de mudança. E essa mudança poderá ser suscitada a partir das reflexões, 
angústias e sucessos compartilhados no cotidiano da escola e por isso, optamos por 
uma formação continuada e em serviço, em que todos aprendem juntos. Os princípios 
do aprender a aprender e aprender a conhecer torna-se presente e necessário.  

Para tanto, nossa viagem a esse maravilhoso mundo novo começa por uma 
pergunta, inquietação que move todo o trabalho organizado neste projeto. Ela 
apareceu nas paredes da escola, realizada por um de nossos educadores e que se 
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torna a nossa questão a investigar e depois, formulado os objetivos, a serem 
respondidos durante nossa jornada: O QUE QUEREMOS APRENDER NA ESCOLA 
ESTE ANO?  

Enfim, a partir dessa pergunta perseguiremos a ideia de superar o paradigma 
fragmentário, cartesiano e constituinte de nossa formação acadêmica, mas também 
moral e vivencial e nos lançamos a um paradigma de muitas facetas de um mundo 
complexo; de muitas verdades e nenhuma certeza. Um mundo que se faz no viver, 
que se transforma, nos transforma e nos mostra a urgência da mudança.  

Nesse mundo reinventado por nós, na vivência e convivência com o outro 
cognoscente,  

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com 
o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de 
maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente 
com o outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o 
tempo e de maneira recíproca. (MATURANA, 2009, p. 09).  

 
2. OBJETIVOS  
2.1. OBJETIVO GERAL:  
Desenvolver novas formas de ensinar e aprender por meio da pesquisa, tendo o 
protagonismo da criança e do educador como instrumento constitutivo do 
conhecimento.  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Potencializar os espaços da biblioteca e da sala informatizada como lugar de 
pesquisa.  
-  Proporcionar oportunidades de todos os envolvidos no processo educacional a 
aprender por meio da pesquisa;  
- Promover a construção de novas estratégias de aprendizagem; 
- Organizar grupos de trabalho e de estudos entre educadores-crianças, educadores- 
educadores, crianças-crianças;  
 - Ampliar o processo do conhecer da criança; 
 - Despertar a curiosidade para acontecimentos e interações com o meio não 
percebidos  
diariamente;  
- Desmistificar o conceito de ciência;  
- Ampliar e consolidar práticas pedagógicas inovadoras   
- Promover formação continuada e em serviço para os educadores envolvidos no 
projeto. 
- Estimular a produção e “publicação” de conhecimentos a partir da vivência e análise 
dos resultados de pesquisas realizados.  
 
3. O TRIPÉ QUE NOS MOVE A CONHECER 
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- A curiosidade sempre leva-nos a possibilidade de descobrir algo novo por si e não 
ancorado no conhecimento do outro. É a oportunidade de recriar e reconstruir algo 
nunca antes pensado; 
- A necessidade de conhecer move a criança cotidianamente. Seja pelos jogos de 
faz de conta; movida pela necessidade de suprir e resolver problemas e ultrapassar 
desafios. 
- Todos nós somos definidos a partir de nossas experiências vividas. Nessas 
experiências atribuímos sentido as coisas e a nós mesmos. 
4. OS PRINCÍPIOS DO PAC 
-Todos aprendem juntos, numa relação horizontal e entrelaçada pelos saberes que 
cada um traz de suas vivências e experiências, redesenhando percursos, 
redescobrindo-se como ser cognoscente; 
- A curiosidade move os processos de aprendizagem, ampliando caminhos e 
despertando o prazer de conhecer, descobrir e compreender o mundo vivido; 
- A participação como chave para a construção de espaços de colaboração e 
cooperação entre criança-criança, criança-professor nos processos de ensino e 
aprendizagem; 
- O direito a aprendizagem como direito inalienável a todos os envolvidos no processo 
educativo na escola. (WENDHAUSEN; SILVA, 2016) 
 
5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA DO PROJETO 
 
5.1. Participantes: Comunidade escolar, parceiros de Instituições de Ensino superior 
e comunidade adjacente. 
5.2. Local: EBM. Adotiva Liberato Valentim. 
5.3. Etapas do projeto – Neste projeto, a sequência didática do método consiste, 
aproximadamente, nas etapas ensinadas no trabalho de iniciação científica 
desenvolvido no meio acadêmico, tão importante na formação do pesquisador. A 
atividade de pesquisa se organizará em 5 etapas que se complementam e interagem 
entre si. Segundo Wendhausen et al. (2017) elas se organizam da seguinte forma: 
1ª etapa - Fase exploratória inicial: Inicialmente, cada turma da escola e cada aluno 
individualmente é estimulado a 'observar' o seu ambiente, prestando atenção nos 
objetos, animais, pessoas, fatos, acontecimentos, não apenas próximos, mas notícias 
em mídias, atuais e históricas, bem como todo tipo de peculiaridade. O professor faz 
a pergunta principal do projeto: O que você quer aprender este ano na escola? 
Essa fase estende-se por um período de 2 meses (início do ano letivo). As crianças 
fazem saídas de campo exploratórias, assistem vídeos, pesquisam na internet e na 
biblioteca, debatem intensamente em sala de aula as suas experiências. Esta é uma 
fase do projeto extremamente fértil em ideias e sugestões, onde estimula-se a 
curiosidade e a inquietação. Professores orientam os alunos para registrarem tudo 
que for interessante.  
2ª etapa - Definição do tema e problematização. É importante entender que no 
contexto da escola não é possível cada criança escolher seu tema, pois não haveria 
estrutura suficiente e nem tempo adequado para operacionalizar os recursos materiais 
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e humanos para abordagem de todos. Então, cada turma escolherá o seu tema, para 
desenvolver a pesquisa ao longo do ano letivo. Nesta etapa o professor utiliza com 
frequência o brainstorming a fim de recolher os temas e preferências dos alunos, 
promovendo debates para esclarecer melhor a turma sobre os assuntos preferidos. 
Ao final, o tema é escolhido pela turma por votação. Uma das ações interessantes 
observada nesta fase é a iniciativa de grupos de alunos já decididos por um tema, 
fazerem campanhas de mobilização procurando convencer os indecisos, havendo um 
processo de negociação e argumentação. Após a escolha do tema, segue-se um 
período para formulação das perguntas (questões a investigar) que tornar-se-ão as 
metas que nortearão toda a investigação. É importante destacar que ao longo da 
coleta de dados, novas questões podem ser incorporadas. Essa fase estende-se por 
um período de até 2 meses. 
3ª etapa - Definição dos 'instrumentos' e estratégias de recolha de dados: Nesta 
etapa, há necessidade de assessoramento aos professores, pois nem todos dominam 
a área da investigação científica. Adaptando ao ambiente escolar, são elaborados os 
'protocolos' (para pesquisa documental/bibliográfica e de campo) e o cronograma de 
coleta de dados. Em todos os casos, devem ser confeccionados com os alunos. 
Resumem-se a 'fichas observacionais' para as visitas, 'roteiros de entrevista' para 
abordagem dos palestrantes, 'fichas de registro' para as pesquisas em livros, revistas 
e na internet, entre outros. Excepcionalmente, a elaboração de protocolos pode 
estender-se à fase de coleta de dados, em função de demandas contingentes.  Este 
período não excede 1 mês. 
4° etapa - Recolha de dados:  Nesta etapa, naturalmente, a família do aluno já foi 
mobilizada por ele próprio e está engajada em pesquisar o tema conjuntamente. 
Orienta-se aos pais que atuem como facilitadores, promovendo os meios para o 
aluno ter acesso às informações fora da escola, em seu tempo livre. Essa fase é 
muito rica em visitas técnicas, apoio de profissionais e instituições 
especializadas nos temas escolhidos, intensa circulação de palestrantes e 
consultores na escola e visitas à universidades e institutos de pesquisa, além 
da frequência assídua das turmas na biblioteca e na sala informatizada. Os 
professores orientam o registro de toda a pesquisa em diários, desenhos, fotografias, 
filmagens. Comumente ocorrem iniciativas para criação de blog's, vídeos no You 
Tube, etc. Aqui, grande parte da ação docente concentra-se em estimular, 
problematizar, criar conjuntamente com o aluno um ambiente propício à pesquisa e 
investigação do tema. Esta é a etapa mais longa do projeto, podendo estender-se por 
4 ou 5 meses. 
5° etapa - Relatório final e 'publicação': É idealizada e organizada anualmente pela na 
Feira de Ciências, com muito engajamento da comunidade escolar. Essa é a principal 
'publicação' onde apresentam-se os resultados de todo o trabalho desenvolvido ao 
longo do ano. Os resultados também são apresentados nas redes sociais, 
desenvolvidos em conjunto por alunos e professores. 
 
6. ALGUMAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS: 
- Enquetes; 
- Votações; 
- Juris simulados; 
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- Seminários; 
- Sacola Científica; 
- Palestras; 
- Visitas técnicas e saídas de estudos; 
- Sequências didáticas diversas articulação com os conteúdos escolares; 
- Grupos de trabalhos dirigidos e independentes; 
- Feira de Ciências; 
- Outros. 

7. INTEGRAÇÃO PAC  

O PAC deverá estar integrado ao currículo escolar que está sujeito as variações 
necessárias para o seu desenvolvimento e execução. A metodologia deverá ser 
utilizada como ponto de partida para o desenvolvimento e articulação de todos os 
componentes curriculares, sendo a linha mestra do trabalho. (WENDHAUSEN, 2019) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

8. AVALIAÇÃO 

FONTE: Adaptado a partir dos estudos de Tenreiro-Vieira et al (2009) e PC da 
SME/ Florianópolis 

GUIA DE INTERGAÇÃO/INTERAÇÃO PAC/CoC 

                 Tema: Dinossauros 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAGENS/ 

CONCEITOS 

COC 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS 

OBJETIVOS 

Conhecer as diferentes 
hipóteses que explicam a 
origem da vida na terra, 
para compreender o 
surgimento da diversidade 
biológica. 

Identificar diferentes 
grandezas e dominar a 
leitura, o registro e as 
formas de utilização dos 
sistemas de medidas usuais 
em diferentes fenômenos.  

 

Conhecer os 
seres vivos e sua 
origem 

Desenvolver 
conceito de 
medidas de 

comprimento e 
massa 

ATITUDES E 
HABILIDADES 

Desenvolver o 
pensamento crítico; 
atitude pesquisadora; 
senso de cooperação; 
comunicabilidade; 
autonomia; 
curiosidade e vontade 
de aprender. 
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A avaliação do projeto é processual e formativa, mas, sobretudo, mediadora. Ela 
oportuniza a todos os envolvidos a modificarem e redefinirem seus caminhos de 
aprendizagem. Esse tipo de avaliação consubstancia o comprometimento de todos 
com a construção do conhecimento, já que tem como foco central o aprender a 
aprender.Dessa forma, concordamos com Hoffmann (2001, p.73) que:  

Avaliar é essencialmente questionar. É observar e promover experiências 
educativas que signifiquem provocações intelectuais significativas no sentido 
do desenvolvimento do aluno. [...] Enquanto na avaliação classificatória elas 
ocupam o lugar de verificar, comprovar o alcance de um objetivo ao final de 
um estudo, de um determinado tempo – o professor ensina e depois pergunta 
– na visão mediadora, elas assumem o caráter permanente de mobilização, 
de provocação. Professores e alunos questionam-se, buscam informações 
pertinentes, constroem conceitos, resolvem problemas. (HOFFMANN, 
2001,p. 73) 
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