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  RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por tema central os projetos temáticos desenvolvidos pelos docentes de 

Biologia de uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) da região metropolitana 

de Fortaleza. O cenário do Ensino Médio foi problematizado a partir de análises de 

especialistas nessa temática, bem como a partir da análise dos tópicos que tratam do Ensino 

Médio na Lei de Diretrizes e Bases 9394 de1996. As Escolas Estaduais de Educação 

Profissional no Ceará disponibilizam, nas matrizes dos cursos oferecidos, entre as disciplinas 

da Parte Diversificada, tempo pedagógico para a execução de projetos interdisciplinares, o 

que estimula os professores a realizarem projetos temáticos ao longo do ano letivo. Diante 

desse cenário, o objetivo dessa pesquisa foi investigar as contribuições desses projetos 

desenvolvidos por professores de Biologia numa Escola de Educação Profissional da região 

metropolitana de Fortaleza para a formação humana integral dos alunos. Essa investigação foi 

realizada à luz de concepções de educação científica defendidas por pesquisadores do ensino 

de ciências e da análise dos pontos relacionados à educação científica nos documentos legais. 

Essa pesquisa tratou-se de um estudo de campo cujos instrumentos de coleta de dados foram 

um questionário para mapeamento dos projetos desenvolvidos pelos professores de Biologia 

entre 2015 e 2016, um roteiro de entrevista semiestruturado e o Projeto Político Pedagógico 

da instituição. As entrevistas foram gravadas integralmente, transcritas e analisadas segundo 

Bardin (2011). A análise documental resultou em seis categorias: aspectos legais, aspectos 

contextuais, ensino-aprendizagem, formação humana, potencialidades e desafios. Enquanto a 

análise das entrevistas resultou em dois grandes eixos, o primeiro relacionado as concepções 

dos participantes da pesquisa e o segundo as etapas de execução dos projetos. Do primeiro 

eixo emergiram quatro categorias: concepção de ciência, concepção de ensino de Ciências, 

concepção de Alfabetização Científica e concepção de projetos. O segundo eixo, por sua vez, 

apresentou sete categorias: escolha do tema, ação docente, atividades dos estudantes, processo 

de aprendizagem, acompanhamento pedagógico, contribuições e desafios. A partir da análise 

desses resultados foi possível constatar que a dualidade estrutural ainda persiste no Ensino 

Médio e que os projetos investigados ocupam um lugar de interseção entre Iniciação 

Científica e Alfabetização Científica. Foi possível ainda elencar contribuições da realização 

desses projetos à formação dos estudantes participantes bem como os principais desafios 

enfrentados pelos docentes na execução dos mesmos.    

  

Palavras-chave: Projetos temáticos; Educação Profissional; Educação Científica. 



 

ABSTRACT 

 

This research had as its central theme the thematic projects developed by the Biology teachers 

of a State School of Professional Education (EEEP) in the metropolitan region of Fortaleza. 

The scenario of High School was problematized based on the analysis of specialists in this 

subject, as well as from the analysis of the topics that deal with High School in the Law of 

Guidelines and Bases 9394 of 1996. The State Schools of Vocational Education in the State 

of Ceará offer the pedagogical time for the execution of interdisciplinary projects among the 

disciplines of the Diversified Party, which encourages teachers to carry out thematic projects 

throughout the school year. In view of this scenario, the objective of this research was to 

investigate the contributions of these projects developed by the Biology teachers in a School 

of Professional Education of the metropolitan region of Fortaleza for the integral human 

formation of the students. This research was carried out in the light of concepts of scientific 

education defended by researchers of science education and analysis of the points related to 

scientific education in legal documents. This research was a field study which data collection 

instruments were a questionnaire for mapping the projects developed by Biology teachers 

between 2015 and 2016, a semi-structured interview script and the Institutional Political 

Project. The interviews were recorded in full, transcribed and analyzed according to Bardin 

(2011). The documentary analysis resulted in six categories: legal aspects, contextual aspects, 

teaching-learning, human training, potentialities and challenges. While the analysis of the 

interviews resulted in two main axes, the first related the conceptions of the participants of the 

research and the second the stages of execution of the projects. The second axis, in turn, 

presented seven categories: choice of subject, teaching action, student activities, learning 

process, pedagogical accompaniment, contributions and challenges. From the analysis of 

these results it was possible to verify that the structural duality still persists in High School 

and that the investigated projects occupy a place of intersection between Scientific Initiation 

and Scientific Literacy. It was also possible to list contributions of the accomplishment of 

these projects to the training of the participating students as well as the main challenges faced 

by the teachers in their execution. 

 

KEY WORDS: Thematic projects; Professional education; Scientific Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As últimas décadas do século XIX e o século XX são marcadas por inúmeras 

mudanças no cenário mundial, principalmente no que diz respeito aos meios de produção. 

Essas mudanças foram impulsionadas pelos avanços científicos e tecnológicos desse período, 

possibilitando aos países uma maior produtividade de bens por meio de uma manufatura 

modernizada devido ao uso de máquinas e da divisão do trabalho. Esse novo cenário traz 

como consequência novas demandas à educação de forma a oferecer aos jovens condições de 

viver e conviver nessa sociedade. A partir daí, surge a necessidade de métodos e 

procedimentos que tornem os processos de ensino e aprendizagem mais efetivos e adequados 

a esse novo contexto social. Desde então esse tem sido um dos objetivos de inúmeras 

pesquisas desenvolvidas na área da educação.  

Em meio a esse cenário, o ensino tradicional ganha fôlego para atender as demandas 

da burguesia emergente, caracterizando-se pela mera transmissão de conhecimento do 

professor, que é o detentor do saber, para o aluno quanto ser capaz de armazenar as 

informações das mais simples às mais complexas. Nessa tendência pedagógica, a relação 

professor-aluno é verticalizada e o estudante assume a passividade diante do processo de 

aprendizagem. Segundo Freire (1987), essa é uma concepção “bancária” da educação, pois o 

educador ao invés de comunicar-se, realiza “depósitos” e o educando recebe-os, memoriza-os 

e repete-os. Nesse sentido, esse modelo de ensino apresenta-se despolitizado, uma vez que 

não atribui ao estudante o exercício da cidadania por meio do desenvolvimento da criticidade 

e da interpretação de sua realidade. 

Ao longo de décadas, o Brasil tem passado por inúmeras mudanças de cunho 

político, econômico e social, o que propõe demandas à educação no país. Porém, essas 

mudanças também lançam desafios a serem superados para a melhoria da educação como 

formação humana dos estudantes ou ainda como equidade do sistema educacional, 

considerando-se as desigualdades sociais em nossa sociedade. Ainda a esse respeito, é 

importante salientar que a educação brasileira não pode ser considerada neutra, pois é 

resultado de disputas político-ideológicas, o que reafirma a necessidade de se estar atento a 

essas mudanças e o que está por trás delas. Dentro desse contexto, o Ensino de Ciências 

também sofre influências, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, pois quando o 

mundo sofre uma pressão pela modernização por meio da ciência e tecnologia. Essa, portanto, 

torna-se mais uma demanda à educação nacional.  
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Com o advento da informática, ao final do século XX, e com o consequente 

surgimento da Sociedade da Informação, o modelo educacional vigente sofre inúmeras 

críticas, resultando na busca por outras possibilidades para os processos de ensino e de 

aprendizagem. Busca-se, portanto, um processo em que o educando possa ser protagonista do 

seu processo de aprendizagem e que seja capaz de perceber a sua realidade de forma crítica, 

visando sua formação para a cidadania. Apesar dessas mudanças no contexto educacional, 

observa-se ainda a predominância do ensino tradicional em grande parte das instituições de 

Educação Básica, contrariando essas novas demandas sociais. 

A partir disso, é perceptível a necessidade do aprofundamento nas pesquisas dessas 

novas ações pedagógicas, para que se objetive sua consequente efetivação, bem como para 

que se e rompa com os paradigmas que regem a lógica do ensino mecanizado, fragmentado e 

conteudista. Entre as causas da predominância desse modelo de ensino, pode-se destacar a 

reprodução de modelos de docência vivenciados pelos atuais docentes seja em sua formação 

acadêmica ou ao longo da educação básica. Em suma, eles passam a exercer a docência com 

carência de práticas que estimulem o envolvimento do discente no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Diante desse cenário, marcado por contradições, surge o desenvolvimento de 

projetos temáticos no ambiente escolar, o qual é encorajado pelos documentos oficiais do 

Ministério da Educação. Nesses escritos oficiais, os projetos temáticos aparecem como ação 

didático-pedagógica, a fim de garantir a formação de um cidadão crítico e autônomo. A atual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, Art. 35, Seção IV, que trata 

das diretrizes para o currículo do Ensino Médio, em seu inciso segundo, afirma que o 

currículo “adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes” (BRASIL, 1996, p.29). Da mesma maneira, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio afirmam que a organização curricular deve “estimular todos os 

procedimentos e atividades que permitam ao aluno reconstruir ou “reinventar” o 

conhecimento didaticamente transposto para a sala de aula, entre eles a experimentação, a 

execução de projetos, o protagonismo em situações sociais”. (BRASIL, 2002a, p.87, grifo 

nosso). Dessa forma, o desenvolvimento de projetos no ambiente escolar tem-se confirmado 

como uma ação pedagógica inovadora, porém ainda carente de investigações científicas que 

mostrem sua eficácia diante do cenário mundial. 

Esta pesquisa tem como tema os projetos desenvolvidos pelos professores de 

Biologia em Escolas de Educação Profissional da região metropolitana de Fortaleza. 
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O interesse por essa temática surgiu a partir da minha trajetória acadêmica e 

profissional, a saber: iniciei os estudos em Licenciatura em Ciências Biológicas na 

Universidade Estadual do Ceará em 2006 e conclui o curso em 2010. No ano de início do 

curso, fui bolsista em um laboratório dessa instituição, tendo contato com o estudo dos 

impactos causados principalmente por ações antrópicas em ecossistemas aquáticos. O 

investimento em pesquisas voltadas à produtividade de recursos alimentícios em detrimento 

das que buscavam soluções aos impactos causados por esse tipo de atividade, causavam-me 

certo desconforto em relação ao uso dos avanços científicos e tecnológicos para fins que 

afetam à saúde humana e o equilíbrio do meio ambiente. Nesse momento, atento a essa 

questão de forma crítica, pensei em quais contribuições como educador eu poderia prestar na 

formação de cidadãos que se preocupassem com o direcionamento dado aos produtos da 

ciência.  

Em 2008, inicio minha carreira docente como bolsista de um programa do município 

de Fortaleza em parceria com o Instituto Federal do Ceará, voltado aos alunos dessa rede de 

ensino que visavam o ingresso no Ensino Médio Integrado dessa instituição federal. Assim, 

pelo fato de os alunos serem preparados para realizar provas, a fim de serem selecionados 

para ingressarem no IFCE, o ensino era condicionado pelo conteúdo passado aos adolescentes 

de forma fragmentada e descontextualizada. Senti-me incomodado diante desse modelo de 

ensino, do qual me senti refém, porém essa experiência encorajou-me a contribuir para uma 

mudança efetiva nessa lógica de educação. 

No ano de 2010, fui monitor de Biologia da Sala de Ciências do Serviço Social do 

Comércio (SESC) onde tive contato com o processo de ensino e aprendizagem com influência 

das ideias construtivistas, principalmente no que diz respeito ao protagonismo do aluno em 

seu processo de aprendizagem. O interesse e entusiasmo dos alunos pelas atividades 

desenvolvidas nesse espaço, chamaram-me atenção para a importância de uma educação 

centrada na pessoa do educando, na qual ele é visto como um indivíduo multifacetado e 

inserido em contextos múltiplos. Em outubro do mesmo ano, assumi o serviço público como 

professor de Biologia da rede estadual do Ceará. Em 2011, iniciei a docência em uma Escola 

Estadual de Educação Profissional, na qual desenvolvi projetos de iniciação científica 

juntamente com alunos do Ensino Médio Integrado. 

Durante o ano 2013, fui bolsista da FUNCAP como orientador de um projeto 

desenvolvido com alunos do curso de Manutenção Automotiva, o qual buscava relacionar a 

falta de conhecimento básico dos usuários em relação à manutenção de veículos automotores 

e a potencialização de problemas ambientais. Esse projeto contou com a participação de dez 
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alunos pesquisadores que recebiam uma bolsa mensal durante dez meses. Além disso, havia 

um investimento financeiro para cada projeto selecionado pelo Programa de Iniciação 

Científica Júnior dessa instituição. A convivência com esses jovens, durante a execução do 

projeto, fez-me perceber o desenvolvimento deles durante o processo, sendo a criticidade um 

dos aspectos que compuseram esse processo. Além disso, pude observar o desenvolvimento 

da escrita, da oralidade e do cooperativismo. 

Do segundo semestre de 2013 até 2015, fui coordenador pedagógico dessa escola e 

durante esse período vivenciei os desafios enfrentados pelos professores e pela própria 

instituição para exercer projetos dessa natureza. Os desafios iam desde o momento de 

planejamento até a avaliação, pois muitos eram os questionamentos levantados quanto ao 

aproveitamento dessas atividades para o processo de ensino e de aprendizagem. Embora 

houvesse muitos desafios, era nítido o entusiasmo de alguns estudantes e professores que se 

envolviam na execução desses projetos. Os docentes frequentemente ressaltavam a 

dificuldade de trabalhar com atividades deste tipo num cenário desfavorável, uma vez que 

retornavam às aulas tradicionais e não havia link dessas atividades com as outras 

desenvolvidas ao longo do ano letivo, tornando-os fatos isolados no contexto escolar. 

Como já mencionado, nas últimas décadas, a educação brasileira tem passado por 

mudanças significativas no que diz respeito aos seus objetivos, porém, nos anos finais da 

educação básica, essas mudanças são ainda mais amplas e profundas. Elas precisam ser 

entendidas conjuntamente com o contexto político, social e econômico do país e a partir das 

mudanças e ajustes na sua legislação educacional. Nesse cenário, o Ensino Médio está sendo 

conduzido, por vezes, de forma equivocada, por exemplo, ao ser tratado como preparação 

para o acesso à universidade ou ao mundo do trabalho.   

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP, 2011), o percentual de alunos matriculados no Ensino Médio tem aumentado 

significativamente desde a década de 90. Em 1994, por exemplo, o percentual de alunos 

matriculados no EM representava apenas 13,4% do total da educação básica e em 2010 esse 

percentual passou para 24,3%, o que sugere uma mudança na perspectiva dessa etapa da 

educação básica. Antes, o Ensino Médio apresentava uma dualidade entre aqueles que iriam 

ingressar nas universidades, geralmente oriundos das camadas populares mais favorecidas, e 

aqueles que seriam preparados para o mercado de trabalho, que eram, na maioria das vezes, 

oriundos de camadas sociais menos favorecidas. Com a LDB (Lei da Educação Básica) de 

1996, pretendeu-se superar essa dualidade, uma vez que o Ensino Médio é estabelecido como 

etapa final da educação básica e não mais como etapa preparatória para o trabalho. 
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Segundo Ramos (2013), a educação deve contribuir para que as pessoas sejam 

capazes de compreender sua realidade criticamente e buscar meios para enfrentá-la, visando 

dar a ela outra direção e sentido. Para tanto, é importante que haja uma formação omnilateral 

do indivíduo e que este se reconheça como ser histórico, social e cultural; e a sociedade como 

produto de suas ações e lutas. Portanto, a escola atual deve estar atenta a esse caráter integral 

da formação e criar meios para alcançá-la. Segundo as Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio-DCNEM (2002), a totalidade da vida social se estrutura pela 

relação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Já os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (2000) destacam o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las, superando o exercício de memorização. Vê-se, 

portanto, que as instituições de ensino de educação básica têm como uma de suas 

responsabilidades, a formação da dimensão política de seus estudantes, uma vez que deve 

fazê-los refletir sobre o contexto social ao qual estão inseridos para então intervir nessa 

realidade a partir do exercício de sua cidadania.  

Para tanto, é importante que desde o ensino fundamental, o indivíduo em formação 

desenvolva a capacidade de observar criticamente os fenômenos presentes em seu contexto 

social além de pensar em formas de intervenção nessa realidade, visando melhorias na 

qualidade de vida da sociedade. Porém, o modelo de ensino mais difundido entre a maioria 

das instituições de ensino não favorece esse tipo de prática, pois ao professor basta proferir 

verdades que são absorvidas pelos alunos que, por sua vez, reproduzem esse conhecimento 

sem refletir sobre os desdobramentos dele, ou seja, sem refletir de que forma ele foi 

produzido, bem como em uma possível aplicabilidade do conhecimento adquirido como meio 

de intervenção social. 

Os avanços científicos e tecnológicos após a Segunda Guerra Mundial exercem 

influência no ensino de ciências, pois foi nesse período que o domínio da tecnologia passou a 

representar a superioridade dos países desenvolvidos em relação às nações em 

desenvolvimento por meio do controle do mercado e, consequentemente, de seu 

desenvolvimento econômico. Carneiro (1998, p.85) enfatiza que 

 

A economia "globalizada" tem tornado os países em desenvolvimento cada vez mais 

dependentes dos centros internacionais de poder, o que levou a sérias desigualdades 

sociais. Desta forma, se os homens assumirem uma atitude passiva perante esse tipo 

de problema, não encarando o avanço científico e tecnológico, será difícil que se 

mantenham como sujeitos de si. 
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Portanto, devido a essa pressão de cunho econômico no cenário mundial, a educação 

passa a ser vista como meio adequado de oportunizar, aos países em desenvolvimento, a 

preparação da população para lidar com os avanços científicos e tecnológicos, visando a 

melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, a redução da desigualdade social. 

Enfatiza-se, aqui, a necessidade de uma educação científica que ofereça ao estudante 

condições para viver nesse novo cenário mundial a partir de habilidades que lhes permitam 

serem indivíduos autônomos e críticos a partir da interpretação crítica de sua realidade. 

A esse respeito, Bazzo (1998, p. 34) acredita que “o cidadão merece aprender a ler e 

entender – muito mais do que conceitos estanques - a ciência e a tecnologia, com suas 

implicações e consequências, para poder ser elemento participante nas decisões de ordem 

política e social que influenciarão o seu futuro e o dos seus filhos”. Dessa forma, o ensino de 

ciências passa a ocupar-se de discussões sobre uma formação para além dos conteúdos 

escolares, objetivando a formação de indivíduos críticos e aptos a participarem das decisões 

que envolvam Ciência e Tecnologia, consolidando, assim, uma sociedade democrática.  Desde 

a década de 70, esse movimento tem sido base para construir currículos de ciências em vários 

países, com o fim de dar prioridade a uma alfabetização em ciência e tecnologia interligada ao 

contexto social. Essa temática originou-se a partir de correntes de investigação em filosofia e 

sociologia da ciência. Acerca disso, (BAZZO; COLOMBO, 2001, p. 93) entende ser essa 

“[...] uma área de estudos onde a preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia, tendo em 

vista suas relações, consequências e respostas sociais” Portanto, a alfabetização científica 

segundo a abordagem CTS deve enfatizar a necessidade de avaliações críticas e análises 

reflexivas sobre a relação científico-tecnológica e a sociedade. 

Esta pesquisa assume o termo Alfabetização Científica (Brandi e Gurgel, 2002; 

Auler e Delizoicov, 2001; Lorenzetti e Delizoicov, 2001; Chassot, 2000), bem como o 

conceito de Fourez (2002), segundo o qual a AC é a promoção de uma cultura científica e 

tecnológica e, assim sendo, é necessária como fator de inserção dos cidadãos na sociedade 

atual.  

É nesse contexto histórico e social que a busca por atividades didático-pedagógicas 

em ensino de ciências que visem esses objetivos é iniciada. Entre essas atividades está a 

realização de projetos temáticos no ambiente escolar. Esse tipo de atividade tem sua raiz 

epistemológica no movimento denominado Escola Nova, o qual tinha como um de seus ideais 

a qualificação do ensino pelo espírito científico, colocando o aluno no centro do processo 

educativo. Um dos principais idealizadores desse movimento foi o norte-americano John 

Dewey (1978) que em sua obra “Vida e Educação” afirma que a educação não é preparação 
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para a vida, e sim, a própria vida. No Brasil, a partir de 1920, essas ideias influenciaram o 

cenário educacional tendo como expoentes Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Esse 

movimento se contrapunha ao ensino tradicional pelo fato de o aluno assumir um papel ativo 

no processo de aprendizagem e as experiências assumirem o centro do processo de ensino e 

não mais o conteúdo. Portanto, as informações não assumem o papel principal no processo 

educacional, mas o desenvolvimento da capacidade de buscá-las. Diante desse panorama, 

iniciam-se, no Brasil, discussões em torno da possibilidade da reconstrução social a partir da 

reconstrução educacional. 

No entanto, essa reconstrução só será possível a partir de ações didático-pedagógicas 

que atendam às novas demandas sociais como o desenvolvimento da capacidade de buscar 

informações e produzir conhecimento a partir da observação crítica da realidade do aluno com 

a orientação do professor. O ensino por meio de projetos que prezem o aluno como sujeito 

ativo no processo de aprendizagem, o professor no papel de mediador do processo educativo e 

o desenvolvimento de habilidades e competências para resolução de problemas tem se 

consolidado como uma possível alternativa educacional apropriada às demandas sociais para 

século XXI. Porém, o cenário educacional brasileiro, o qual ainda privilegia o modelo 

tradicional de ensino, dificulta que ações como essas sejam efetivadas com êxito. 

Assim, a partir desse contexto, a problemática desta pesquisa é a relação entre o 

desenvolvimento de projetos temáticos desenvolvidos pelos professores de Biologia e a 

formação integral dos estudantes do Ensino Médio Integrado de uma Escola de Educação 

Profissional da região metropolitana de Fortaleza.  Dessa maneira, essa problemática 

desencadeia uma série de questionamentos, os quais nortearão esta pesquisa, a saber: Qual 

aproximação dos projetos desenvolvidos pelos professores de Biologia na instituição 

pesquisada com a alfabetização científica? e com a iniciação científica? Quais as principais 

contribuições desses projetos para a formação integral de alunos do EMI segundo a visão dos 

professores idealizadores dos projetos? Quais os principais desafios enfrentados pelos 

professores idealizadores desses projetos? 

É importante salientar que a vivência de projetos temáticos no Ensino Médio 

Integrado é uma forma de contribuir significativamente à formação humana dos estudantes, 

pois eles fomentam o desenvolvimento da capacidade de interpretar criticamente a realidade 

dos estudantes e, consequentemente, possibilita que eles intervenham na realidade a qual 

estão inseridos, com o fim de torna-los aptos a modificá-la.  

Assim, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar as contribuições dos 

projetos temáticos desenvolvidos por professores de Biologia em uma Escola de Educação 
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Profissional da região metropolitana de Fortaleza para a formação humana dos alunos, em 

particular, para a alfabetização científica desses discentes, bem como tem por objetivos 

específicos:  

 Mapear os projetos desenvolvidos pelos professores de Biologia de uma Escola 

de Educação Profissional da região metropolitana de Fortaleza. 

 Investigar a influência de ideias da Alfabetização Científica e/ou da Iniciação 

Científica nos projetos temáticos. 

 Identificar as principais contribuições dos projetos temáticos para a formação 

humana dos estudantes segundo a visão dos professores idealizadores. 

 Identificar os principais desafios para efetivação de projetos temáticos na 

escola enfrentados pelos professores idealizadores. 

 

Com o fim de alcançar os objetivos desta pesquisa, no capítulo de número um há 

uma contextualização do tema, a partir da abordagem da problemática do Ensino Médio e do 

Ensino Médio Integrado à Educação profissional e, posteriormente,  o foco de análise é 

direcionado às Escolas Estaduais de Educação Profissional do Ceará, em seguida, há uma 

discussão sobre a formação humana à luz das elucubrações do (neo)pragmatismo e, por fim, a 

abordagem se volta aos aspectos legais e históricos em torno da educação científica, 

enfatizando a Alfabetização Científica. 

No capítulo dois, o percurso metodológico desta pesquisa é descrito, com o fim de 

justificar cada decisão tomada, delimitando, para isso, o locus e os participantes desta 

investigação. 

No capítulo três, esta pesquisa aborda as discussões relacionadas a todos os dados 

coletados, buscando dialogar com os autores que a embasam teoricamente para que se atinjam 

os objetivos desta pesquisa. 
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2 PROJETOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: TRAÇANDO UM PONTILHADO 

EM TORNO DESSA QUESTÃO   

 

A educação brasileira tem apresentado inúmeras mudanças motivadas pelo contexto 

histórico, social, político e econômico do país, portanto os desafios enfrentados e as 

discussões no campo educacional são consequências do contexto em questão.   Para o Ensino 

Médio no Brasil, a situação não é diferente, embora alguns pesquisadores como Carneiro 

(2012a; 2012b), Ramos (2013), Frigotto e Ciavatta (2004, 2005) e Kuenzer (2009) apontem 

que os desafios nesse nível de ensino são mais amplos quando comparados aos do Ensino 

Fundamental, pois somente são percebidos a partir dos resultados de avaliações sejam no 

âmbito regional (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – 

SPAECE), nacional (Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB) ou internacional 

(Programme for International Student Assessment - PISA) ou quando o setor empresarial 

denuncia o baixo nível de escolaridade de seus funcionários, ou seja, atrelando esse nível de 

ensino ao quadro econômico mundial.  

A problemática em torno do Ensino Médio assume proporções maiores a partir da 

universalização do direito à educação, porque, Segundo Carneiro (2012b), esse direito assume 

o caráter de avanço da democracia e de expressão comprobatória da cidadania. Porém, há de 

se considerar o atraso histórico do Brasil em relação aos países da Europa ocidental e Nórdica 

em que o direito universal à educação data do século XIX, enquanto no Brasil começam a se 

definir somente a partir da década de 1950. Desde então, o Ensino Médio brasileiro assume 

uma ambiguidade relacionada às classes sociais, porque a continuidade dos estudos em nível 

superior se limitava aos filhos de classes sociais mais privilegiadas, enquanto aos jovens 

oriundos de camadas sociais menos privilegiadas cabia o ensino profissional para atender o 

mercado emergente. Assim, esse nível de ensino no Brasil tem caráter elitista já que sua 

função tem se resumido ao ingresso do jovem no ensino superior e não à etapa final da 

educação básica.   

A Constituição Federal de 1988 reza no artigo 208, inciso I que “o dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Emenda Constitucional nº 59, de 

2009)” e no inciso II garante a “progressiva universalização do Ensino Médio gratuito; 

(Emenda Constitucional nº 14, de 1996)”. Embora o primeiro inciso garanta o acesso à 

educação até o nível médio, no inciso II, o fato da universalização do Ensino Médio ser 
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progressiva acaba marginalizando esse nível de ensino, dando-lhe aspecto de 

desobrigatoriedade do Estado em relação à etapa final da educação básica. Da mesma forma, 

o inciso segundo do artigo quarto da Lei de Diretrizes e Bases, 9394 de 1996, confirma que a 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio será progressiva, o que acaba por 

fortalecer a ideia de marginalização desse nível de ensino. Essa ideia equivocada contribui 

para que o Ensino Médio do Brasil funcione sem funções bem demarcadas e, por 

consequência, distante de assegurar uma educação básica
1
 de qualidade à sociedade brasileira. 

Dessa maneira, é importante observar que essas foram algumas das consequências da 

massificação do ensino, ou seja, da oferta da educação para todos, cedendo às pressões 

econômicas e sociais no panorama mundial, mas divorciada de uma praxis que a 

possibilitasse. Carneiro (2012b, p.24) corrobora com essa ideia quando afirma que 

 

Todo este quadro de desconformidades ganha dramaticidade social com a 

globalização da economia e as consequentes transformações produtivas. A exigência 

por educação básica de qualidade aumentou universalmente. No caso específico do 

Brasil, os requerimentos de uma economia em franca expansão impuseram avanços 

nos níveis de escolarização dos jovens, até como forma de se evitar a ameaça do 

desemprego. 

 

 

Fica, portanto, evidente que a oferta desse nível de ensino é necessário para suprir as 

demandas da economia crescente no país, porém um Ensino Médio de qualidade requer a 

superação de muitos desafios como entender esse nível de ensino como etapa final da 

educação básica, vinculando-o ao mundo do trabalho.   

Maria do Socorro Santos Uchoa Carneiro, ao fazer a apresentação da obra O Nó do 

Ensino Médio de Carneiro (2012b), comenta que essa etapa do ensino se conduz por rotas 

equivocadas, o que tornam explícitas confusões conceituais como educação e ensino, 

educação básica e Ensino Fundamental e o Ensino Médio como etapa preparatória para o 

ingresso no ensino superior, sendo esta última a mais inquietante. A LDB retoma a 

denominação de Ensino Médio consagrada na Lei 4024 de 1961 e o define como etapa final 

da educação básica. Essa definição busca superar a ideia de que essa etapa de ensino é um 

ciclo preparatório para o ingresso na universidade, passando a considerá-la parte da formação 

básica do indivíduo. Segundo Carneiro (2012a), essa redefinição do Ensino Médio tende a 

romper com a ambiguidade entre academicismo e profissionalização. Embora a LDB tenha tal 

definição, o que se percebe é uma diferença alarmante entre o Ensino Médio privado ou das 

                                                           
1
 Para Carneiro (2012b) a educação básica deve ser reconceituada à luz da apropriação de inovações tecnológicas 

e organizacionais e ser baseada num substrato de conhecimento assegurado por uma formação básica e essencial, 

levando-se em consideração a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede e a exigência de uma 

qualificação para o trabalho produtivo. 
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escolas federais e o Ensino Médio público, sendo este último muito inferior quando 

comparados os níveis de conhecimento escolar dos educandos, infraestrutura das escolas e 

qualificação do corpo docente. A partir dessa constatação, pode-se concluir que o Brasil 

prossegue sem oferecer educação de qualidade a todos.  

O fato de o Ensino Médio encontrar-se desvinculado da educação básica tem relação 

com o não atendimento às necessidades básicas de aprendizagem dos jovens descritos na 

própria LDB em seu artigo 22 que regulamenta que:  

 

Art. 22 - A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 

 

 

Assim fica claro que além de fornecer meio para o prosseguimento dos estudos, a 

educação básica deve assegurar a formação para a cidadania e para o mundo do trabalho, o 

que vai de encontro ao Ensino Médio entendido como etapa preparatória para o ingresso no 

ensino superior. Essa questão torna-se muito relevante quando se vê instituições educacionais 

imprimindo em outdoors os índices de aprovação nas Instituições de Ensino Superior como se 

esse fosse o único fim educacional a que se propõe. 

Em síntese, o Ensino Médio apresenta duas grandes questões: primeiro, funcionar 

desvinculado da educação básica e segundo, não responder ao quadro de emergências das 

transformações sociais e produtivas, portanto um contexto dinâmico. Ao invés das salas de 

aula serem espaços de produção do conhecimento a partir de um processo dialético entre 

professores e estudantes, são espaços avessos ao diálogo e propensos à repetição de 

conteúdos, a fim de condicionar os alunos a realizarem testes para ingressar no ensino 

superior, o qual se responsabilizará inteiramente pela formação do profissional em suas 

múltiplas dimensões. 

Outro desafio para a escola de nível médio é o público a qual se destina, ou seja, 

jovens de 14 a 17 anos em sua maioria com demandas diferentes da juventude dos anos 70. 

Esse fato está relacionado à ascensão da classe C pelo aumento do poder aquisitivo e suas 

consequências como uso intensivo de celulares e de computadores com acesso à Internet. 

Segundo a FGV, entre 2003 e 2009, a pobreza no país diminuiu 43%, o que representa a 
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ascensão de 31,9 milhões de pessoas às classes A, B e C
2
. Esses dados inserem os jovens 

brasileiros na sociedade do conhecimento definida por Carneiro (2012b, p.75) como 

 

a sociedade da informação em rede, da complexidade dos saberes e de sua 

interpenetração, da diversidade dos contextos, da compreensão socioeducativa de 

região, da cultura local, e planetária interpenetradas pela economia global e por 

valores em contínuo processo de mutação. 

 

Portanto, essa é uma parcela da sociedade que frequenta as escolas de Ensino Médio, 

o que gera a necessidade de as escolas se adaptarem a esse contexto. Dessa maneira, a escola 

deve estar voltada para a juventude da sociedade da informação, sendo ativa em uma 

concepção psicopedagógica que estimule o protagonismo juvenil, o qual possibilite a 

formação de indivíduos autônomos. Para isso, segundo Carneiro (2012a), a escola de Ensino 

Médio deve ter como principais estratégias de sua organização e funcionamento a 

interdisciplinaridade, a contextualização dos conteúdos, a flexibilidade do currículo e o 

trabalho em equipe.   

No entanto, o que se observa é um Ensino Médio cujas finalidades não se relacionam 

à formação de uma cidadania produtiva e solidária e cujos projetos pedagógicos não 

consideram as implicações da ciência e tecnologia na sociedade. Como consequência, o 

currículo é rígido, sem funcionalidade para a formação integral dos educandos e fomentador 

da educação bancária, inibidora da criatividade e especializada na reprodução dos conteúdos. 

Carneiro (2012b) enfatiza que todo o formato organizacional curricular das escolas de Ensino 

Médio não é para formar sujeitos autônomos, mas para conformar identidades, porque essas 

instituições vivem a fantasia de um aprendizado divorciado da ideia de educação básica. 

Dessa forma, há de se considerar a flexibilidade do currículo como estratégia para um Ensino 

Médio que vise a formação de cidadãos críticos e, portanto, capazes de intervir em suas 

realidades, além de serem aptos a continuar aprendendo ao longo da vida, já que se vive em 

um contexto dinâmico. 

A LDB em seu artigo 35, relacionado às finalidades do Ensino Médio, apresenta 

alguns vetores para a mobilização do currículo escolar dessa etapa de ensino. Entre eles: o 

trabalho, a cidadania, a autonomia intelectual, o desenvolvimento do pensamento crítico e a 

relação teoria/prática. Além disso, esses vetores estruturam o entendimento e a objetivação da 

educação básica. Em relação ao currículo do Ensino Médio, destaca-se o Artigo 36 dessa lei, 

                                                           
2
 Esta pesquisa toma por base o conceito de classes sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em que a classe social refere-se à quantidade de salários mínimos por indivíduo. Considera-se, portanto, 
classe A aqueles que recebem acima de 20 salários mínimos; classe B, os que recebem de 10 a 20 SM; e classe 

C, os que recebem de 4 a 10 SM. 



26 
 

que, entre outras diretrizes, enfatiza a educação tecnológica básica e o uso de metodologias 

que incentivem a criatividade
3
 dos alunos. Em relação à primeira diretriz, Carneiro (2012b, 

p.208) destaca que 

 

o fundamental é que o currículo esteja iluminado por um saber, por linguagens 

múltiplas e convergentes e por processos congruentes que permeiam as etapas que 

vão da geração à execução da tecnologia. O aluno formado para este currículo 

incorpora habilidades tecnológicas para o desempenho de funções e desenvolve 

competências metodológicas e atitudes mentais coerentes com o processo de 

mudança acelerada das tecnologias. 

 

 

Porém, para que isso seja possível, alguns pesquisadores como Carneiro (2012b), 

Demo (2015) e Ramos (2013) acreditam que a escola deve adotar a pesquisa como atitude 

ativa e permanente, pois além de tornar o estudante o protagonista de seu processo de 

aprendizagem, aproxima-os da sua realidade a partir de sua interpretação e é capaz de ensaiar 

formas de intervenção, utilizando o conhecimento adquirido. Parra (1978) alerta que o ensino 

não é nem um currículo fechado nem um programa preestabelecido, mas todo um processo de 

condução de aprendizagem, portanto, ele defende o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

com uma concepção problematizadora que estimule a construção de conhecimento por todos 

os envolvidos no contexto escolar e, consequentemente, desencadeie na construção da 

cidadania. 

 

2.1 Aspectos legais e históricos sobre o Ensino Médio Integrado e a Educação 

Profissional 

 

Diante da ambiguidade academicismo/profissionalismo presente no Ensino Médio 

brasileiro, faz-se necessário atentar para esse nível de ensino como etapa final da educação 

básica. Portanto, a LDB não admite mais tipos distintos de Ensino Médio, mas uma etapa de 

ensino única da qual podem derivar algumas modalidades de acordo com a realidade social 

das instituições educacionais. Para Kuenzer (2009), o grande desafio a ser enfrentado é a 

formulação de uma concepção de Ensino Médio que articule a continuidade dos estudos e a 

preparação para o mundo do trabalho. No contexto social brasileiro, há estudantes que 

precisam ingressar ou já estão no mundo do trabalho muito jovens, isso, devido às condições 

econômicas em que vivem. Dessa forma, esse público tem o direito de ser atendido em suas 

                                                           
3
 Para Boff (1998), processos cognitivos e processos vitais se encontram de forma que cada ser, principalmente o 

vivo, para existir e para viver tem que se flexibilizar, se adaptar, se reestruturar, interagir, criar e evoluir. 
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múltiplas dimensões. Nesse sentido, a escola deve ser a instituição que possibilita a ascensão 

social e a redução das desigualdades por meio da cidadania ativa.  

A escola que assume esse papel deve resolver o desafio da ambiguidade e ter clareza 

das questões presentes em seu contexto social e histórico para, a partir daí, repensar os 

elementos educacionais que compõem o processo de ensino e aprendizagem como o currículo 

e os métodos de ensino. Para uma educação básica única voltada para o trabalho, as DCNEM 

apontam para a indissociabilidade do eixo trabalho-ciência-tecnologia-cultura, de forma que o 

trabalho seja o eixo que atravessa todo o currículo. Para tanto, é importante compreender o 

trabalho como praxis humana e não apenas como praxis produtiva
4
. Esse é o princípio básico 

para uma educação voltada para os que vivem/precisam do trabalho mais cedo. Diante do 

exposto surgem muitas questões para essa modalidade de ensino e devem ser discutidas e 

repensadas, a fim de oferecer uma educação de qualidade e possível para todos. 

A constituição do Ensino Médio no Brasil desde as primeiras iniciativas estatais pode 

ser explicada pela dualidade estrutural
5
 para atender às necessidades socialmente definidas 

pela divisão social e técnica do trabalho. De acordo com Kuenzer (2009), no início do século 

XX, foram criadas as primeiras escolas profissionais no Brasil e somente na década de 40 

surgiram as primeiras escolas de Ensino Médio. Desde então, observa-se a desarticulação 

entre as finalidades dessas instituições, fortalecendo o processo de inclusão/exclusão social. 

Cabe destacar ainda que esses dados históricos inserem-se num contexto mais amplo que 

envolvem questões políticas, econômicas e sociais, portanto não devem ser entendidas de 

forma descontextualizada, uma vez que é esse contexto que apontará para as consequências 

que essa etapa de ensino sofre até os dias atuais.  

Para uma melhor compreensão da modalidade de ensino presente na educação 

profissional é importante apontar os principais eventos na história do Brasil que 

impulsionaram o desenvolvimento de uma educação voltada para a formação profissional. É 

mister relacionar esses acontecimentos históricos do país aos contextos social, político e 

                                                           
4
 Segundo Kuenzer (2009), a praxis humana é o conjunto de ações, materiais e espirituais, que o homem, 

enquanto indivíduo e humanidade, desenvolve para transformar a natureza, a sociedade, os outros homens e a si 

próprio com a finalidade de produzir as condições necessárias à sua existência. (KUENZER, 2009, p. 32). 

Enquanto Marx (1946) associa a praxis produtiva ao processo de produção social que é, ao mesmo tempo, um 

processo de produção das condições materiais de existência da vida humana e um processo que se desenvolve 

em condições de produção histórico-econômicas específicas, produzindo e reproduzindo essas próprias 

condições de produção, e, consequentemente, os representantes desse processo, suas condições materiais de 

existência e suas relações mútuas, isto é, sua forma de sociedade economicamente determinada. (MARX, 1946, 

p.130). 
5
 Para Kuenzer (2009) a dualidade estrutural é uma categoria do Ensino Médio que diz respeito à ambiguidade da 

natureza da formação nesse nível de ensino - acadêmica ou profissionalizante - e está inscrita nas relações de 

poder típica de uma sociedade dividida em classes sociais, às quais se atribui ou o exercício das funções 

intelectuais e dirigentes ou o exercício das funções instrumentais. 
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econômico para uma compreensão adequada das demandas que foram surgindo ao longo do 

tempo. Para tanto, apresenta-se um recorte da história do Brasil da Primeira República à 

instituição da atual Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96).  

Assim, após a proclamação da república em 1889 até as primeiras décadas do século 

XX, tem-se um período marcado por profundas mudanças socioeconômicas devido a extinção 

da escravatura, a entrada de imigrantes e a expansão da economia cafeeira. Os lucros 

decorrentes da monocultura do café contribuíram para o desenvolvimento das indústrias e 

para a urbanização do país. Esses, por sua vez, estimularam a modernização tecnológica dos 

setores secundário e terciário da economia, gerando novas demandas para a educação 

brasileira. 

Em 1909, tem-se o primeiro evento expoente relacionado à educação profissional no 

Brasil que foi a criação de 19 escolas de artes e ofícios, cuja finalidade, segundo Manfredi 

(2002, p.84),  

 

Era a formação de operários e de contra-mestres, por meio do ensino prático e de 

conhecimentos técnicos transmitidos aos menores em oficinas de trabalhos manuais 

ou mecânicos mais convenientes e necessários ao Estado da federação em que a 

escola funcionasse, consultando, quando possível, as especialidades das indústrias 

locais. 

 

 

A obra de Silvia Maria Manfredi intitulada Educação Profissional no Brasil (2002) 

relata os dados históricos referentes à evolução dessa modalidade de educação no Brasil, 

fazendo relação com o contexto político, social e econômico. Adiante, há uma descrição do 

cenário da educação profissional após a proclamação da república até o início do século XX. 

De acordo com Manfredi (2002), as escolas de artes e ofícios localizavam-se nas 

capitais dos estados brasileiros, exceto no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul e 

posteriormente, passariam a escolas técnicas federais. Ou seja, a partir de então, o Estado 

passa a se responsabilizar pela formação profissional dos jovens, indicando um importante 

avanço para a educação nacional. Elas tiveram 33 anos de duração e foram extintas em 1942 

com a criação da lei orgânica do ensino industrial, Lei 4073 de 30 de janeiro desse mesmo 

ano. Destaca-se a reforma educacional de 1932 do Distrito Federal liderada por Anísio 

Teixeira, pois foi uma das primeiras tentativas de superação da dualidade entre trabalho 

manual e trabalho intelectual. Porém, essa reforma não perdurou devido a instauração do 

Estado Novo. Em meio às iniciativas estatais, havia também aquelas oriundas do movimento 

dos trabalhadores, cujos projetos diferenciavam-se das primeiras por se pautarem nos 
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parâmetros das ciências modernas, principalmente pelo questionamento de qualquer forma de 

opressão e de cerceamento da liberdade. A educação, nesse sentido, assume papel de 

possibilidade de ascensão social por meio do exercício pleno da cidadania, a partir da 

interpretação crítica da realidade na qual o educando se encontra inserido. 

Durante o período do Estado Novo (1937-1945) no Brasil, legitimou-se a separação 

entre o trabalho manual e o intelectual e o Estado passou a assumir o papel central de agente 

do desenvolvimento econômico. O modelo agroexportador foi substituído pelo modelo da 

industrialização, a partir de investimentos estatais no desenvolvimento do parque industrial 

brasileiro. Nesse período, o sistema escolar passou por modificações instituídas pelas leis 

orgânicas
6
. Esse sistema passou a ser dividido em Ensino Primário e Ensino Secundário, 

sendo este, dividido em primeiro e segundo ciclo. Enquanto o primeiro era destinado a 

crianças de sete a doze anos de idade, o segundo era destinado aos jovens a partir dos doze 

anos de idade e tinha por finalidades formar os discentes, a partir da preparação para o ensino 

superior ou formar força de trabalho para os setores da economia com cursos técnicos 

agrícola, industrial e comercial, além do curso normal que se destinava à formação de 

professores para o ensino primário. Vê-se, portanto, a confirmação, por vias legais, da 

dualidade estrutural, apontada, atualmente, como o principal desafio pelos pesquisadores do 

Ensino Médio. Segundo Manfredi (2002), essa lógica dualista permaneceu mesmo após a 

queda do Estado Novo, pois resistiu por 16 anos às lutas por um ensino secundário unificado, 

ou seja, que não institucionalizasse a separação entre o trabalho manual e o intelectual a partir 

das classes sociais. 

Durante o período pós Estado Novo, a dualidade estrutural perpetua-se com respaldo 

de dispositivos legais, favorecendo práticas e concepções ambíguas no que diz respeito à 

educação e ao trabalho. Segundo Alves (1997), na concepção escolar acadêmica, os alunos 

tinham acesso a um conjunto de conhecimentos básicos cada vez mais amplos, pois à medida 

que avançavam nos estudos enquanto na educação profissional, eles recebiam um conjunto de 

informações relevantes para o domínio de seu ofício, mas era sem aprofundamento teórico, 

científico e humanístico que lhes permitissem prosseguir os estudos.  

                                                           
6
 As leis orgânicas foram promulgadas por Gustavo Capanema de 1942 a 1946, conhecidas como Reformas 

Capanema, que foram baixadas por meio de oito decretos. Segundo Saviani (2013, p. 270), “do ponto de vista da 

concepção, o conjunto das reformas tinha caráter centralista, fortemente burocratizado; dualista, separando o 

ensino secundário, destinado às elites condutoras, do ensino profissional, destinado ao povo conduzido e 

concedendo apenas ao ramo secundário a prerrogativa de acesso a qualquer carreira de nível superior; 

corporativista, pois vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino às profissões e aos ofícios requeridos 

pela organização social”.  
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Um dos expoentes desse período é a promulgação da LDB (Lei de número 4024 de 

1961) que dividia o ensino em Primário e Ginasial, sendo que este último apresentava os 

cursos Colegial, Normal e Técnico que davam acesso ao Ensino Superior. Portanto, nesse 

momento, há uma maior flexibilidade entre o ensino profissionalizante e o acadêmico, embora 

não chegue a romper com a dualidade estrutural. Vale ressaltar que nesse mesmo período, 

mantinha-se e expandia-se paralelamente a educação profissional ofertada pelas entidades do 

Sistema S
7
, cujo principal representante era o Senai e funcionava para atender aos interesses 

dos setores empresariais.  

No período da ditadura militar, há a construção dos polos petroquímicos, 

hidrelétricas e dos polos agropecuários e agrominerais como estratégia para o 

desenvolvimento de projetos nacionais, o que demandou mão de obra em massa. Para atender 

a essa nova demanda, é instituído o Programa Intensivo de Formação de Mão de obra 

(PIPMO) que juntamente com o Senai e as escolas técnicas federais passa a oferecer 

capacitação rápida e imediata aos trabalhadores sob a perspectiva tecnicista
8
. A Lei 

5692/1971 instituiu a profissionalização universal e compulsória para o Ensino Secundário e 

dividiu o ensino em Primeiro Grau de oito anos e Segundo Grau de dois a quatro anos. Nessa 

etapa, o estudante submetia-se à formação básica acrescida da profissionalizante ou apenas a 

essa última. Nesse sentido, configura-se um sistema educacional voltado prioritariamente à 

formação de mão de obra para atender às demandas econômicas da política do governo 

vigente. Porém, essa estrutura de ensino não perdurou por muito tempo, pois, segundo Cunha 

(1997), não tinha condições objetivas de transformar todo o ensino público de 2º grau de 

acordo com a perspectiva de articulação entre educação geral e formação profissional.  

Em 1982, com a Lei 7.044 é reposta à distinção entre o ensino de formação geral, já 

presente no Parecer do MEC 45/72; e o ensino de caráter profissionalizante, presente no 

Parecer do MEC 76/75; retornando, portanto à velha dualidade estrutural agora respaldada 

legalmente. Essas mudanças precarizaram ainda mais o Ensino Médio devido a instabilidade 

em seu projeto pedagógico. Manfredi (2002, p.107) afirma que “as mudanças técnico-

                                                           
7 Manfredi (2002, p. 179) conceitua o Sistema S “como uma rede de Educação Profissional paraestatal, 

organizada e gerenciada pelos órgãos sindicais (confederações e federações) de representação empresarial”. 

Compõem o Sistema S, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria 

(SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC), o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem de Transportes 

(SENAT) e o Serviço Social em Transportes (SEST). (MANFREDI, 2002, p.179) 
8
 Segundo Luckesi (2011, p. 172), “a pedagogia tecnicista tem por objetivo formar profissionais para atender as 

carências de mão de obra para o processo de industrialização multinacional e nacional por meio da aquisição de 

conhecimentos e habilidades restritos a essa necessidade específica; se propunha a formar de modo eficiente, ou 

seja, com a qualidade esperada e no menor espaço de tempo possível, uma mão de obra que atendesse as 

carências de uma industrialização em expansão”. 
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organizativas introduzidas com adoção do padrão capitalista de acumulação flexível iriam 

gerar tensões e contradições entre o “velho sistema educacional” e as novas necessidades de 

educação para o trabalho”. Por causa disso, surgem, a partir da segunda metade dos anos 90, 

debates em torno da reestruturação do Ensino Médio e profissional. 

Na década de 90, os documentos legais que instituíram as bases para a reforma do 

ensino profissionalizante foram a Lei 9.394/96 e o Decreto Federal 2.208/97. Assim como nos 

outros períodos, a reforma do Ensino Médio e profissional nessa década também foi fruto de 

disputas político-ideológicas no âmbito do Estado (Ministério da Educação e Ministério do 

Trabalho) e da sociedade civil (organizações populares e sindicais e dos empresários 

industriais). A proposta do Ministério do Trabalho por meio da Secretaria de Ensino Técnico 

(Sentec), visava o desenvolvimento de estratégias formativas para a qualificação e 

requalificação de trabalhadores jovens e adultos e à sua formação continuada devido aos 

baixos índices de instrução de grande parcela da população que estava no mercado de 

trabalho. De acordo com Manfredi (2002, p.116), a concepção do Ministério do Trabalho era 

de que 

 

 

A formação profissional deve enfatizar o desenvolvimento de habilidades e de 

conhecimentos básicos, específicos e de gestão, voltados para o desenvolvimento 

plural do indivíduo, e o reconhecimento e a valorização dos saberes adquiridos por 

meio das experiências de trabalho, e seu credenciamento garantindo possibilidade de 

reingresso no sistema educacional formal.  

 

 

 

Por sua vez, o projeto do Ministério da Educação, por meio da Secretaria Nacional 

de Ensino Técnico (Senete), inspirou-se no modelo dos países do Primeiro Mundo sob a 

justificativa de que para o Brasil se desenvolve, seria necessário investir em formação de 

recursos humanos com propriedade sobre as tecnologias.  

 

Nesta linha de raciocínio, as políticas do atual governo, com vistas a implementar 

uma nova ordem nas estruturas de produção e consumo de bens e serviços, 

repousaria numa forte base de sustentação a ser construída por uma sólida educação 

geral tecnológica, voltada para a preparação de profissionais capazes de absorver, 

desenvolver e gerar tecnologia (KUENZER, 1997, p. 40). 

 

 

 

O projeto dos educadores e de organizações populares e sindicais, por sua vez, 

defendia a criação de uma escola básica unitária sob a justificativa de formar um sistema de 

educação nacional integrado que propiciasse a unificação entre trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura. Vê-se, portanto, que os três projetos para o ensino técnico das principais 
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representações do Estado e da sociedade civil apresentam enfoques distintos e que a 

preocupação com uma escola unitária está presente em apenas um deles. Essas concepções 

representam as principais vertentes da disputa político-ideológica desse período.  

O projeto oficial de reforma do Ensino Médio e técnico foi instituído em 17 de abril 

de 1997 pelo o Decreto Federal 2.208. Segundo Manfredi (2002, p.128), seu objetivo 

principal seria “a melhoria da oferta educacional e sua adequação às novas demandas 

econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de novos padrões de produtividade 

e competitividade”. Em seu Artigo 1º, o decreto elenca os objetivos da Educação 

Profissional
9
, a saber: 

 

I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e 

adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas; 

II - proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior 

e de pós-graduação; 

III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos 

tecnológicos; 

IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com 

qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no 

exercício do trabalho (BRASIL, 1997). 

 

 

 

Estruturalmente, o ensino técnico poderia ser ofertado concomitante ao Ensino 

Médio, ou seja, no mesmo período em que o jovem cursava as séries desse nível de ensino; ou 

sequencial, em que o curso técnico era oferecido após a conclusão do Ensino Médio, tendo 

acesso à Universidade e/ou ao mercado de trabalho. Kuenzer e Ferretti (1999, p.134) 

apresentam duas críticas à separação entre o Ensino Médio e o curso Técnico: 

 

1. Repõe a dualidade estrutural, não reconhecendo a educação básica como 

fundamental para a formação científico-tecnológica sólida dos trabalhadores, 

demandada pela nova etapa de desenvolvimento das forças produtivas, contrariando 

uma tendência que é mundialmente aceita e defendida por empresários, 

trabalhadores e governos; 

2. Supõe ruptura entre o acadêmico, desvalorizado por não ser prático, e o 

tecnológico, não reconhecendo o caráter transdisciplinar da ciência contemporânea, 

reforçando a ideia de duas redes, para acadêmicos e para trabalhadores, ao melhor 

estilo taylorista, que separa dirigentes de especialistas, concepção que hoje é 

questionada até pela organização capitalista da produção.  

 

                                                           
9
 De acordo com Manfredi (2002, p.129), na concepção proposta, o Ensino Médio terá uma única trajetória, 

articulando conhecimentos e competências para a cidadania e para o trabalho sem ser profissionalizante, ou seja, 

preparando “para a vida”. A Educação Profissional, de caráter complementar, conduzirá ao permanente 

desenvolvimento das aptidões para a vida produtiva e destinar-se-á a alunos egressos do ensino fundamental, 

médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem e adulto, independentemente da escolaridade 

avançada. 
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Essas foram as duas questões principais que estimularam as discussões em torno do 

decreto 2.208/97 e culminaram na sua extinção. Dá-se nesse momento a gênese do decreto 

5.154 de 2004 que substituiu o anterior. Da mesma forma que ocorreu na implementação da 

regulamentação anterior, as discussões para a consolidação de uma nova legislação assumem 

a direção das forças em disputa na sociedade num momento de redemocratização do país a 

partir das lutas sociais da década de 1980. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), demonstram 

dois pressupostos para o cenário do Ensino Médio e profissional nesse período: a) a luta 

sistemática e permanente pelo Ensino Médio como educação básica e b) a luta para que 

educação básica de nível médio, como direito social e universal, seja condição para uma 

formação profissional de trabalhadores capazes de lutar por sua emancipação. Esses 

pressupostos, segundo os autores citados acima, qualificam “o Ensino Médio integrado como 

uma proposta de “travessia” imposta pela realidade de milhares de jovens que têm direito ao 

Ensino Médio pleno e, ao mesmo tempo, necessitam se situar no sistema produtivo”. 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.15). 

Um ponto a ser destacado são as posições contrárias entre a LDB 9394/96 e o decreto 

2.208/97, pois enquanto a primeira defendia uma formação profissional integrada à formação 

geral, a segunda regulamentava a fragmentação entre ambas a partir, principalmente, de 

formações profissionais aligeiradas e tecnicistas, uma vez que não atendia aos múltiplos 

aspectos humanísticos e científico-tecnológicos da formação geral dos jovens. Essa questão 

gera a necessidade de que esse decreto fosse substituído por outro documento legal, cuja 

elaboração direcionasse a educação profissional na perspectiva defendida na LDB atual. 

Porém, antes da revogação desse decreto, um documento elaborado por membros do Núcleo 

de Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação (NEDDATE) da Universidade Federal 

Fluminense com a participação de outros colaboradores
10

 afirma que três outras medidas 

tornam-se imperativas: a) recuperação do poder normativo da LDB como Lei Ordinária no 

que diz respeito ao Ensino Médio e educação profissional; b) autorização as escolas a 

adequarem os cursos aprovados pelos órgãos normativos dos respectivos sistemas 

educacionais e c) instauração de uma equipe técnica para orientar as ações e decisões dos 

                                                           
10

 Manfredi (2002, p. 28) afirma que o documento enviado ao SEMTEC em 2003 foi intitulado “Caminhos para 

a redefinição da política pública para a educação tecnológica e o sistema nacional de formação profissional 

continuada – proposições” e foi elaborado pelos membros desse projeto, pesquisadores da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Sul bem como membros de órgãos de governos 

progressistas. 
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órgãos normativos e das escolas nas questões decorrentes dessas medidas (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2002, p.4). 

Os registros das discussões em documentos e o envio a órgãos competentes para 

análise possibilitaram a elaboração do decreto 5.154 de 2004 apesar das forças conservadoras 

presentes no Congresso Nacional, pois apresentava embasamento teórico consistente, além de 

vigor político, necessário a um projeto coerente com os interesses progressistas. Nesse 

sentido, pretendia-se o fortalecimento das forças progressistas para a disputa por uma 

transformação mais estrutural da educação brasileira, a partir da (re)construção de princípios e 

fundamentos da formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória dessa classe. 

Outro ponto relevante nessa discussão é a relação de ambos os decretos com o 

dualismo da educação brasileira no Ensino Médio, já que é nesse nível que se evidencia a 

contradição fundamental entre capital e o trabalho
11

. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.32) 

destacam que  

 

 

No Brasil, o dualismo se enraíza em toda a sociedade através de séculos de 

escravismo e discriminação do trabalho manual. Na educação, apenas quase na 

metade do século XX, o analfabetismo se coloca como uma preocupação das elites 

intelectuais e a educação do povo se torna objeto de políticas de Estado. Mas seu 

pano de fundo é sempre a educação geral para as elites dirigentes e a preparação 

para o trabalho, para os órfãos, os desemparados. 

 

 

Essa depreciação histórica do trabalho manual influencia diretamente a formação de 

trabalhadores, pois se dirige às classes sociais menos favorecidas e baseia-se exclusivamente 

na formação de trabalhadores em sua dimensão técnica para suprir as necessidades do 

mercado nos moldes exigidos pela divisão internacional do trabalho.  

Portanto, nesse período, havia uma forte tendência em defender a vinculação entre a 

educação e a prática social além do trabalho como princípio educativo. Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005) afirmam que o papel do Ensino Médio deveria ser a recuperação da relação 

entre conhecimento e a prática do trabalho, ou seja, explicitar o processo de transformação da 

ciência em potência material no processo de produção.  

É importante observar que os conceitos de politecnia e 2º grau profissionalizante 

influenciam diretamente a gênese do decreto 5.154/2004, assim, segundo Saviani (2003, 

                                                           
11

 Assume-se a concepção ontológica ou ontocriativa do trabalho, ou seja, define-se como “um processo entre o 

homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. [...] Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao 

modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza”. (MARX, 1983, p. 149)  
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p.140), politecnia refere-se ao “domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas 

que caracterizam o processo de trabalho moderno”. Enquanto na concepção de 2º grau 

profissionalizante, “a profissionalização é entendida como um adestramento a uma 

determinada habilidade sem o conhecimento dos fundamentos dessa habilidade e, menos 

ainda, da articulação dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo”. (SAVIANI, 

1997, p.40). Partindo dessa concepção, pode-se afirmar que o ideário da politecnia busca 

romper com a dicotomia entre educação básica e técnica e, por isso, tenta resgatar o princípio 

de formação humana integral, alinhando-se ou aproximando-se ao que é proposto na LDB 

9.394/96.  

Essa discussão reforça a revogação do decreto 2.208/97 e a criação de um novo 

documento legal para regulamentação da educação profissional integrada ao Ensino Médio. É 

diante desse contexto marcado por contradições que surge o decreto 5.154 no dia 23 de julho 

de 2004. Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a preparação profissional no Ensino Médio 

é imperativa na realidade social brasileira marcada pela desigualdade social, em que os filhos 

dos trabalhadores precisam de uma profissão ainda nessa etapa do ensino. Esses autores 

defendem ainda que o Ensino Médio integrado ao ensino técnico de base unitária é uma 

condição necessária para uma nova realidade social mais justa. O decreto em questão 

“regulamenta o § 2º do art. 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências”. 

(BRASIL, 2004). 

O artigo primeiro desse decreto regulamenta que a educação profissional poderá ser 

desenvolvida em três formas de curso. Segundo a redação: 

 

 

Art. 1
o
  A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei n

o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), observadas as 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será 

desenvolvida por meio de cursos e programas de: 

I - qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de 

trabalhadores; 

II - educação profissional técnica de nível médio; e 

III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. (BRASIL, 

2004, grifo nosso) 

 

Tem-se, portanto, entre os cursos e programas que desenvolverão essa modalidade de 

ensino, a educação profissional de nível médio e essa modalidade busca atender a realidade 

social brasileira, ou seja, tem a finalidade de superar uma realidade marcada pela 

desigualdade social, oferecendo condições para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa. 



36 
 

Já em seu artigo 2º, lista as premissas para a educação profissional, a saber: 

 

Art. 2º  A educação profissional observará as seguintes premissas: 

 I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e 

tecnológica; 

II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da 

ciência e tecnologia; 

III - a centralidade do trabalho como princípio educativo
12

; e 

IV - a indissociabilidade entre teoria e prática. (BRASIL, 2004, grifo nosso) 

 

O inciso quarto, “a indissociabilidade entre teoria e prática”, além de se relacionar 

diretamente com o exercício do trabalho também se aproxima do tema desta pesquisa por se 

tratar de projetos temáticos em que o educando assume o papel de protagonista na execução 

deles, relacionando os conteúdos vistos em sala de aula à sua prática dentro do seu contexto 

social.  Assim, esse será o recorte que será apresentado ao longo desta pesquisa, pois como 

será melhor esclarecido, esse recorte é uma das características da raiz filosófica da Escola 

Nova.  

As formas de articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 

Ensino Médio são a integrada, a concomitante e a subsequente como consta no parágrafo 

primeiro do artigo 4º do decreto em questão. A primeira é destinada aos alunos que já tenham 

concluído o Ensino Fundamental e ocorre na mesma instituição em que o estudante faz o 

Ensino Médio, assim, ele possui um único número de matrícula; a segunda também é 

destinada aos alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental, porém pode ocorrer na 

mesma instituição ou em instituições distintas em que os estudantes possuem números de 

matrícula distintos, ou seja, um para o Ensino Médio e outra para a formação técnica e, por 

fim, a terceira é destinada a alunos que já concluíram o Ensino Médio. A partir dessa 

informação, é importante esclarecer que o campo de pesquisa deste trabalho se enquadra na 

forma integrada de articulação entre a Educação Profissional e o Ensino Médio.  

Até aqui, os desdobramentos políticos sobre a visão de alguns pesquisadores para a 

implementação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional foram apresentados, no 

entanto, algumas considerações a respeito da concepção que embasa essa modalidade de 

ensino são necessárias, pois os pesquisadores especialistas em educação profissional e Ensino 

Médio citados concordam em alguns aspectos: 1) que o Ensino Médio Integrado com a 

                                                           
12

 Para Frigotto (2005, p. 60), “o trabalho como princípio educativo deriva do fato de que todos os seres humanos 

são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus 

meios de vida”. Nesse sentido, pode-se constatar a centralidade do trabalho como práxis que possibilita criar e 

recriar o meio e o próprio ser humano. 
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Educação Profissional busca romper com a dualidade estrutural dessa etapa de ensino, 

adequando-se ao que consta na LDB  de 1996 em relação ao Ensino Médio como etapa final 

da educação Básica; 2) que a proposta para essa modalidade de ensino atende a realidade da 

maioria dos jovens brasileiros, uma vez que precisam trabalhar devido às condições de seu 

contexto social e econômico, dando-lhes, portanto, perspectivas para superar sua própria 

condição de vida; 3) o trabalho é visto “como práxis humana, ou seja, como um conjunto de 

ações, materiais e espirituais, que o homem, enquanto indivíduo e humanidade, desenvolve 

para transformar a natureza, a sociedade, os outros homens e a si próprio com a finalidade de 

produzir as condições necessárias à sua existência” (KUENZER, 2009, p.39); e 4) e que essa 

modalidade de ensino deve integrar a ciência, o trabalho e a cultura. 

Diante dessas circunstâncias, emerge, então, como finalidade do Ensino Médio “o 

desenvolvimento da capacidade de usar conhecimentos científicos de todas as áreas para 

resolver as situações que a prática social e produtiva apresenta ao homem cotidianamente” 

(KUENZER, 2009, p. 39). A partir do reconhecimento dessa finalidade, surgem os desafios 

para efetivar essas ações. Entre esses desafios, Kuenzer (2009) aponta a necessidade de 

superação da concepção conteudista que tem caracterizado essa etapa de ensino, a partir do 

estímulo a ações significativas de mediação entre os jovens e o conhecimento científico, com 

base na articulação dos saberes, experiências e atitudes. 

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre os aspectos metodológicos e práticas 

pedagógicas que atendam a esse objetivo e superem esse desafio na formação dos jovens. Para 

esse fim, a análise de ações desenvolvidas por professores no ambiente escolar é de grande 

valia, pois, confrontando-as com pressupostos teóricos, será possível comprovar a eficácia ou 

não dessas ações, bem como perceber se elas atendem as demandas modernas da formação 

humana integral. Dessa maneira, esta pesquisa é relevante, uma vez que investiga essas ações 

dentro do contexto das escolas de Ensino Médio integrado. No entanto, para que esse objetivo 

seja atingido, é importante o conhecimento das políticas públicas que favoreceram o 

surgimento dessas instituições, uma vez que o contexto sócio-político já foi exposto. 

 

2.2 As Escolas Estaduais de Educação Profissional no Ceará: in foco   

 

Com a influência das análises realizadas por especialistas da realidade 

socioeconômica do Brasil e dos documentos legais que regulamentam o Ensino Médio e a 

Educação Profissional (LDB 9394/96 e o decreto 5154 de 2004), em dezembro de 2007, é 

oficializado o decreto 6302 que em seu artigo 1º institui, “no âmbito do Ministério da 
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Educação, o Programa Brasil Profissionalizado, com vistas a estimular o Ensino Médio 

integrado à educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio 

da articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos 

produtivos e das vocações locais e regionais” (BRASIL, 2007). Ou seja, surge mais um 

documento legal com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas ao Ensino Médio 

integrado à educação profissional em todo o território nacional, uma vez que em seu artigo 3º 

possibilita a implantação de instituições dessa modalidade de ensino nos estados, Distrito 

Federal e municípios contanto que tenham aderido formalmente o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, de que trata o Decreto n
o
 6.094, de 24 de abril de 2007. 

Além disso, o decreto 6302 formaliza e regulamenta em parágrafo único a assistência 

financeira para os fins de que trata esse decreto, possibilitando aos entes federados a adesão a 

esse programa de âmbito federal.  

Em parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Brasil Profissionalizado, 

“o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação (SEDUC), assumiu, em 

2008, o desafio de implantar a rede de educação profissional no Estado. A estratégia central 

foi integrar o Ensino Médio à formação profissional de nível técnico, oferecendo educação em 

tempo integral aos jovens cearenses” (SEDUC, 2015). De 2008 a 2016, houve uma ampliação 

de 25 para 115 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP); de 20 para 90 municípios 

contemplados; e de quatro para 53 cursos ofertados nas diversas áreas de atuação. Essa 

ampliação de oferta de vagas nessa modalidade de ensino no estado do Ceará, de 2008 a 2016, 

pode ser visualizado na tabela 1. É importante destacar que dos 184 municípios do Ceará, 90 

são contemplados com EEEPs, o que possibilitou a interiorização desse modelo de ensino. 

Além disso, a Secretaria de Educação do estado (2015) enfatiza que “a escolha dos cursos se 

deu em função das características socioeconômicas dos municípios inicialmente 

contemplados, em diálogo com os projetos estratégicos do governo estadual no que se refere 

ao desenvolvimento econômico e produtivo do Ceará”. 

De acordo com a Secretaria de Educação (2015), esse modelo de ensino possibilita 

aos jovens a qualificação para ingressar no mercado de trabalho e, também, habilitação para 

ingressar numa Instituição de Ensino Superior (IES). Essa concepção de ensino integrado 

rompe com a dualidade estrutural, superando, portanto, esse desafio arraigado desde os 

primórdios da educação brasileira, principalmente quando relacionado ao Ensino Médio. De 

acordo com dados da SEDUC (2015), o percentual de alunos ingressos nas IES aumentou de 

16,9%, em 2011, para 34,8%, em 2015. Esse percentual refere-se ao número de alunos 

concludentes do Ensino Médio integrado à educação profissional nas EEEPs.  
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Tabela 1:Desenvolvimento da Educação Profissional no Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Seduc-Ceará/Coordenadoria de Educação Profissional. 

 

As EEEPs têm jornada diária de nove aulas, totalizando 45 aulas semanais 

distribuídas entre disciplinas da Base Nacional Comum, Base Técnica e Parte Diversificada. 

As disciplinas são distribuídas semestralmente de acordo com matrizes curriculares 

disponibilizadas pela Coordenadoria de Educação Profissional (COEDP) da Secretaria de 

Ano Escolas em funcionamento  

(Nº) 

Municípios  

(Nº) 

Cursos  

(Nº) 

Matrícula Inicial 

(1ª, 2ª e 3ª séries) 

2008 25 20 4 4.181 

2009 51 39 13 11.579 

2010 59 42 18 18.677 

2011 77 57 43 23.370 

2012 92 71 51 28.715 

2013 97 74 51 35.928 

2014 106 82 53 39.765 

2015 111 88 52 43.280 

2016 115 90 53 48.198 

2008 25 20 4 4.181 

2009 51 39 13 11.579 

2010 59 42 18 18.677 

2011 77 57 43 23.370 

2012 92 71 51 28.715 

2013 97 74 51 35.928 

2014 106 82 53 39.765 

2015 111 88 52 43.280 

2016 115 90 53 48.198 
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Educação do estado. Nessas matrizes estão definidas as quantidades de horas-aula para cada 

disciplina, porém é permitida certa flexibilidade às instituições, principalmente quando se 

trata das horas-aula da Parte Diversificada. Entre essas, há tempo pedagógico para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, possibilitando e estimulando os professores a 

desenvolverem atividades dessa natureza no espaço escolar. O anexo 1 apresenta um exemplo 

da estrutura da matriz curricular disponibilizada pela COEDP da Secretaria de Educação 

anualmente.  

Dessa maneira, é importante observar as atividades que compõem a parte 

diversificada da matriz e como as horas-aula estão distribuídas ao longo dos semestres para 

que se entenda em qual tempo pedagógico são realizados os projetos temáticos, tendo em 

vista que o objetivo geral desse projeto é investigar as contribuições dos projetos temáticos 

desenvolvidos por professores de Biologia em Escolas de Educação Profissional da região 

metropolitana de Fortaleza para a formação integral dos alunos. Para tanto, faz-se necessário 

discorrer sobre o Ensino de Ciências ao longo do tempo, uma vez que ele sofre influências 

diretas dos contextos sócio-político e econômico do país, assumindo diferentes demandas e, 

portanto, tendo que superar desafios diversos. 

 

2.3 A formação humana: pontos e contrapontos 

 

Esta pesquisa Busca analisar a formação humana integral a partir da raiz filosófica do 

escolanovismo, visto que a pedagogia de projetos é oriunda desse movimento. Portanto, a 

filosofia política neopragmática será explanada, a fim de se compreender suas influências na 

educação contemporânea. 

De início, vale ressaltar que a pedagogia nova tem forte influência nas discussões do 

cenário educativo a partir da década de 1990 devido a elementos que rompem com a 

pedagogia tradicional e com o antigo modelo de sociedade marcada pela desigualdade social 

legitimada pelo próprio modelo de educação nas décadas anteriores, principalmente no que 

diz respeito ao Ensino Médio. Na visão de Saviani (1997), esse modelo de educação 

corresponde aos anseios da burguesia em manter seu domínio a partir da formação dos 

educandos com os pilares essenciais para a garantia da permanência da burguesia no poder. 

Nesse sentido, o escolanovismo critica a dualidade social e escolar e defende a relação 

imbricada entre educação e trabalho, ou seja, com a vida prática. Portanto, a escola deve unir 

pensamento e ação sem discriminação social. Teixeira (1994, p.63) descreve-a como 
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uma escola sobretudo prática, de iniciação ao trabalho, de formação de hábitos de 

pensar, hábitos de fazer, hábitos de trabalhar e hábitos de conviver e participar em 

uma sociedade democrática cujo soberano é o próprio cidadão.  

 

Ou seja, um modelo de escola afinada às necessidades da nova sociedade e com 

ênfase na vida prática. Do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem, Soares 

(2007, p.11) afirma que  

 

esta pedagogia assume o trabalho em grupo, a participação, a criatividade, a 

criticidade, a valorização das emoções, o respeito às diferenças. Seu fazer 

pedagógico se apoia na pedagogia de projetos, na interdisciplinaridade, na 

polivalência e nas ações imediatas voltadas para a vida prática. 

 

Assim, é possível apreender dessas duas citações uma concepção de educação 

favorável à formação humana e não mais a uma formação mnemônica e teórica. Essa 

concepção se concretiza a partir da inclusão dos cidadãos participativos na sociedade por 

meio do trabalho e da vida prática. 

O arsenal teórico da pedagogia nova representou, à época, uma forma de resistência 

ao modelo produtivo que era o taylorismo-fordismo. Nas palavras de seu idealizador, John 

Dewey: 

 

Muito se tem falado em organização científica do trabalho. Mas uma visão acanhada 

restringe o campo da ciência a assegurar a eficiência da atuação por meio de 

acertados movimentos musculares ou físicos. Principal oportunidade para a eficácia 

da ciência será a descoberta das relações do homem com seu trabalho – inclusive as 

relações com os demais que nele tomam parte – para que o trabalhador ponha o seu 

interesse inteligente naquilo que estiver fazendo (DEWEY, 1959, p.91). 

 

Nesse trecho, torna-se explícita sua crítica ao modelo produtivo vigente que apregoa 

relações hierárquicas rígidas de trabalho além de atividades mecânicas e repetitivas das quais 

o trabalhador tem pouca ou nenhuma noção do todo. Ademais, o autor defende uma formação 

adequada às mudanças no sistema marcada pela própria subjetividade humana. Assim, há a 

incompatibilidade do pragmatismo com esse modelo produtivo. Nessa mesma direção, o 

neopragmatismo “contribui, atualmente, com a introdução de elementos inéditos e mais 

profundos de exploração no trabalho” (SOARES, 2007, p.12). 

Nesse sentido, a formação do cidadão é relacionada ao “novo sujeito” necessário à 

sociedade em transformação. 

A preocupação com o reordenamento da educação era uma constante nos discursos 

de instituições como o Banco Internacional para a Reconstrução e o desenvolvimento – BIRD 
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(Banco Mundial) e Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), afirma Soares (2007). Esse reordenamento se daria, principalmente, por meio da 

legitimação do teor econômico na política educacional. Vale também ressaltar a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos ocorrida em 1990 sob responsabilidade da Organização 

das Nações Unidas – ONU que representou um marco para o aprofundamento das imposições 

do Banco Mundial sobre a educação do planeta e pela insistência para a implantação da 

denominada educação para a cidadania. Nesse mesmo período, no Brasil, ocorria a 

implementação do Plano Decenal de Educação para Todos por meio do Ministério da 

Educação e do Desporto que influenciou diretamente na elaboração de documentos oficiais da 

educação brasileira como a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394 de 1996, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, em 1997, e aprovação do Plano Nacional de Educação, em 

2001. Aqui, emerge a interpenetração entre educação e o contexto social, político e, 

especialmente, econômico desse período.  

É importante observar que a formação humana é diretamente relacionada às 

mudanças às quais a sociedade vivencia. Assim, a formação humana, em relação à educação, 

se relaciona com o pragmatismo, especialmente, pelo fato de esse movimento se preocupar 

com o particular, com o fato isolado, o que é consequência da influência dos pensadores pós-

modernos substanciada por uma rejeição à apreensão da realidade em sua totalidade. Nesse 

sentido, a teorização só assume sentido se tiver valor prático. Logo, para conviver com essa 

realidade pragmática, o sujeito precisa estar preparado, pois  

 

O exercício da cidadania surge como elemento central para que os ajustamentos 

ocorram de forma ordeira e pacífica. Retorna aqui o velho desejo de Dewey em 

integrar os desajustados. O mundo harmonioso anunciado necessita de pessoas 

tolerantes, solidárias, sem preconceitos e que estabeleçam o diálogo como regra. 

Pessoas conscientes de seus direitos e de seus deveres, partícipes da vida social e 

com disposição e otimismo para corrigir os chamados desvios da sociedade. O 

cidadão que a escola deve formar é, pois, um sujeito engajado na grande lógica já 

definida pelas macroestruturas, à qual, ele deve conformar-se, acomodar-se. 

(SOARES, 2007, p.22). 

 

Assim, o recorte desta pesquisa destaca o pensamento (neo)pragmático por ser a raiz 

filosófica da Escola Nova, a qual enfatiza o prático e o útil por meio da preocupação “com o 

particular, com o fato isolado e alheado de seus determinantes e da riqueza de sua totalidade” 

(Soares, 2007, p.21). 

É importante ressaltar que a temática do trabalho perpassa esta pesquisa, pois além 

de ela tratar de uma Escola de Educação Profissional, essa temática é relevante, uma vez que 

o trabalho é entendido como “elemento fundante do ser social” como afirmam Marx e Engels 
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em A Ideologia Alemã. Nesse sentido, a prática é “fundamentalmente objetivação e, portanto, 

atividade modificadora da realidade” (SOARES, 2007, p.24), ou seja, a prática é vista sob o 

olhar da ontologia marxiana. Por causa desse entendimento, em alguns momentos haverá, 

nesta pesquisa, o estabelecimento da relação entre o pensamento (neo)pragmático e as ideias 

de Marx, principalmente no que diz respeito ao trabalho. 

Dessa maneira, de início, a origem do pragmatismo, bem como suas principais 

características serão abordadas para, em seguida, ser estabelecida a relação com o 

neopragmatismo. Assim, o pragmatismo tem origem nos Estados Unidos entre os anos de 

1895 a 1900. Baseando-se em informações de Durkhein como dados históricos, Soares (2007, 

p. 33) vê em John Dewey (1859-1952) “o maior impulso ideário pragmático, seja através de 

publicações, ou ainda pela realização de conferências”. Ainda segundo esse autor, isso só  se 

tornou possível devido a possibilidade de Dewey testar suas ideias no campo da filosofia e da 

psicologia numa escola elementar de Chicago. Amaral (1990, p.32) afirma que as ideias 

experimentadas por Dewey tinham por base “[...] o aprender através da ação, o colocar como 

centro da educação a atividade pessoal, o esforço, o interesse da criança[...]”, o que 

representou um abalo aos pilares da educação tradicional.  

As primeiras décadas do século XX foram marcadas pelas duas guerras mundiais, o 

que aproximou Dewey de temas políticos como a democracia. Soares (2007) ainda destaca 

outros nomes importantes para o pragmatismo como William James, professor da 

Universidade de Harvard; e Charles Sanders Peirce, licenciado em Ciências e doutor em 

Química pela Universidade de Harvard. Esta pesquisa, por sua vez, enfatizará John Dewey, 

devido suas fortes influências à educação, principalmente a partir de suas ideias políticas. 

Porém, é possível destacar quatro pontos que unem as ideias dos três ícones da 

filosofia pragmática: 

 

1. Embora a experiência seja o fundamento do conhecimento, a mente transforma a 

experiência em objeto de conhecimento; 2. a transformação da experiência visa a 

apaziguar a dúvida, etapa preparativa de uma ação com vistas a um fim específico; 

3. como a mente visa a uma crença prática, a transformação que ela faz da 

experiência é guiada pela atividade experimental; 4. o processo experimental de 

criar crenças sólidas pode ser logicamente avaliado com base em sua função de nos 

possibilitar prever confiavelmente e controlar nosso ambiente. (SHOOK, 2002, 

p.12) 

 

A partir dessas características, é possível notar a orientação empirista do 

Pragmatismo, ou seja, é dado ênfase à experimentação que é o elemento central para a 

Inteligência humana, pois o conhecimento advém daí. 
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Soares (2007, p.36), citando Ozmon e Craver (2004), chama a atenção “para o fato 

de o pragmatismo ser assimilado como uma filosofia especialmente do século XX, 

lembrando-nos o quanto suas raízes remontam às tradições filosóficas inglesas, europeias e da 

antiguidade grega”. Alerta ainda para a influência que a Revolução Científica e o Iluminismo 

exerceram sobre a filosofia pragmática, a partir de contribuições de pensadores como Bacon, 

Locke, Rosseau e Darwin, porém com ajustes que se adequassem às ideias pragmáticas como 

a adaptação do método indutivo de Bacon (1561-1626) “para que ele pudesse ser utilizado nos 

problemas humanos e em nome de uma vida melhor para a humanidade” (SOARES, 2007, 

37).  

Ademais, de John Locke (1632-1704), recebeu influência do empirismo inglês que 

rejeitava o inatismo das ideias pregado por Platão. Porém, discorda desse pensador ao atribuir 

à mente papel ativo, ou seja, “[...] como um instrumento para efetuar mudanças no ambiente 

que, por sua vez, podem nos afetar” (OZMON e CRAVER, 2004, p.134). De Rousseau 

(1712-1778), o pragmatismo herdou a “[...] conexão educacional entre natureza e experiência 

[...]”(OZMON e CRAVER, 2004, p.135) e “a compreensão da criança como “[...] pessoa em 

desenvolvimento [...]”(OZMON e CRAVER, 2004, p.135). E de Darwin (1808-1882) herdou 

a ideia de “que a educação de uma pessoa está ligada ao desenvolvimento biológico e social” 

(OZMON e CRAVER, 2004, p.138). 

Além dessas influências, é importante destacar as características da sociedade norte-

americana, berço dos pensadores pragmáticos. Essa análise foi realizada por Soares (2007) a 

partir da obra Dewey: filosofia e experiência democrática de Amaral (1990) que busca uma 

relação entre o pensamento de Dewey e as características do povo estadunidense. Para a 

autora, a ênfase na valorização da experiência ia ao encontro do pensamento norte-americano. 

Para ela, “o povo americano é por natureza experimentador, está sempre pronto a provar 

novas ideias, em resumo, é pragmatista no sentido não filosófico do termo” (AMARAL, 

1990, p.22). Aléxis de Tocqueville (1805-1859), “jovem intelectual francês a partir de sua 

visita aos Estados Unidos entre maio de 1831 e fevereiro de 1832” (SOARES, 2007, 41), por 

sua vez, entende que 

 

Na América, a parte puramente prática da ciência é admiravelmente compreendida, e 

presta-se cuidadosa atenção àquela parte teórica imediatamente necessária à 

aplicação. Nesses pontos, os americanos revelam claro, livre, original e inventivo 

poder intelectual. Mas, raríssimas pessoas nos Estados Unidos se devotam à parte 

essencialmente teórica e abstrata do conhecimento humano. A esse respeito, os 

americanos levam ao excesso uma tendência que é, na minha opinião, discernível, 

embora num grau menor, em todas as nações democráticas. (TOCQUEVILLE, 

1969, p.190) 
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Assim, nesse trecho, Tocqueville corrobora com o pensamento de Amaral (1990) 

citado anteriormente, pois ambos compartilham da ideia de que o pragmatismo tem suas 

raízes fincadas em solo norte-americano, portanto atento às necessidades e aliado ao seu 

contexto social, político e econômico. Portanto, vale enfatizar que o Brasil sofreu influências 

dessas ideias, principalmente a partir do movimento escolanovista, porém em outro cenário.  

A educação sofre influências diretas da filosofia político-pragmática de Dewey, cujo 

interesse está “na defesa da democracia e do liberalismo” (SOARES, 2007, p.49). O fato 

desse pensador atuar ativamente como cidadão dos Estados Unidos resultou numa relação 

intrínseca entre educação e política. Para Dewey, “[...] a educação é a máquina fundamental 

da democracia” (SHOOK, 2002, p.171). Dessa forma, para ele, a educação tem por função 

formar ou modelar os seres de acordo com a atividade social desejada. Portanto, a escola deve 

funcionar como uma “[...] sociedade em miniatura em íntima interação com outras 

modalidades extracurriculares da existência associada” (DEWEY, 1959, p.396).  Nas palavras 

de Soares (2007, p.52): 

 

Dewey frisa que, diante do desenvolvimento econômico mundial, da quebra de 

certas barreiras entre os povos e dos novos meios de comunicação, os países e as 

classes sociais se tornaram mais próximos, restando a todos unir esforços para 

trabalhar em acordo com os interesses comuns. Para Dewey, isso poderá se realizar, 

a partir do alargamento dos envolvidos e da mudança de hábitos, privilegiando a 

mútua cooperação, no intuito de vencer os desafios enfrentados por quem opta viver 

em uma democracia. 

 

Dessa maneira, fica clara a necessidade que Dewey observava de formar seres 

condizentes com essas mudanças no cenário mundial. Para tanto, o pensador enfatizava 

alguns hábitos como a cooperação mútua e adaptabilidade para melhor viver nesse modelo de 

sociedade.  

Segundo Soares (2007), para Dewey, a Ciência e Tecnologia tem papel fundamental 

na contemporaneidade, resultando na verdadeira revolução social. Porém, o mesmo autor 

destaca o desapontamento de Dewey pela não participação da maioria da população dos 

resultados dessa revolução. É justamente nesse ponto que se pode fazer um link com a 

Alfabetização Científica, pois, segundo Brandi e Gurgel, 2002; Auler e Delizoicov, 2001; 

Lorenzetti e Delizoicov, 2001; Chassot, 2000 o objetivo central do Ensino de Ciências deve 

ser favorecer a participação cidadã dos indivíduos por meio de uma alfabetização científica, 

ou seja, de preparar esses seres “para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus 

desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida” (SASSERON e CARVALHO, 2011, 

p.60).  
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Nesse sentido, a escola adequada à sociedade democrática deve se utilizar de 

métodos participativos e criativos a favor do conhecimento, compreendendo a educação como 

“[...] um processo ativo e construtor [...]” (DEWEY, 1959, p.41). Soares (2007), ao analisar a 

filosofia político-pragmática de John Dewey, afirma que, para esse pensador, numa 

democracia deve haver um movimento crescente que supere o dualismo entre educação e vida 

social por meio de uma “conexão vital entre conhecimento e atividade” (DEWEY, 1959, 

p.392). Dewey cultua, portanto, um processo educacional que valorize o amor à descoberta e 

que reconheça que o avanço do conhecimento científico na história se deu por “ocupações 

socialmente úteis” (SOARES, 2007, p.65). 

Em resumo, Soares (2007, p.66) cita três aspectos relevantes da filosofia educacional 

de Dewey:  

 

1º) O reconhecimento da importâncias das relações entre o particular e o geral, na 

aquisição ou construção do conhecimento; 2º) O nexo que o autor estabelece entre a 

educação e o mundo do trabalho; 3º) A valorização do conhecimento científico. 

 

 

De acordo com Soares (2007), o ressurgimento do pragmatismo tem como marco a 

publicação do livro A filosofia e o espelho da natureza de Richard Rorty, em 1979, após trinta 

anos inexpressivos devido ao fato de a filosofia pragmática ser tida como uma “filosofia 

menor” do que a filosofia analítica. Portanto, Rorty é o principal pensador desse novo 

pragmatismo que repensa as ideias dos pensadores que o antecederam, entre eles, John 

Dewey. Richard Rorty nasceu em Nova Iorque em 1931 e faleceu em 2007. Concluiu 

doutorado em filosofia na Universidade de Yale e deu aulas em algumas universidades 

estadunidenses até 2005, quando se aposentou definitivamente. De acordo com Pinto (2007, 

p.528), “Rorty se autodefine como um neopragmatista, porque não apenas se baseia nas 

ideias de Dewey e James, mas também as renova, ao alegar que o termo experiência deve ser 

substituído por linguagem”.  

Para Soares (2007), Rorty realiza um evento no campo teórico da filosofia que ele 

intitula “virada pragmática” que se caracteriza pela substituição da “linguagem como o centro 

do trabalho filosófico” (SOARES, 2007, p.67) pela “linguagem como elemento central nas 

relações humanas” (SOARES, 2007, p.67). A primeira concepção da linguagem relaciona-se à 

filosofia analítica, a qual o neopragmatismo se opõe desde sua origem quando pragmatismo. 

Por isso, Rorty considera a ciência “[...] como mais uma atividade humana e não como o 

plano em que os seres humanos encontram uma realidade <<sólida>>, não humana” 
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(RORTY, 1994, p.24), uma vez que a linguagem é entendida como “meio de construção de 

consensos” (SOARES, 2007, p.67). Nesse sentido, a verdade se relaciona aos aspectos 

históricos, portanto deve ser entendida juntamente com o contexto no qual está inserida. 

Dessa maneira, o neopragmatismo se opõe à ideia de verdade universal, característica da 

ciência tradicional e da filosofia analítica.  

Ao analisar a obra de Rorty intitulada O declínio da verdade e a ascensão da cultura 

literária de 1994, Soares (2007) destaca que o autor defende a tese de que “a intelectualidade 

ocidental progrediu em três etapas, a partir do renascimento” (SOARES, 2007, p.69), a saber: 

a primeira, “em que os pensadores esperaram pela redenção de Deus”; a segunda, “diz 

respeito à redenção pela filosofia” e a terceira, “à redenção pela literatura” na qual se 

enquadra o neopragmatismo. O autor refere-se a uma cultura literária que 

 

Trata os livros como tentativas humanas de conhecer as necessidades humanas, em 

vez de como reconhecimento do poder de um ser que é o que está à parte de 

quaisquer dessas necessidades. Deus e Verdade são, respectivamente, o nome 

religioso e o filosófico para esse tipo de ser (RORTY, 2006, p.78).   
  

Ou seja, dentro dessa cultura, a religião e a filosofia aparecem como gêneros 

literários. Confirma-se mais uma vez o novo papel que a linguagem assume na filosofia 

neopragmática, pois, para seus pensadores, “os seres humanos fazem verdades ao fazerem 

linguagem nas quais formulam frases” (RORTY, 1994, p.31). Nessa cultura, “o exercício 

metafísico de busca da verdade objetiva é substituído pela objetividade como 

intersubjetividade” (SOARES, 2007, p.71).  

Relacionado a essa questão está o que Soares (2007) denomina de contextualismo 

rortyano, que diz respeito à preocupação desse pensador com as questões das comunidades 

locais e com as conversações pragmáticas entre os que coabitam nessas comunidades. Nesse 

ponto, há convergência entre as ideias dos pensadores do pragmatismo e do pensador 

neopragmático. Segundo o mesmo autor, “o coração do pragmatismo é justamente a 

substituição da noção de crenças verdadeiras, como representação da natureza das coisas, pela 

ideia de crenças como „[...] regras auspiciosas de ação [...]‟” (SOARES, 2007, p.74). Ou seja, 

a verdade está relacionada à prática contextualizada e comunicada através da linguagem, “que 

articula os diálogos e proporciona o consenso” (SOARES, 2007, p.74)  entre os que convivem 

nessa comunidade. Portanto, ao invés do método científico, Rorty prefere “reconhecer uma 

continuidade preexistente entre ciência, arte, política e religião” (RORTY, 2002, p.93). Logo, 
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o que interessa ao pensador neopragmático é a resolução de problemas práticos e não a busca 

da verdade. 

Diante do exposto, Soares (2007, p.75) ressalta que “o objetivo de Rorty é 

deflacionar a verdade, ou seja, dessubstanciá-la, retirando dela qualquer compromisso com 

essências e direcionando-a para resultados práticos cumpridos na imediatez dos fenômenos”. 

Por esse motivo, Duayer e Moraes (1997) advertem a importância de as propostas 

pragmáticas serem compreeendidas, uma vez em que elas oferecem “novos sentidos a 

questões de suma importância para as lutas sociais e políticas, como verdade, justiça, 

liberdade e emancipação” (SOARES, 2007, p.77). Nesse sentido, é possível perceber, ao se 

debruçar sobre questões práticas contextualizadas, o neopragmatismo acaba se aproximando 

de questões sociais e políticas, as quais terão seu papel na formação humana à qual esta 

pesquisa se refere. 

Porém, 

 

Num quadro em que a ciência é equiparada a qualquer outro tipo de conhecimento e 

no qual a economia neopragmática, apoiada em fins essencialmente produtivistas, 

goza do mesmo nível de reconhecimento, a práxis humana é banalizada e posta a 

serviço exclusivo da reprodução dos interesses imediatos do capital (SOARES, 

2007, p.80, grifo nosso).  

 

Essa questão levantada pelo autor, converge com esta pesquisa, visto que corrobora 

com o entendimento de que a práxis é um complexo estruturado cujo fundamento ontológico 

é inescapável. Soares (2007) ainda denuncia o caráter reducionista da filosofia pragmática já 

que considera verdadeiro somente aquilo que funciona na prática. Daí, afirma o autor, há a 

decorrência de uma visão empobrecida da ciência que se relaciona à depreciação de Rorty da 

verdade e da objetividade.  

Assim, Soares (2007, p.82) entende que 

 

O processo de empobrecimento do saber, através da banalização da cultura, e de 

outras estratégias (neo)pragmáticas utilizadas pelo sistema vigente, é parte da 

própria lógica do desenvolvimento capitalista, dominado pela reprodução do capital. 

 

Dessa maneira, é possível inferir que a precariedade da educação, principalmente dos 

jovens oriundos de classes sociais menos privilegiadas, decorrente de “um aprofundamento do 

vazio do saber” (SOARES, 2007, p.85) consequência do avanço das ideias dos pensadores 

(neo)pragmáticos.  
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Assim como Dewey, Rorty também tem envolvimento com assuntos políticos dos 

Estados Unidos, principalmente por intermédio de seus pais que eram filiados ativos do 

Partido Comunista norte-americano. Ao analisar a obra de Rorty intitulada Para realizar a 

América, o pensamento de esquerda no século XX na América de 1999, Soares (2007, p.86) 

afirma que o autor neopragmático “revela haver uma aliança entre os grupos de esquerda nos 

Estados Unidos, unificando liberais, socialistas e outras tendências políticas”. Apreende-se 

daqui, as influências sobre a filosofia política de Rorty. Em sua autobiografia Pragmatismo e 

política (2005), Rorty destaca que a publicação de sua trajetória acadêmica é importante para 

a compreensão de que, apesar de suas perspectivas sobre a relação entre filosofia e política 

serem inusitadas, elas não foram adotadas por razões frívolas. 

A filosofia política de Rorty relaciona-se a sua inquietação quanto ao alcance da 

filosofia, por isso, interessava-se em compreender até que ponto ela alcançaria uma utilidade 

social para além da instância acadêmica.  Em resposta, esse pensador acredita que “os 

problemas devem ser resolvidos a partir do envolvimento no processo democrático” 

(SOARES, 2007, p.95) pelo fato da solução só poder ser política. 

Rorty intitula-se anticomunista e defende uma esquerda progressista, ou seja, mais 

atenta às questões práticas e menos preocupada com aprofundamentos teóricos para explicar a 

realidade. Para ele, 

 

Deveríamos repudiar a insinuação dos marxistas de que só aqueles que estão 

convencidos de que o capitalismo deve ser superado podem ser ditos de esquerda, e 

de que todos os demais são liberais complacentes, burgueses reformistas auto-

iludidos (RORTY, 1999, p. 76). 

 

Esse trecho tenta justificar e situar seu posicionamento político. Vale destacar que 

Rorty era adepto da visão imperialista e etnocêntrica em relação aos Estados Unidos que era 

visto como sociedade perfeita e, por isso, deveria civilizar o resto do mundo. Portanto, talvez 

esse posicionamento político tenha relação com essa visão, visto que não busca romper com a 

lógica capitalista radicalmente. A esse respeito, Soares (2007) ressalta que enquanto em Marx 

o caráter das mudanças aparece como fundamentada e radical; em Rorty, são pragmáticas e 

graduais. 

O pensador neopragmático entende que na sociedade estadunidense há duas 

esquerdas: uma cultural, preocupada com as causas de grupo minoritários da sociedade como 

os negros, os homossexuais e os imigrantes; e uma outra reformista, na qual se enquadrava 

Dewey e atuava de forma mais prática, envolvendo-se mais na política por meio de relação 
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com sindicatos, por exemplo. Para o autor, essas duas esquerdas deveriam se aliar, pois 

“„estes esforços fúteis para filosofar [...]‟ distancia a esquerda do ativismo e a concentra numa 

postura de expectadora que a leva a produzir „[...] alucinações teóricas‟” (RORTY, 1999 apud 

SOARES, 2007, p.99). Assim, fica evidente seu desejo de que a filosofia atenda a questões 

práticas e sua indisposição ao aprofundamento teórico típico da filosofia analítica, 

reafirmando a influência do (neo)pragmatismo em sua filosofia política. Assim, o referido 

autor “acredita que seguir estreitos caminhos experimentais é a forma mais correta de se 

corrigir as injustiças” (RORTY, 2005 apud SOARES, 2007, p.102). 

Rorty então sugere o abandono de termos utilizados no marxismo, a fim de pensar as 

mesmas questões do pensamento marxista com outro olhar como expressa no trecho da sua 

obra Pragmatismo e política (2005): 

 

Sugiro que comecemos a falar mais de ganância e do egoísmo do que da ideologia 

burguesa, mais dos salários de fome e das dispensas temporárias de empregados do 

que da transformação do trabalho em mercadoria, mais do gasto diferencial ao 

sistema de saúde do que da divisão da sociedade em classes (RORTY, 2005, p.283). 

 

Ou seja, somente novos vocabulários podem exprimir o que o autor se propõe a 

comunicar.  

Assim, é necessário refletir sobre de que forma esse discurso chega às escolas, pois o 

movimento escolanovista, por meio de suas características, demonstra a influência das ideias 

(neo)pragmáticas sobre ele, uma vez que a escola nova propõe novas relações democráticas 

entre educador e educando e privilegia a experiência, a ação, respeitando o contexto no qual 

os educandos estão inseridos e seu desenvolvimento biológico. 

De acordo com Mészáros (2002), a sociedade capitalista encontra-se dividida em 

proprietários e não-proprietários que, por sua vez, trabalhariam na propriedade alheia sem o 

controle do processo produtivo. Portanto, nesse cenário, o trabalho passa a ser instrumento 

reprodutivo do próprio capital. Ainda segundo esse autor, capital, trabalho e Estado são “[...] 

três dimensões do sistema de capital plenamente articulado [...]” (MÉSZÁROS, 2002, p.600). 

Por isso, na visão dele é impossível “[...] emancipar o trabalho sem simultaneamente superar 

o capital e o Estado” (MÉSZÁROS, 2002, p.600). 

Mészáros (2003) alerta que os Estados Unidos tendem a assumir o papel do estado 

devido ao funcionamento das relações competitivas das grandes empresas nacionais ou 

transnacionais, dominada, em sua maioria, por norte-americanos. Ou seja, tendem a submeter 

“por todos os meios ao seu alcance as potências rivais” (MÉSZÁROS, 2003, p.41). A esse 
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respeito, Soares (2007, p. 109) afirma que “os recursos investidos pelo Banco Mundial e 

outras organizações dominadas pela superpotência indicam o propósito da criação de um 

governo mundial, legitimando de forma escandalosa a dominação da vida social”. Logo, é 

indispensável observar esse cenário, pois, de alguma forma, ele exerceu influência no modelo 

educacional, seja pelos objetivos aos quais se propôs a alcançar, seja pelos meios utilizados 

para tal fim.  

Na perspectiva de Mészáros (2005, p. 74), os problemas enfrentados na atualidade 

pelo capitalismo relaciona-se à “inevitável deficiência estrutural de um sistema que opera 

através de círculos viciosos de desperdício e escassez”. Dessa maneira, o capitalismo se 

baseia em termos contraditórios – escassez e produção em excesso – e por esse motivo, 

encontra-se em crise. Essa crise se caracteriza pela combinação de contrários como 

prosperidade e miséria, que toma forma na elevada desigualdade social dos “países pobres” 

oriunda da elevada concentração de renda. A esse respeito, Soares (2007, p.112) afirma que: 

 

No Brasil, a chamada onda de violência, verdadeiro estado de guerra civil, há 

tempos desceu os morros do sudeste e avançou para quase todo litoral e interior do 

país. Os nomeados „casos de polícia e de segurança‟, denunciam em seu âmago, a 

trágica realidade de um país altamente concentrador de riquezas, por isto mesmo 

superexplorados. Um país de uma burguesia muito rica e por isto mesmo de um 

povo cada vez mais empobrecido. 

 

Soares (2007) relaciona “o ataque aos direitos dos trabalhadores e maiores 

concessões à lógica reprodutiva do capital, fonte de concentração de renda e de desigualdade 

entre os homens” à necessidade urgente do capitalismo em reproduzir-se. Após dez anos, 

parece-nos ainda pertinente essa observação do autor, principalmente, quando observamos o 

cenário político e econômico em que o país se encontra, marcado por discussões em torno da 

reforma trabalhista e ajustamentos econômicos para atender às demandas mundiais do setor 

produtivo.  

Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se colocam na liderança 

internacional e alcança “admirável desenvolvimento econômico, social e cultural” (SOARES, 

2007, p.114). Em contrapartida, Leher (1998) afirma que um enorme aparato ideológico 

operou nas regiões pobres do mundo, a fim de “difundir uma ideologia desenvolvimentista 

difusora da elevação do padrão de vida nos países periféricos” (SOARES, 2007, p.114-115). 

O Banco Mundial, atendendo a essa ideologia, efetivou projetos de infraestrutura nesses 

países, ocasionando o endividamento deles. No entanto, Soares (2007, p.115) alerta que a 

difusão dessa ideologia desenvolvimentista na verdade desviava os olhares de “possíveis 
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perspectivas realmente transformadoras”. Por conseguinte, a educação torna-se uma 

ferramenta adequada para a reprodução dos interesses neopragmáticos do capital. Dessa 

forma, é importante salienta que embora essas contradições estejam relacionadas diretamente 

à economia, elas acabam influenciando todos os setores da sociedade inclusive a educação. 

Diante dessa crise, o sistema modifica seus métodos a partir da defesa ao trabalho 

qualificado para o desenvolvimento da indústria, cujo principal característica é produzir mais 

em menos tempo com emprego de menos operários. Portanto, para se manterem no setor 

produtivo, as empresas trocam o maquinário, adquirindo equipamentos mais avançados 

mesmo que para isso seja necessário um alto investimento de capital, pois disso depende sua 

“sobrevivência”. Esse cenário ganha força ao se deparar com “um operariado enfraquecido 

em suas expectativas quanto ao socialismo e com a capitulação de suas lideranças, mormente 

após a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS” (SOARES, 2007, 

p.118). É, pois, nesse contexto que a educação surge como forma eficaz de reprodução do 

capital, embora não deixe clara essa intenção. 

Logo, o modelo educacional transfere para a escola a pedagogia fabril, “incutindo 

nos discentes as „competências‟ e „habilidades‟, como também todo um aparato ideológico 

propício à aceitação das regras sociais e cidadãs” (SOARES, 2007, p.119). A esse respeito, 

Duarte (2001) destaca o pensamento pedagógico baseado no “Aprender a aprender”, 

formulado por Dewey. Entre essas pedagogias, o autor cita o Construtivismo e a Escola Nova.  

Dentre os pontos abordados pelo “Aprender a aprender”, Soares (2007, p.119) 

citando Duarte (2003), destaca “a construção de uma individualidade não alienada, em 

consonância com a constituição de um sujeito autônomo”. Nesse contexto, vale observar que 

esse pensamento corrobora com a ideia de formação humana abordada nesta pesquisa, uma 

vez que ela, denota a constituição de um sujeito autônomo, a partir de sua relação crítica com 

a sociedade na qual está inserido, o que determina uma cidadania ativa, pois esse sujeito é 

capaz de transformar a sua realidade e, consequentemente, o meio em que habita 

A partir desse embasamento teórico, é importante analisar desenvolvimento dos 

projetos temáticos no contexto de uma escola profissional no centro dessa investigação para 

que haja respostas à problemática levantada até esse ponto, a saber, a relação entre o 

desenvolvimento desses projetos com a formação humana dos estudantes participantes, 

principalmente no que diz respeito à Alfabetização Científica a partir do olhar dos professores 

idealizadores desses projetos. 

Soares (2007), ao fazer a análise sobre o posicionamento de Duarte a respeito dessas 

pedagogias, afirma que este não acredita que tal objetivo seja alcançado por meio das 
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pedagogias do aprender a aprender, pois elas contribuem com o esvaziamento dessa 

individualidade. A respeito desse tópico, Soares acrescenta que 

 

Esse esvaziamento ocorre especialmente pelo caráter instrumental que o sistema 

reserva a individualidade, na qual, o indivíduo é tratado meramente como coisa e 

como produtor de coisas. Para tanto, vale mencionar, tal perspectiva de 

individualidade obedece à lógica produtivista do mercado, fundada na exploração 

dos trabalhadores e contra qualquer posição a favor da verdadeira humanidade dos 

homens (SOARES, 2007, p.120). 

 

Logo, na visão desses autores, essas pedagogias tratam a individualidade de forma 

limitada, adequando o educando à lógica do sistema e não lhe dando condições de se 

emancipar. No que tange ao neopragmatismo, está de acordo com a desqualificação da teoria 

uma vez que exalta o praticismo e o imediatismo já abordados em parágrafos anteriores. 

Por sua vez, a pedagogia das competências será embasada neste trabalho por Ramos 

(2003), pois a autora   ao neopragmatismo e ao construtivismo. A autora observa que há nessa 

pedagogia, uma preocupação latente com os interesses imediatos dos indivíduos, pois os 

conhecimentos são considerados válidos quando têm utilidade prática. Ou seja, essa 

observação, segundo ela, reforça o esvaziamento do conhecimento, trazendo prejuízos à a ele, 

devido ao seu compromisso evidente com o conhecimento espontâneo. Além disso, a autora 

defende a ideia de que há uma “psicologização das questões sociais” (RAMOS, 2003, p.95), a 

partir da noção de competências quando este termo tornou-se propício aos interesses 

socioeconômicos. 

Dessa maneira, é possível observar a presença da influência dessa pedagogia em todo 

o processo de reformas curriculares e sobre o processo de aprendizagem, respingando 

fortemente nos documentos oficiais que regem o sistema educacional. Por isso, é importante 

analisar esses pressupostos teórico, pois assim será possível refletir mais profundamente sobre 

as ações desenvolvidas no ambiente escolar, já que elas são consequências de um sistema 

mais amplo e bem articulado, fugindo, por vezes, ao olhar apressado. 

A expressão do movimento pragmático na educação se dá por meio de uma didática 

baseada em trabalhos em grupo, particularmente a partir da Pedagogia de Projetos que foi 

idealizada por Dewey e seu discípulo Kilpatrick, sendo ponto alto no movimento da Escola 

Nova no Brasil. Soares (2007, p.124), porém, alerta que  

 

o uso indiscriminado do termo seja nos documentos de organismos como a ONU ou 

nos documentos do Ministério da Educação do Brasil [...] geralmente não informam 

as referências dos seus criadores, revelando desconhecimento ou má fé. Qualquer 

das opções carrega grave problema na ordem do rigor científico. 
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Muito embora, haja grupos que defendam o ensino por projetos como meio adequado 

ao desenvolvimento de uma cidadania ativa, há aqueles que lancem críticas devido a 

exarcebação do espontaneísmo, “em perfeita sintonia com a atmosfera pós-moderna” 

(SOARES, 2007, p. 125), resultando no retorno às ideias pragmáticas. Dessa maneira, há uma 

práxis educacional que reforça o esvaziamento do conhecimento que passa a ser antiteórico e 

pragmático. Partindo desse viés, os críticos da pedagogia de projetos acreditam que ela 

compromete a formação dos trabalhadores e seus filhos, dificultando o acesso ao mundo do 

trabalho. 

Assim, até aqui, esta pesquisa citou as influências exercidas pelo neopragmatismo na 

educação contemporânea e suas respectivas consequências para o setor educacional, bem 

como para o modelo de sociedade, como o fim de exemplificar tal relação, a seguir,  as 

políticas educacionais defendidas por órgãos econômicos de magnitude mundial como o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, ou Banco Mundial (BM) 

serão elencadas, com o fim de  clarificar o discurso defendido por essas instituições em seus 

relatórios, conferências e outros documentos.  

De acordo com Soares (2007, p.132) em todas as Conferências de Educação para 

Todos realizadas pelo BM em parceria com a Organização das Nações Unidas – ONU, de 

1990 até 2004, tem-se destacado algumas categorias que se identificam com o 

neopragmatismo, que são: “equidade, solidariedade e cooperação internacional; participação 

da sociedade civil (ONGs, setor privado; necessidades básicas de aprendizagem; metodologia, 

técnicas e recursos de ensino (novas tecnologias); e superação da pobreza”. Embora esses 

termos soem positivamente, o autor em questão, apresenta um contraponto, a partir de 

Mészáros (2002, 2003), e afirma que, na verdade, esse discurso é próprio do capital que 

pretende manter-se a todo custo, mesmo que, para isso, seja necessário desviar os olhares 

mais atentos por meio de um vocabulário que satisfaça os anseios de uma sociedade oriunda 

de uma realidade de desigualdades. 

Entre os temas abordados nas publicações do Banco Mundial, Soares (2007), após 

análise de alguns documentos dessa instituição, cita três assuntos: 1) a universalização da 

educação; 2) o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem e 3) o privilégio a 

abordagens ativas e participativas do processo de aprendizagem. Portanto, há uma 

centralidade do tema “educação” nos debates promovidos nos eventos liderados pelo BM.  No 

que se refere às necessidade básicas de aprendizagem, esse órgão as define como grau de 

ensino a ser alcançado pelos estudantes, resultando na sua defesa por uma educação primária 
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gratuita e sob responsabilidade do Estado. Esse é mais um ponto chave desta pesquisa, pois 

acerca do Ensino Médio, verifica-se que há o caráter de desobrigatoriedade do Estado em 

relação a oferta desse nível de ensino, colocando-o à margem das discussões e até dos 

investimentos em educação.  

Como forma de minimizar as desigualdades mundiais, o Banco Mundial se propõe a 

agir diretamente nos “países pobres” por meio de projetos de incentivo à promoção de uma 

educação de qualidade e que promova a formação integral dos discentes, pois 

 

Promover a educação, em especial para a população mais pobre, é o mesmo que 

igualar, que melhorar os padrões de saúde e potencializar os ganhos de 

produtividade, que são a principal engrenagem para a redução da pobreza (BANCO 

MUNDIAL, 2003, p.17). 

 

Porém, o que se observa é “o aumento do endividamento dos países tomadores de 

empréstimos e a ameaça de decadência econômica em alguns dos mesmos países” (SOARES, 

2007, p.137). Além disso, essa solução não parece, ao menos, minimizar as desigualdades 

sociais, corroborando com a dicotomia descrita por Tonet (2006, p.6-7): “de um lado um ideal 

estabelecido sob a forma de um dever-ser e, de outro lado, uma realidade objetiva que segue 

caminhos próprios, inteiramente contrários a prescrição desse ideal”. 

Portanto, a análise crítica do caráter neopragmático do pensamento do Banco 

Mundial assenta-se justamente nessa dicotomia, por isso, é caro aos críticos pensar sobre essa 

realidade já que ela impossibilita a concretização de seu próprio discurso. De início, é 

importante compreender, como Mészáros (2003, p.109), que essa instituição é importante para 

a manutenção da “estrutura organizacional do imperialismo norte-americano”. Além disso, 

vale destacar que o Banco Mundial foi criado juntamente com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), em 1945, ambos com o objetivo “de reconstruir as economias destruídas 

após a segunda grande guerra, impulsionar o crescimento e evitar novas crises” (SOARES, 

2007, p.141). Portanto, esses dados sugerem que essa instituição pode ser entendida como 

uma ferramenta para manter a hegemonia mundial norte-americana, por isso é importante 

observar como essa instituição atua na educação dos “países pobres”. 

Soares (2007) cita a criação de outras instituições, como a criação de instituições de 

cunho econômico na América Latina (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

– CEPAL e o Acordo de Livre Comércio das Américas – ALCA); a cessão de empréstimos 

sob a condição de cumprir com os acordos firmados com o Banco (redefinição do papel do 

Estado); e o estímulo ao desenvolvimento de um sistema de ensino apropriado ao sucesso do 

mundo globalizado. A adequação da educação aos moldes do mundo globalizado dá-se pela 
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máxima do neopragmatismo – “libertemos a escola das matérias mortas” – como propagava 

Kilpatrick, filósofo pragmático discípulo de John Dewey. Ou seja, o conhecimento deveria ser 

 

 [...] menos discursivo, mais operativo, menos particularizado, mais interativo, 

comunicativo, menos intelectivo, mais pragmático, menos setorizado, mais global; 

não apenas fortemente cognitivo, mas também valorativo, atitudinal (MIRANDA, 

1997, p.41). 

 

Portanto, esse “novo modelo” de conhecimento seria resultado das mudanças 

associadas ao avanço tecnológico e à globalização. Porém, a autora menciona ser esse um 

processo de empobrecimento do conhecimento em que “a noção de conhecimento é 

confundida com informação, com instrumentalização da ação, e com a emergência de um 

saber imediato e útil” (MIRANDA, 1997 apud SOARES, 2007, p.145). Corroborando com 

essa visão, Leher (1998, p.13) afirma que 

 

O debilitamento do ensino científico universal é empreendido por reformas 

curriculares carregadas de culturalismo. Tais reformulações partem do pressuposto 

de que as diversidades culturais são fixas, eternas, transhistóricas. 

     

Logo, segundo esses críticos, as reformas educacionais estão atreladas à manutenção 

da ordem estabelecida em torno do modo de produção por meio da ênfase na liberdade de 

mercado, na competição e no individualismo. Por esse motivo, Soares (2007) considera esses 

objetivos despolitizadores e próprios do pensamento neopragmático. 

Na visão de Jimenez e Segundo (2006), a educação continua servindo às 

necessidades da reprodução do capital de forma dissimulada pelo discurso da garantia da 

cidadania e da inclusão social. Essa é a conclusão dos críticos apresentados aqui, somando-se 

à consequente impossibilidade de a educação favorecer uma formação humana integral já que 

alia-se à lógica do capital.  

Embora seja essa a visão dos autores apresentados aqui, esta pesquisa é baseada na 

visão da alfabetização científica como forma de contribuir para uma cidadania ativa frente às 

mudanças ocorridas a nível mundial após a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, essa 

discussão não se torna irrelevante, mas abre novas possibilidades à alfabetização científica 

vista de uma forma contextualizada, considerando as articulações político-ideológicas 

oriundas de um cenário sob influência de diversas características sociais e econômicas.     
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2.4 Aspectos históricos e legais do ensino de ciências  

 

Ao longo de décadas, o ensino de ciências tem sofrido influências resultantes das 

mudanças sócio-políticas e econômicas pelas quais passaram o país. É mister, portanto, 

conhecer as principais características dos contextos históricos do país ao longo do tempo para, 

a partir daí, entender quais foram as influências nessa temática e quais alterações houve. Para 

isso, será feita uma breve análise dos documentos legais que norteiam o ensino de ciências da 

natureza no Brasil para, posteriormente, observar as características adquiridas por esse tema 

ao longo do tempo, considerando os aspectos sociais, políticos e econômicos. 

Assim, é importante destacar na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os principais tópicos relacionados ao ensino de 

ciências para, então, proceder com a análise da concepção de ciências e de sua função no 

Ensino Médio. 

Inicialmente, o artigo 35 da LDB 9394/96 define claramente as finalidades do Ensino 

Médio, destacando-se para este projeto o parágrafo IV. Segue: 

 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996, grifo nosso) 

 

 

Portanto, para a LDB, os fundamentos científico-tecnológicos devem estar 

relacionados ao trabalho de forma que o aluno seja capaz de conectar os diversos 

conhecimentos às suas aplicações tecnológicas. Aqui, cabe destacar que ciência relaciona-se à 

produção de conhecimento, enquanto que tecnologia, à aplicação desse saber na produção de 

bens e serviços. Nesse sentido, esse parágrafo da legislação contribui com a preparação básica 

para o trabalho e para a cidadania citadas nos documentos que regem o Ensino Médio 

Integrado a Educação Profissional. 

No entanto, para que esse objetivo seja alcançado, faz-se necessário pensar no 

currículo do nível de ensino, então, o parágrafo primeiro do Artigo 36 da LDB dá a seguinte 

diretriz ao para ele: 

 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 

da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania. (BRASIL, 1996, grifo nosso) 
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A educação tecnológica básica só será possível a partir da compreensão do 

significado da ciência. Para tanto, é importante considerar todas as etapas do saber 

tecnológico que vai desde a geração do conhecimento científico à execução da tecnologia 

como consequências de um processo histórico, portanto, parte de um contexto social, 

econômico e político. Nessa perspectiva, os conhecimentos científicos afastam-se de serem 

verdades absolutas e assumem um caráter mutável e flexível. Segundo Carneiro (2012), o 

aluno formado por esse currículo incorpora habilidades tecnológicas para o desempenho de 

funções e desenvolve competências metodológicas e atitudes mentais coerentes com o 

processo de mudança acelerada das tecnologias. Dessa maneira, essa característica torna o 

ensino tradicional inadequado para a educação básica, uma vez que o aluno, como sujeito 

passivo, recebe verdades absolutas ditas pelo professor sem aplicabilidade no seu cotidiano ou 

na sociedade do trabalho. 

A resolução da Câmara de Educação Básica nº 3 do Conselho Nacional de Educação, 

tendo em vista o Parecer CEB/CNE 15/98, homologado pelo Senhor Ministro da Educação e 

do Desporto em 25 de junho de 1998, resolve instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM). Essas diretrizes “se constituem num conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas 

de ensino” (BRASIL, 1998). 

O Artigo 10 dessa resolução define que a base nacional comum dos currículos do 

Ensino Médio será organizada em áreas de conhecimento, a saber: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, essa reorganização curricular, em áreas de conhecimento, tem por objetivo 

facilitar o desenvolvimento dos conteúdos numa perspectiva de interdisciplinaridade
13

 e 

contextualização
14

. 

                                                           
13 Acerca do conceito de interdisciplinaridade, Minayo (2010) afirma que a interdisciplinaridade constitui uma 

articulação de várias disciplinas em que o foco é o objeto, o problema ou o tema complexo, para o qual não basta 

a resposta de uma área só, enquanto Habermas (1987) alerta que frente a um objeto concreto sempre trabalhamos 

com fragmentos disciplinares conectados pela pergunta central, para compreendê-lo de forma mais profunda, 

mais ampliada e mais complexa.  
14

 Sobre o conceito de Contextualização, Rodrigues e Amaral (1996 apud KATO; KAWASAKI, 2011) afirmam 

que contextualizar o ensino significa trazer a própria realidade do aluno, não apenas como ponto de partida para 

o processo de ensino e aprendizagem, mas como o próprio contexto de ensino. 
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Assim, vale ressaltar que, segundo as DCNEM, o objetivo das Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias é constituir habilidades e competências que, entre outras, 

permitam ao estudante: 

 

a) Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando 

o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

b) Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais[...]. 

g) Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar 

e avaliar ações de intervenção na realidade natural. (BRASIL, 1998) 

 

 

Enfatiza-se, novamente, a necessidade do uso de metodologias inovadoras que 

superem o perfil do ensino tradicional tão comum nas escolas dessa etapa de ensino. Além 

disso, destaca-se, repetidamente, o protagonismo do aluno em seu processo de aprendizagem 

por meio da aplicabilidade de conhecimentos das disciplinas das Ciências da Natureza por 

meio da relação teoria/prática. Ainda sobre isso, os PCNEM alertam que não se pode mais 

postergar a intervenção no Ensino Médio, de modo a garantir a superação de uma escola que, 

ao invés de se colocar como elemento central de desenvolvimento dos cidadãos, contribui 

para a sua exclusão. 

Por conseguinte, a proposta curricular contemporânea deve considerar as tendências 

apontadas para o século XXI. Entre elas, a crescente presença da ciência e da tecnologia nas 

atividades produtivas e nas relações sociais, que, como consequência, estabelece um ciclo 

permanente de mudanças e, por isso, dá à Ciência um aspecto dinâmico, pois ela está à mercê 

de um processo histórico. Posto isso, os PCNEM afirmam que a velocidade do progresso 

científico e tecnológico e da transformação dos processos de produção torna o conhecimento 

rapidamente superado, exigindo-se uma atualização contínua e colocando novas exigências 

para a formação do cidadão.  

Esses elementos apontam para a busca por uma aprendizagem significativa, definida 

pelos PCNEM da seguinte forma: 

 

A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita 

aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não 

implica permanecer apenas no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais 

imediato, nem muito menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade de 

compreender e intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante. 

(BRASIL, 1998) 
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A aprendizagem vista dessa forma remete à relação teoria e prática, a partir da 

aplicabilidade do conhecimento científico no contexto do aluno como meio de intervenção na 

sua realidade.  

A análise dos documentos oficiais relacionados ao Ensino Médio demonstra que eles 

ratificam uma metodologia de ensino que supere o perfil tradicional, oportunizando ao 

estudante uma aprendizagem significativa por meio da interdisciplinaridade, contextualização 

e, portanto, da aplicabilidade dos conteúdos vistos em sala de aula visando a formação 

humana integral. Surge, então, nesse ponto uma relação possível com a temática dessa 

pesquisa, já que o ensino por projetos temáticos distancia-se do ensino tradicional e apresenta-

se como uma metodologia que pode atender às novas demandas da educação contemporânea. 

No entanto, vale destacar novamente que o ensino para jovens no Brasil está 

marcado pelo dualismo estrutural que tem suas raízes desde período colonial, pois, segundo 

Carneiro (1998), as principais características do ensino jesuítico eram a formação de elites, o 

trabalho intelectual, já que os trabalhos manuais eram reservados às camadas populares e 

métodos verbalistas. Somente com a ascensão da burguesia entre os séculos XVII e XVIII sob 

a influência das ideias iluministas é que esse modelo de ensino foi questionado e buscou-se, 

portanto, sua extinção. O Iluminismo, de acordo com Reale e Antiseri, (1990, apud 

CARNEIRO, 1998, p. 23), tinha como característica principal 

 

 

 [...] uma confiança decidida, mas não ingênua na razão humana, um 

despreconceituoso uso crítico da razão voltado para a libertação em relação aos 

dogmas metafísicos, aos preconceitos morais, às superstições religiosas, às relações 

desumanas entre os homens, às tiranias políticas [...]  

 

 

Assim, a ideologia iluminista buscava revolucionar os objetivos da ciência, antes 

considerada defasada, substituindo-os pelo espírito de observação e pela experimentação. 

Nesse ponto, inicia-se a mudança de paradigmas em relação à Ciência, o que tem suas 

influências na educação do período, marcada agora por um caráter técnico, uma vez, que 

busca atender às necessidades imediatas do Reino. Essa característica é resultado da 

descoberta das minas de ouro e da consequente necessidade de profissionais capazes de 

explorar esse bem. Porém, de acordo com Carneiro (1998), esse tipo de ensino tem caráter 

muito mais tecnicista, uma vez que envolve o aprendizado de métodos e técnicas para uma 

ação imediata; do que científica, que deve dar condições ao indivíduo de interpretar realidades 

diversas e intervir por meio da pesquisa. Apesar disso, não é plausível afirmar que não houve 

avanços nesse período já que o ensino busca atender uma demanda prática do país. A autora 
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supracitada, destaca que esses elementos influenciaram fortemente direta e indiretamente o 

cenário social, político e econômico do Brasil ao longo de décadas. 

A partir de 1808, com a vinda da família real ao Brasil até o período imperial, o 

Brasil apresenta poucos avanços em termo de ensino. A abertura dos portos brasileiros ao 

comércio exterior foi um dos condicionantes da educação brasileira, uma vez que estabelecia 

relações com outros países, portanto, com suas ideias, conhecimentos e métodos renovados. 

Apesar disso, o ensino continuava com caráter imediatista, ou seja, buscava atender às 

necessidades efêmeras de exploração da “nova terra”.  

Nesse cenário, D. João VI busca reestruturar a educação brasileira, a fim de atender 

às necessidades básicas da Corte. De acordo com Carneiro (1998), não havia nenhuma 

instituição de ensino superior no país e as poucas escolas de Ensino Médio eram de má 

qualidade e só eram disponibilizadas para meninos brancos. Surge, então, a necessidade de 

institucionalização da educação brasileira de forma a ampliar e fortalecer a intelectualidade de 

sua sociedade. Percebe-se a influência da concepção pragmática da ciência, ou seja, voltada 

para a utilização imediata de seu conhecimento. Almeida (1989) denuncia que, nesse período, 

“faltava uma ligação, um método para dar às escolas, aos institutos, às academias, a unidade 

necessária à formação de um grande povo” (ALMEIDA, 1989 apud CARNEIRO, 1998). Em 

resumo, a educação no período imperial é marcada por tentativas de suprir as necessidades da 

Corte por meio de um ensino precário e voltado apenas às elites, reafirmando, mais uma vez, 

a Dualidade Estrutural do ensino voltado aos jovens.  

Entre as décadas de 1850 a 1870, a lavoura cafeeira constitui-se a principal fonte da 

economia brasileira, gerando lucros e favorecendo a transformação da sociedade exportadora 

com base rural-agrícola em urbano-agrícola-comercial, mudança essa, exigida pelos interesses 

do capitalismo internacional. Além disso, constata-se um impulso no processo de 

industrialização e na consequente urbanização do país. No entanto, essas mudanças não foram 

suficientes para modificar significativamente o ensino secundário que continuava marcado 

pelo caráter imediatista, ou seja, com o fim de atender às demandas que surgiam 

principalmente no cenário econômico. A “importação” das ideias novas europeias por meio 

das relações econômicas estabelecidas pela consolidação do capitalismo no Brasil encorajou o 

movimento pela proclamação da república em 1889. Nesse período, o desenvolvimento 

econômico consolidava-se e as atividades industriais estavam se desenvolvendo, o que 

aumentou o intercâmbio com a Europa, resultando na exportação de “novas ideias” para o 

Brasil. Vale destacar, aqui, o acirramento entre as ideologias positivista e liberal no 
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pensamento conservador. Em relação ao processo de proclamação da república no Brasil, 

Carneiro (1998, p. 49) afirma que  

 

Em 1870, o Manifesto Liberal, serviu como início de um movimento amplo que 

levaria posteriormente à República. As ideias surgidas depositavam confiança total 

na ciência e na educação como caminho único legítimo para a melhoria dos homens. 

Inspiravam-se em autores (populares) do século XIX europeu, seguindo as crenças 

básicas do liberalismo e do positivismo, que a seu ver levariam o Brasil à 

modernidade). 

 

 

 

Nesse sentido, houve incentivo a reformas na educação brasileira que ocorreram 

legalmente em 19 de abril de 1879, sob o Decreto de número 7247, quando o Ministro 

Leandro de Carvalho estabelece a reforma dos ensinos primário e secundário do Município da 

Corte e do superior de todo o País. Para o ensino de ciências no ensino secundário, a principal 

mudança foi o acréscimo de conteúdos relacionados às disciplinas de Ciências e de 

Matemática. Carneiro (1998) ressalta que essas mudanças fizeram parte da Reforma Leôncio 

de Carvalho que legislava sobre o currículo escolar. Embora tímidas, pode-se constatar que 

houve alguns avanços em relação ao ensino de ciências no período em questão. 

Nas primeiras décadas do regime republicano, a sociedade continuava hierarquizada 

e excludente com a oligarquia cafeeira exercendo influência política, pois era a atividade 

econômica que gerava mais lucro no período. Como já mencionado, os representantes dessa 

elite estavam influenciados pelo positivismo e pelo liberalismo. Nesse período, vale destacar a 

promulgação da Constituição de 1891 que enfatizava a descentralização do sistema 

educacional. De forma que, segundo Carneiro (1998, p. 56), “à União caberia a criação de um 

sistema escolar federal de ensino superior e secundário e aos estados, a criação de sistemas 

estaduais de ensino primário, secundário e superior”. Outro ponto relevante é a Reforma de 

Benjamin Constant que, segundo a mesma autora, pretendia fundamentar a instrução na 

ciência e não no humanismo clássico tradicional. Portanto, é notório que se reafirmava a 

preocupação pelo ensino de ciências de forma a impulsionar a inclusão no currículo do ensino 

primário da aritmética, da geometria prática, da trigonometria e das ciências físicas e naturais, 

o que foi alvo de críticas como a de Ribeiro (1989 apud CARNEIRO, 1998, p.57) que 

afirmava que “a criança deveria receber uma educação de caráter estético baseada na poesia, 

na música, no desenho e nas línguas”. Outra questão que foi alvo de críticas foi o acúmulo de 

matérias no currículo com a adição dessas disciplinas científicas, o que resultou num ensino 

enciclopedista em detrimento do ensino científico. Azevedo (1976 apud CARNEIRO, 1998, 

p. 59) resume esse cenário educacional da seguinte forma:  
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A preeminência dos estudos literários sobre os estudos científicos permanecia tão 

fortemente marcada, no sistema cultural do país, que ainda constituíam e deviam 

figurar por muito tempo, como instituições solitárias, sem irradiação, as raras 

escolas ou institutos prepostos ao ensino científico, não aplicado, ou a pesquisa no 

domínio das ciências naturais. 

 

 

Embora haja, nesse período, a preocupação com o ensino de ciências, a forma 

utilizada para atender a essa necessidade gerou outras questões a serem analisadas, a saber: a 

faixa etária em que essas matérias deveriam ser incluídas e o método adequado que permitisse 

resultados mais eficazes do que o ato de memorizar informações. Essas críticas e a análise das 

mudanças ocorridas nesse contexto resultam num movimento antipositivista que, Carneiro 

(1998, p. 60-61) descreve assim 

 

 
 Em 1918, por exemplo, um grupo de politécnicos (Politécnica do Rio de Janeiro), 

liderados por Amoroso Costa (discípulo de Oto de Alencar), posicionou-se contra os 

adeptos de Comte. Era o começo do fim da influência positivista no Brasil. 

Defendendo a necessidade de incentivo à ciência pura, pregavam uma renovação, 

para eles indispensável para o desenvolvimento, no Brasil, de uma produção de 

conhecimentos próprios, procurando, assim, sua atualização aos meios científicos 

internacionais. 

 

 

Esse movimento ganhou força com o término da Primeira Guerra Mundial, pois o 

contexto mundial pressionava o Brasil por mudanças em seu cenário educacional. Essa 

pressão foi resultado do surto de industrialização do país e do consequente processo de 

urbanização. Além disso, o modelo econômico urbano-industrial começou a exigir um novo 

perfil de recursos humanos, a fim de possibilitar a ocupação de funções em setores secundário 

e primário da economia. O somatório desses fatores acaba por gerar novas demandas ao 

sistema de ensino brasileiro que, segundo Carneiro (1998) encontrava-se a serviço das classes 

privilegiadas e o ensino técnico-profissional não constava nas prioridades do país. 

Além de consequências econômicas e culturais, a aproximação do Brasil aos Estados 

Unidos, consequência do término da Primeira Grande Guerra Mundial, influenciou as ideias 

do campo educacional brasileiro, principalmente a partir das ideias de John Dewey e de seu 

seguidor William Kilpatrick. Para Dewey (1978, p. 17), educação é “o processo de 

reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o 

sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras”, 

ou seja, aproxima o processo educativo da própria vida, pois, para ele, “educação é vida e não 

preparação para a vida”, o estudante é posto como início, meio e fim do processo educativo, 

há uma tendência à uma proposta crítico-reflexiva da própria condição social do educando e 
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considera o professor como mediador das atividades educativas. Inaugura-se, portanto, no 

Brasil, o movimento da Escola Nova, no qual, influenciados por essas ideias, um grupo de 

intelectuais brasileiros passam a buscar meios ativos de educação, contradizendo o ensino 

tradicional comum no país. Assim, esse movimento aponta para a modernização do ensino 

brasileiro de forma que estimula a discussão em defesa da qualidade do ensino, a partir da 

valorização do saber técnico e científico. 

Pautados nessas ideias, em 1932, um grupo de intelectuais brasileiros lançam o 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, o qual apoiava uma reforma global do ensino 

no país. Os adeptos desse movimento acreditavam que a educação possibilitaria a 

reconstrução nacional. Para Carneiro (1998), em linhas gerais, defendiam a escola pública, 

gratuita, obrigatória e laica. Além disso, apoiavam a aplicação do método científico aos 

problemas da educação, a partir das relações entre a escola e a sociedade, o que sugere certo 

destaque à educação científica no ensino brasileiro.  A esse respeito, Carneiro (1998, p.71) 

conclui que 

 

 
O certo é que o Manifesto dos Pioneiros contribuiu para desencadear os debates 

sobre educação e por em questionamento a escola tradicional, baseada em métodos 

que levavam a um ensino livresco, fragmentado e dogmático. Catalisava o desejo de 

renovação presente no imaginário de seus idealizadores, negava as formas arcaicas 

do ensino, propondo a modernização administrativa dos conteúdos e dos métodos 

escolares, sintetizava as ideias modernizadoras da ciência, do industrialismo e da 

democracia, bem como tentava levar a escola a tornar-se o centro das mudanças.  

 

 

Diante do exposto, é possível constatar que o Movimento da Escola Nova, por meio 

desse Manifesto, demonstra a problemática do ensino brasileiro, além de apontar possíveis 

caminhos para uma reforma educacional que estivesse de acordo com as demandas impostas 

pela modernização do país, oriunda dos processos de industrialização e urbanização. 

Durante a década de 30, a constituição de 1934 regulamentou a política nacional de 

educação, em que os fins e as diretrizes ficavam sob responsabilidade do governo Federal e a 

organização e manutenção dos sistemas, aos estados e municípios, porém não houve grandes 

inovações na área educacional que estava voltada para o trabalho, conforme preconizava a 

Constituição. 

No período do Estado Novo (1937-1945), a Constituição de 1937 manteve os 

princípios da gratuidade e da obrigatoriedade do ensino primário e direcionou-se de forma 

mais enfática ao ensino profissional. Em seguida, as Leis Orgânicas em 1942 reformaram o 

ensino secundário. Dessa maneia, o ciclo Colegial do Ensino Secundário, de três anos, era 
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dividido em “Científico” e “Clássico”. Carneiro (1998) ressalta que os cursos eram 

semelhantes com a diferença fundamental na ênfase às ciências naturais no “Científico” e às 

humanidades no “Clássico”. Dessa forma, constata-se que houve certo avanço significativo 

em relação ao equilíbrio das matérias científicas e humanas. 

Outro ponto relevante foi a criação do Conselho Nacional Científico e Tecnológico 

(CNPq) que, embora tenha ocorrido somente em 1951, foi resultado de pressões exercidas por 

intelectuais desde o período do Estado Novo.  

Apesar desses projetos, que incentivavam uma reforma educacional no país e 

valorizava o equilíbrio entre as disciplinas científicas e humanas, o período Vargas não 

efetivou mudanças significativas, pois não havia representações sociais que valorizassem a 

efetivação da atividade científica no sistema educacional brasileiro.  

Acerca do período posterior à Segunda Guerra Mundial, Jenkins (1979, apud 

KRASILCHICK, 1987) esse conflito representou para o Ensino de Ciências um divisor de 

águas, pois muitas foram as mudanças nessa área durante esse período. O Brasil encontrava-se 

numa situação econômica favorável, no entanto, persistiam os problemas de desigualdade 

social e, consequentemente, havia grandes distâncias culturais. Nesse contexto, tem-se a Lei 

Orgânica do Ensino Primário, de 1946, o qual definia diretrizes para esse nível de ensino em 

todo o território nacional. Sobre essa lei, Carneiro (1998, p.81) enfatiza que 

  

A Lei seguiu algumas idéias do Manifesto de 32, que defendia uma certa 

modernização da sociedade e, como conseqüência, o ensino obrigatório e gratuito 

nas escolas públicas. O currículo era norteado por princípios de inspiracão 

escolanovista. Por exemplo, o ensino deveria ser baseado numa didática que 

estimulasse as atividades dos alunos, apoiada na realidade ambiental, o espírito de 

cooperação e o sentimento de solidariedade social deveriam ser desenvolvidos; 

deveria procurar revelar tendências e aptidões do estudante, a ênfase nos rudimentos 

de ciências necessários para o desenvolvimento da capacidade criativa [...]  
 

 

Assim, essa lei apresenta alguns avanços em relação à perspectiva tradicional vigente 

no país até então, pois apoiava-se em ideias do Movimento da Escola Nova. Além disso, 

incluiu algumas matérias ao currículo do Ensino Primário, o que tornou o currículo extenso, 

porém, Carneiro (1998) chama atenção para o fato de que a inserção de ciências naturais e 

higiene representarem certo avanço em relação à última lei relacionada a esse nível de ensino. 

A seguir, há a apresentação de novas maneira de perceber o ensino de ciências, fato 

ocorrido a partir do período posterior à Segunda Guerra Mundial, bem como suas implicações 

no contexto social, político e econômico do Brasil. Esse período é considerado por muitos 
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autores como sendo um “divisor de águas” para essa área de ensino, fato que   justifica o 

porquê de essa análise ocorrer juntamente com o tópico acerca da educação científica. 

 

2.4.1 O que entendemos por educação científica? 

 

Os avanços científicos e tecnológicos conquistados durante e após a Segunda Guerra 

Mundial resultaram na separação entre os países desenvolvidos e os, considerados à época, 

subdesenvolvidos, o que impôs uma corrida pelo desenvolvimento científico e tecnológico de 

ordem mundial.  Em consequência, houve avanços significativos no conhecimento das 

disciplinas científicas (Física, Química e Biologia), porém Carneiro (1998) aponta que os 

novos conhecimentos não chegavam “às escolas, que continuavam a ministrar conhecimentos 

científicos atrasados, obsoletos”. O Brasil se encontrava economicamente em crescimento 

apesar da arcaica produção rural, consequência ainda do período colonial e do processo 

desordenado de industrialização e urbanização. A respeito desse período, Krasilchick (1987, 

p. 6) ressalta que 

  
O que se passou nessa época, no ensino de ciências, reflete a situação do mundo 

moderno após a Segunda Guerra Mundial. A industrialização, o desenvolvimento 

tecnológico e científico que vinham ocorrendo, não puderam deixar de provocar 

choques no currículo escolar. Nos países que saíam de uma conflagração recente, 

cujo resultado dependeu dos recursos bélicos, os cientistas, que ocupavam uma 

posição de prestígio, viam no campo educacional uma importante área potencial de 

influência.  

 

 

Desse trecho, destaca-se o surgimento de uma nova demanda à educação, pois os 

cientistas viam nela a possibilidade de uma nação acompanhar o processo de desenvolvimento 

científico e tecnológico resultante da Segunda Guerra Mundial. No entanto, ao mesmo tempo 

em que há essa possibilidade, aponta-se também a necessidade da população lidar de forma 

crítica com esse rápido avanço científico e tecnológico. Surge, nesse cenário, a alfabetização 

científica (AC) entendida pela National Research Concil (1996 apud GIL-PÉREZ; 

VILCHES, 2004, p.18) como a necessidade que se tem de 

 
[...] utilizar a informação científica para realizar opções que se nos deparam a cada 

dia; todos necessitamos ser capazes de participar em discussões públicas sobre 

assuntos importantes que se relacionam com a ciência e a tecnologia; e todos 

merecemos compartilhar a emoção e a realização pessoal que pode produzir a 

compreensão do mundo natural. 
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O autor parte do pressuposto que, rotineiramente, os indivíduos se deparam com 

produtos da ciência e da tecnologia e, por isso, precisa ter condições de assumir uma postura 

crítica frente as situações que esses avanços o coloca. No entanto, para que isso ocorra é 

necessário que o ser humano tenha uma formação básica adequada, envolvendo o estudo do 

conhecimento científico de forma crítica, fato distante da concepção positivista
15

 da ciência. 

No entanto, ainda hoje, o positivismo exerce influência na didática das ciências, tornando o 

aluno agente passivo no processo de ensino e aprendizagem, característica de um ensino 

enciclopédico, fragmentado e descontextualizado.  

Dentro desse contexto, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) alertam para a 

necessidade de uma estrutura de ensino que não esteja voltada predominantemente para 

formar cientistas, e sim, que tenha como imperativo ter como pressuposto a meta de uma 

ciência para todos. Assim, com o fim de diferenciar esses dois tipos de ensino, Fensham 

(2002 apud GIL-PÉREZ; VILCHES, 2004, p.21-22) afirma se basear nas primeiras discussões 

sobre a AC, a saber: 

 

 

A primeira, que denomina tese pragmática, considera que, dado que as sociedades 

estão cada vez mais influenciadas pelas ideias e produtos de ciência e, sobretudo, de 

tecnologia, os futuros cidadãos desenvolver-se-ão melhor se adquirirem uma base de 

conhecimentos científicos. A segunda, ou tese democrática, supõe que a 

alfabetização científica permite aos cidadãos participar nas decisões que as 

sociedades devem adoptar em torno a problemas sócio-científicos e sócio-

tecnológicos cada vez mais complexos   
 

 

Apesar do autor se basear nessas duas teses para criticar o movimento da AC, elas 

descrevem adequadamente os dois tipos de ensino citados anteriormente. O primeiro defende 

que o estudante deve adquirir os conhecimentos científicos que são vistos como verdades 

absolutas de forma aprofundada, a fim de obter uma formação adequada às demandas sociais 

e econômicas atuais. Já o segundo, diz respeito ao ensino baseado na “vinculação de um 

mínimo de conhecimentos específicos, perfeitamente acessível a todos, com abordagens 

globais e considerações éticas que não exigem especialização alguma” (GIL-PÉREZ; 

VILCHES, 2004, p.23). Esse ensino visa a participação ativa do educando nas decisões 

relacionadas à ciência e à tecnologia por meio do exercício da cidadania.  

                                                           
15

 Sousa e Carneiro (2013) entendem que o positivismo considera “as ciências como detentoras de verdades 

absolutas, descobertas por cientistas e que deveriam ser transmitidas, dentro de uma racionalidade técnica” e que 

essa concepção de ciência “perdurou por muito tempo no desenvolvimento curricular no Brasil e, embora 

contestada, ainda se faz muito presente na realidade das salas de aulas das disciplinas científicas” (SOUSA; 

CARNEIRO, 2013, p.46). 
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A partir de estudos na literatura estrangeira relacionada à Didática das Ciências, 

Sasseron e Carvalho (2011) alertam para uma variação no uso do termo para definir um 

ensino de ciências preocupado com a formação cidadã. Esta pesquisa adota o termo 

“Alfabetização Científica” (Brandi e Gurgel, 2002; Auler e Delizoicov, 2001; Lorenzetti e 

Delizoicov, 2001; Chassot, 2000) para designar o objetivo “desse ensino de ciências que 

almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos 

e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida” (SASSERON e CARVALHO, 

2011, p.60).  Assim, em relação a esse conceito, esta pesquisa adota a perspectiva de Fourez 

(2002) que entende a AC como a promoção de uma cultura científica e tecnológica e, assim 

sendo, faz-se necessária como fator de inserção dos cidadãos na sociedade atual.  

Ou seja, esta pesquisa pretende enfatizar a possibilidade de tornar o cidadão apto a 

participar ativamente das decisões referentes à ciência e à tecnologia, uma vez que elas 

influenciam diretamente a vida da sociedade a partir de suas ideias e produtos. Nesse sentido, 

a educação científica deve se aproximar das questões sociais, políticas e econômicas dos 

estudantes, a fim de promover neles o exercício efetivo da cidadania, o que só será possível 

mediante um ensino de uma ciência crítica e situada historicamente. Essa perspectiva de 

educação científica se afasta, portanto, de um ensino fragmentado, livresco e a-histórico tão 

presente ainda nas salas de aula das disciplinas das ciências da natureza. 

Na Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século XXI (1999), apresentou-se 

que a educação científica na atualidade deve incentivar o aluno à autonomia, uma vez que 

  

[...] os estudantes deveriam aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer as 

necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e conhecimentos 

científicos e tecnológicos...a fim de melhorar a participação dos cidadãos na tomada 

de decisões relativas à aplicação dos novos conhecimentos. (Conferência Mundial 

sobre la Ciencia, Budapeste, 1999 apud GIL-PÉREZ; VILCHES, 2004, p. 18)  

 

A esse respeito, Aikenhead (1985) ressalta a necessidade de ir além da mera 

transmissão de conhecimentos científicos, ou seja, é imperativo enfatizar as relações entre 

ciência-tecnologia-sociedade-ambiente além de aproximar a natureza da ciência da prática 

científica, por esse motivo, é relevante oferecer aos educandos uma aprendizagem 

significativa, ou seja, condizente e atenta às questões sociais, políticas e econômicas que 

perpassam seu contexto. 

Oliveira et al. (2016) realiza um levantamento nas Atas dos Encontros Nacionais de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPECs) de 1997 a 2013 sobre trabalhos que tiveram 

como tema a iniciação científica. Segundo o autor, dentre 6156 apresentados nos eventos 
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analisados foram encontrados apenas 17 trabalhos sobre essa temática, representando um 

percentual de apenas 0,28% do total. Esses dados demonstram a necessidade da realização de 

pesquisas nessa área com a finalidade de “embasar, de forma mais coerente, suas 

contribuições ao processo de formação de indivíduos, além de conhecer os principais desafios 

para sua melhor implementação, tanto no Ensino Superior quanto na Educação Básica” 

(OLIVEIRA et al., 2016, p.414).  

Em termos legais, a pesquisa científica aparece relacionada ao Ensino Superior 

somente a partir da reforma universitária de 1968. No entanto, foi incorporada às Instituições 

de Ensino Superior somente na Constituição Federal de 1988. O artigo 207 desse documento 

reza que essas instituições devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Já a LDB/96, nos parágrafos I (primeiro) e III (terceiro) do artigo 43, 

apresenta a pesquisa como uma das finalidades da Educação Superior. Porém, apesar dessa 

regulamentação, o ensino ainda é a prioridade nas instituições dessa modalidade de educação. 

Diferente do Ensino Superior, a educação básica não conta com regulamentação da 

pesquisa como uma de suas finalidades, o que afasta essa ação do cenário desse nível de 

ensino. Porém, nas Escolas Estaduais de Educação Profissional do Ceará, há algumas 

iniciativas por parte dos estudantes e de professores de ações pedagógicas inovadoras. 

Incentivados pelo próprio tempo pedagógico reservado à realização de projetos nas matrizes 

curriculares dos cursos ofertados, bem como pela realização anual de feiras regionais de 

ciências. Assim, esta pesquisa pretende analisar essas ações, a fim de situá-las de acordo com 

o referencial em ensino de ciências, elencar as contribuições à formação humana integral dos 

estudantes e identificar os desafios à efetivação dessas atividades.  

Sabe-se que o ensino de ciências, durante muito tempo, esteve voltado a formar 

cientistas por meio da aquisição de conhecimentos científicos especializados e que essa 

concepção de ensino ainda faz parte da realidade da educação brasileira, por isso é necessário 

diferenciar a alfabetização científica da iniciação científica (IC).  

Assim, em relação à iniciação científica, Massi e Queiroz (2010), em uma revisão 

bibliográfica, fazem um levantamento bibliográfico de 1983 ao primeiro semestre de 2007, no 

Banco de Teses da CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e Portal de Periódicos 

da CAPES, e apresentam dois conceitos para IC. O primeiro, “como um processo no qual é 

fornecido o conjunto de conhecimentos indispensáveis para iniciar o jovem nos ritos, técnicas 

e tradições da ciência” (MASSI; QUEIROZ, 2010, p.174); e o segundo, como uma atividade 

realizada durante a graduação, na qual o aluno é iniciado no “jogo” da ciência e vivencia 

experiências vinculadas a um projeto de pesquisa, elaborado e desenvolvido sob a orientação 
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de um docente (SIMÃO et al., 1996 apud MASSI; QUEIROZ, 2010, p. 174). Assim, de 

acordo com os conceitos apresentados, a IC tem por objetivo formar futuros cientistas ou, 

pelo menos, iniciar o estudante no fazer científico. Essa proposição se distancia dos conceitos 

apresentados de alfabetização científica principalmente porque, nestes, há uma preocupação 

com a formação para a cidadania, sobrepondo-se à iniciação do estudante nos ritos e técnicas 

da ciência. 

As autoras alertam para a pequena abrangência dos programas de IC no Brasil e 

ressaltam duas críticas de Bridi (2004, p. 79), são as seguintes: 

  
[...] as limitações no número de bolsas fazem da IC uma atividade “seletiva, que 

beneficia poucos e discrimina muitos, aparentemente privilegiando os mais 

„capacitados‟ e „promissores‟”. Outra crítica recorrente ao modelo de IC proposto 

pelo CNPq, e aplicado na maioria das universidades, é que, além das restrições 

impostas aos alunos, algumas IES, principalmente as privadas, também são 

excluídas do processo.  

 

 

A esse respeito, Bazin (1983) defende ainda que as bases históricas do 

estabelecimento da IC nas universidades, definida como atividade “selecionada” e “elitizada”, 

contribuíram para limitá-la, “na prática, às universidades onde há pesquisa”. Portanto, 

partindo desse pressuposto, essa é mais um ponto que distingue AC e IC, pois a primeira só 

tem sentido se envolver toda a sociedade, enquanto a segunda, devido ao número limitado de 

bolsas e programas, restringe-se a uma parcela mínima de estudantes.  

Como já visto, todas as considerações feitas sobre IC remetem-se ao ensino superior, 

o que constitui outra diferença básica entre AC e IC, apesar desta última também ocorrer, 

embora em menor escala, na educação básica. No levantamento realizado por Oliveira et al. 

(2016), destaca-se o Programa de Vocação Científica (PROVOC) da Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), localizada no Rio de 

Janeiro, com nove dos onze trabalhos sobre iniciação científica na educação básica publicados 

nas atas dos ENPECs de 1997 a 2013.   Sobre esse aspecto, Bazin (1983) acredita que no 

Ensino Médio, a posição do estudante é “extremamente dependente, obediente”, enquanto que 

no ensino superior ocorre uma “ruptura”, que consiste em libertar os estudantes da atitude 

passiva no processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, tanto a Iniciação Científica quanto a Alfabetização Científica são 

consequências das demandas do contexto social, político e econômico do período pós-guerra 

e, por isso, assumem características que os diferenciam quanto conceito e objetivos. 
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2.5 Projetos Temáticos: o “X” da questão  

 

O surgimento de ações pedagógicas que buscam se opor ao chamado ensino 

tradicional é estimulado a partir da insuficiência dessa perspectiva de ensino para lidar com as 

questões da sociedade da informação. Investigações em didática das ciências (Simpson et al., 

1994; Giordan, 1997; Furió e Vilches, 1997 e Pozo, 2009) apontam para o elevado insucesso, 

a falta de interesse e a repulsa por matérias científicas. Pozo (2009) chega a considerar uma 

crise da educação científica em que os estudantes aprendem cada vez menos e pouco se 

interessam pelo que aprendem. Estudos como esses ressaltam a necessidade de pensar/analisar 

experiências educativas que revertam esse quadro. 

Além da falta de interesse pelas disciplinas científicas, Pozo (2009) relaciona cinco 

atitudes inadequadas assumidas pelos estudantes em relação ao trabalho científico: 1) assumir 

posições passivas, esperando respostas em vez de dá-las; 2) conceber os experimentos como 

demonstrações e não como pesquisa; 3) considerar o trabalho intelectual como atividade 

individual e não de cooperação; 4) considerar a ciência como conhecimento neutro, ou seja, 

sem repercussões sociais e 5) considerar o conhecimento científico superior a outras formas 

de saberes. Portanto, essa postura dos educandos frente ao trabalho científico influencia 

diretamente o ensino de ciências, causando, segundo o mesmo autor, queda dos níveis de 

aprendizagem, desorientação dos professores diante das demandas educacionais e uma 

defasagem crescente entre as demandas formativas dos estudantes e a oferta educacional que 

recebem. Reafirma-se, nesse ponto, a importância de se investigar ações pedagógicas que se 

distanciem da lógica tradicional de ensino. 

Entre essas práticas pedagógicas, encontra-se a proposta de ensino por meio de 

projetos. Sabe-se que a origem dessa discussão no Brasil, deu-se no movimento da Escola 

Nova, o qual foi inspirado pela pedagogia de John Dewey e William Kilpatrick em meados do 

século XX. No Brasil, entre os adeptos desse movimento estavam Anísio Teixeira e Lourenço 

Filho que trouxeram à luz muitas questões a respeito da eficácia do modelo de ensino vigente 

na época. Em termos gerais, Delizoicov et al. (2011, p. 162) afirmam que essas propostas 

“valorizam a ação do aluno, o “aprender a aprender”, o processo de aprendizagem mais do 

que seu produto”.  

Esta pesquisa adota, o conceito de projetos temáticos estabelecido por Almeida e 

Amaral (2005), ou seja, como “aqueles que apresentam uma diferente forma de abordagem 

aos conteúdos e de organização das disciplinas na escola, e que têm como ponto de partida a 

escolha de temas representativos da realidade local e da vida social dos alunos” (ALMEIDA; 
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AMARAL, 2005, p.1). Nessa definição, há alguns elementos que justificam o fato dessa 

proposta pedagógica ser considerada não tradicional: as disciplinas não seguem uma lógica 

linear e imutável e consideram a realidade do estudante para escolher os temas geradores. Isso 

porque   

 

[...] a organização de projetos de trabalho toma por base uma concepção de 

globalização, entendida como um processo mais interno do que externo, na qual as 

necessidades e problemas que surgem no processo de aprendizagem determinam as 

relações entre conteúdos e áreas de conhecimento (HERNÁNDEZ; VENTURA, 

1998, p.63). 

 

 

Dessa forma, a concepção de projetos temáticos adotada por esta pesquisa, corrobora 

com a proposta registrada por Henández e Ventura (1998) na obra A organização do currículo 

por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio
16

. De início, por se tratar de 

questões da prática docente, os autores demonstram-se interessados em conceituar teorização. 

Citando Stenhouse, para os autores, teorizar significa “incrementar o sentido profissional do 

professorado, na medida em que se torna mais crítico e abre sua disposição de aprender a 

partir de seu próprio trabalho” (Stenhouse, 1987 apud Hernández e Ventura, 1998, p.16). 

Logo, o docente assume o centro das mudanças às quais a escola se propõe e isso só será 

possível a partir da reflexão compromissada sobre o espaço escolar. Além dessa alerta, os 

autores destacam que cada realidade que eles chamam de “contexto de aprendizagem” tem 

sua singularidade, a partir dos fatos e circunstâncias que o subjazem.  

Os autores afirmam que o processo que resultou na organização do currículo por 

projetos da escola Pompeu Fabra, iniciou-se a partir de reflexões de alguns professores em 

torno da questão da globalização e, consequentemente, da necessidade de mudança em 

relação às suas práticas pedagógicas. Algumas questões pautaram essas reflexões, por 

exemplo, “se realmente estavam globalizando” e “sobre o que era a globalização em seu 

sentido psicopedagógico mais profundo” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.20). Nesse 

caso, a abertura de possibilidades à mudança da prática docente foi necessidade de haver 

mudanças, pautada na reflexão dos próprios docentes. Portanto, esse processo reúne 

significado em torno da realidade peculiar ao contexto de aprendizagem ao qual estão 

inseridos. 

                                                           
16

 Essa obra, vale ressaltar, baseou-se nas vivências do grupo docente da escola Pompeu Fabra em Barcelona, 

portanto, mais do que uma técnica ou método, trata-se de um processo de mudança de atitudes docentes frente ao 

conhecimento. 
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A introdução de projetos de trabalho na instituição baseou-se em três referências 

conceituais: 1) “o sentido de significatividade do ensino e da aprendizagem e a função que 

essa concepção outorga à atuação do professorado e dos alunos”; 2) análise “das teorias 

implícitas que os docentes estavam utilizando como guia e fundamento de sua tomada de 

decisões na prática” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.25-26); e 3) a descoberta da 

maneira pessoal de agir e seus reflexos no docente e no discente. É perceptível que todas as 

referências apresentadas tratam de questões da prática docente (processo de ensino) e discente 

(processo de aprendizagem) individualmente e relacionando uma a outra, de forma que o 

processo de ensino e aprendizagem é visto como esferas em interseção. Além disso, os 

autores consideram que ao se optar em trabalhar com projetos temáticos dá-se início a um 

“processo de inovação aberto que, a partir de uma necessidade inicial, vai sofrendo 

modificações” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.28).  

Ainda segundo os autores, a introdução de projetos na realidade escolar deve ser 

considerada como uma forma de vincular a teoria e a prática que visa alcançar os seguintes 

objetivos: 

 

1. Abordar um sentido da globalização em que as relações entre as fontes de 

informação e os procedimentos para compreendê-la e utilizá-la fossem levados 

adiante pelos alunos, e não pelo professorado, como acontece nos enfoques 

interdisciplinares. 

2. Introduzir uma nova maneira de fazer do professor, na qual o processo de reflexão 

e interpretação sobre a prática fosse a pauta que permitisse ir tornando significativa a 

relação entre o ensinar e o aprender. 

3. Gerar uma série de mudanças na organização dos conhecimentos escolares [...] 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.29). 

 

Completando esses objetivos, os autores afirmam que as mudanças na organização 

dos conhecimentos escolares, por sua vez, devem partir de cinco hipóteses: a) na sala de aula, 

é possível trabalhar qualquer tema; b) cada tema é um problema a ser resolvido; c) a relação 

entre ensino e aprendizagem é procedimental, ou seja, centra-se no tratamento da informação; 

d) além dos docentes, os estudantes são responsáveis pelo processo, pois todos os envolvidos 

aprendem e compartilham o que se aprende; e) podem ser trabalhados os diferentes interesses 

dos alunos em sala de aula.  

Assim, sob essa mesma perspectiva, esta pesquisa busca olhar para os projetos 

desenvolvidos no campo de pesquisa escolhido, a saber: uma Escola Estadual de Educação 

Profissional (EEEP) da região metropolitana de Fortaleza, com o fim de demonstrar a 

importância da adoção de projetos temáticos na educação profissional, bem como tornar 

conhecido os desafios encontrados por alunos e professores para prosseguir com essa prática. 
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Outro ponto considerado relevante pelos autores foi o fato do processo de introdução 

de projetos no cotidiano escolar ser oriundo de um movimento realizado pelos próprios 

professores, “de baixo para cima”, e não de forma forçosa por meio de reformas curriculares a 

nível de legislação nacional. Hernández e Ventura citam o movimento de reforma curricular 

na Grã-Bretanha entre as décadas de setenta e oitenta em que as propostas partiam da prática 

dos professores.  

Algumas questões em torno da relação entre o processo de ensino e de aprendizagem 

são sublinhadas por Hernández e Ventura (1998), mais precisamente sobre a posição de 

significatividade na aprendizagem dos estudantes. Os autores fazem a seguinte proposição: “o 

aluno aprende (melhor) quando torna significativa a informação ou os conhecimentos que se 

apresentam na sala de aula” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.31). Entre as questões 

propostas pelos docentes em torno dessa questão, é importante observar que 1) a concepção 

de aprendizagem significativa abre novos questionamentos sobre a aprendizagem escolar; 2) 

as bases teóricas cognoscitivas provêm de modelos metafóricos; e 3) a função de uma teoria 

psicopedagógica sobre o aprender pode servir de elemento de reflexão para a prática. Destaca-

se, portanto, a postura reflexiva frente as bases teóricas que orientam a prática dos docentes 

envolvidos no processo de organização curricular a partir dos projetos de trabalho. Além 

disso, há o esforço dos docentes em pensar a teoria dentro da realidade escolar à qual estão 

submetidos.  

A respeito da conceitualização sobre a aprendizagem dos alunos, os autores afirmam 

que esta se fundamenta nas propostas construtivistas sobre o desenvolvimento com algumas 

ressalvas. Ou seja, converge com o desenvolvimento não-linear e cumulativo, a partir de 

estágios ou etapas inter-relacionadas e, além disso, aproxima-se das noções de assimilação, 

acomodação e adaptação da informação ou ainda da aprendizagem facilitada a partir da 

atividade e manipulação. As ressalvas feitas por Hernández e Ventura (1998) dizem respeito 

ao fato das inferências sobre a aprendizagem serem frutos de provas realizadas por psicólogos 

em situações especiais e não em sala de aula e a leitura sobre os estágios como indicadores da 

maturidade dos alunos de forma restritiva e não conectada às condições sociais. Ainda sobre 

as propostas construtivistas, os autores acreditam que “a noção de zona de desenvolvimento 

proximal favorece as interações na sala de aula e fundamenta uma proposta de educação para 

a diversidade” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.34). Citando Wertsch (1988), os 

autores assinalam que os princípios educativos da psicologia de Vygostsky fazem emergir a 

necessidade de superar as propostas que ele chama de “psicologistas” (o indivíduo aprende e 

se adapta por si mesmo) em favor das propostas sócio-genéticas (o indivíduo aprende em 
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interação com a cultura). A partir desse ponto de vista, “a escola é um âmbito de formas 

individuais, no qual alunos e professores participam e transformam em aprendizagem as 

experiências sociais” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.34). 

A sequência de ensino foi organizada segundo a teoria da elaboração
17

 (Reigeluth e 

Merril, 1980) que se baseia na organização da instrução em ordem de complexidade 

crescente. Segundo Henández e Ventura (1998, p.35), essa teoria “incorpora as propostas 

cognitivas de vários autores (Piaget, Bruner, Ausubel) e as noções sobre a aprendizagem 

provenientes do modelo de processamento de informação”. A partir da reflexão sobre a forma 

de ordenar os conteúdos de instrução propostos por essa teoria, os docentes concordam que 

estabelecer uma separação estrita entre os diferentes conteúdos (conceituais, procedimentais e 

atitudinais) é bastante difícil, apontando para o conhecimento escolar de uma forma menos 

rígida. 

Por conseguinte, “o desenvolvimento curricular se concebe não linearmente e por 

disciplinas, mas pelas interações e em espiral” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.38). 

Portanto no trabalho diário substituiu-se o sentido das disciplinas pelas “linguagens” que 

devem ser ensinadas seguindo a mesma prática nos projetos, ou seja, não devem ser tratados 

como objetivos paralelos ou alheios ao processo vivenciado nos projetos de trabalho. Nas 

palavras dos autores, 

 

Tratou-se de ir substituindo o acúmulo linear de informação pela busca de inter-

relações entre diferentes fontes e problemas que pretendem conectar-se em espiral 

em torno de estruturas de conhecimento (HERNÁNDEZ e VENTURA, 

1998, p.38). 

 

Portanto, essa ideia baseia-se na noção de “currículo em espiral” de Bruner (1969) 

que “consiste na apresentação de conceitos básicos que são ensinados em um primeiro 

momento e depois revistos em diferentes anos, aumentando o nível de profundidade, 

complexidade e modos de representação” (SARGIANI, 2016). Segundo Hernández e Ventura 

(1998), as linguagens e a organização do currículo em espiral se apresentam na prática 

docente por meio da flexibilidade organizativa nos projetos de trabalho, da preocupação pelo 

                                                           
17

 A teoria da elaboração propõe sete componentes estratégicos principais: (1) uma sequência de elaboração, (2) 

sequências pré-requisito de aprendizado, (3) resumo, (4) síntese, (5) analogias, (6) estratégias cognitivas e (7) 

controle do aprendiz. O primeiro componente é o mais crítico, no que concerne à teoria de elaboração. A 

sequência de elaboração é definida como uma sequência que vai do simples ao complexo e na qual a primeira 

aula representa (em vez de resumir ou extrair) as ideias e habilidades que se seguem. A representação deve ser 

feita com base em um único tipo de conteúdo (conceitos, procedimentos, princípios), embora dois ou mais tipos 

possam ser elaborados simultaneamente. Deve também envolver o aprendizado de algumas poucas ideias 

fundamentais, ou representativas, ou habilidades no nível de aplicação. 

http://teste.planetaeducacao.com.br/professores/suporteaoprof/pedagogia/teoria19elaboracao.asp 
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tratamento da informação e pela criação dos procedimentos para alcançá-lo e pela 

incorporação de planos de trabalho individuais que orientam a avaliação do que se aprende 

em sala de aula. 

Outro ponto relevante que os autores citam na obra é o ensino globalizado, pois, 

segundo eles, é necessário que os alunos globalizem os conteúdos e as aprendizagens, isso é 

uma das orientações atuais das reformas educacionais, além disso, os docentes acreditam ser 

uma forma de adequar sua prática à realidade social e cultural contemporânea. Dois pontos se 

destacam em torno dessa questão: 1) a insatisfação dos professores com a forma repetitiva de 

apresentar as informações para os alunos e 2) a dúvida “se aquilo que se pretende ensinar não 

seja o que a criança quer ou pode aprender” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.46). 

Logo, a mola propulsora para investigar o ensino globalizado tem sua origem na própria 

prática docente, o que torna significativa a investigação em torno desse tema e o processo de 

mudança no contexto escolar. 

A noção de globalização em relação com a problemática dos saberes busca “superar 

o sentido de acumulação de saberes em torno de um tema” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 

1998, p.47) e tem por objetivo “estabelecer relações compreensivas, que possibilitem novas 

convergências geradoras” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.47). Nesse sentido, 

 

O caminho do conhecimento implica busca e aprofundamento das relações que seja 

possível estabelecer em torno de um tema, relações tanto procedimentais como 

disciplinares; mas também do desenvolvimento da capacidade de propor-se 

problemas, de aprender a utilizar fontes de informação contrapostas ou 

complementares, e saber que todo ponto de chegada constitui em si um novo ponto 

de partida (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.48). 

 

Acerca do conceito de  globalização, os autores apresentam três argumentações para 

desenvolver propostas globalizadoras ou planejamentos interdisciplinares nas aprendizagens 

escolares, que são: sociológica, psicológica e relacionada à prática didática da classe. A 

primeira relaciona-se “a necessidade de adaptação da escola às múltiplas fontes de informação 

que veiculam os conhecimentos que se deve „saber para preparar-se para a vida‟”; a segunda 

fundamenta-se nas concepções do aprender que favoreça aos alunos situações de 

aprendizagem caracterizadas pela significatividade e funcionalidade do que se ensina e a 

terceira se reflete na necessidade dos docentes em organizar as aprendizagens em torno de 

temas diversos. Também vale destacar que, para Hernández e Ventura (1998, p.51), o objetivo 

da globalização é que “a criança estabeleça relações com muitos aspectos de seus 
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conhecimentos anteriores enquanto que, ao próprio tempo, vai integrando novos 

conhecimentos significativos”. 

Na tentativa de conceituar a globalização, os autores buscam responder a seguinte 

questão: “que quer dizer „globalização‟ na prática dos que ensinam?” (HERNÁNDEZ e 

VENTURA, 1998, p.51). As respostas agrupam-se em três sentidos diferentes: somatório de 

matérias, interdisciplinaridade e estrutura de aprendizagem. O sentido de globalização como 

somatório de matérias surge de um tema oriundo da turma, das programações oficiais ou dos 

livros-textos, a partir da iniciativa do docente cuja concepção de relacionar tem caráter de 

somatório. Logo, é externalista, centrada no professor e tem caráter motivador, pois “a 

confluência de conteúdos em torno de um mesmo tema torna mais fácil a assimilação do 

aluno” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.53). O sentido de globalização como 

interdisciplinaridade é entendida fundamentalmente como “a tentativa voluntária de 

integração de diferentes ciências com um objetivo de conhecimento comum” (ASENSIO, 

1987 apud HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.53). Aqui, a intenção relacional é ampliada, 

uma vez que o tema é estabelecido a partir da convergência de um grupo de docentes. Com o 

propósito de mostrar aos alunos a unidade do saber, são dadas as visões de diferentes 

disciplinas em torno de um tema, obtendo também um caráter de somatório de informações 

disciplinares e externalistas, pois parte do esforço dos docentes. Portanto, a 

interdisciplinaridade “tenta centralizar-se em alguns temas contemplados a partir de múltiplos 

ângulos e métodos” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.54). O problema desse sentido de 

globalização  

 

É que não existem garantias de que o estudante assuma, ou seja, que possa tornar 

significativo esse sentido relacional que lhe é proposto, dado que não possui os 

dados implícitos da informação que esse tipo de aprendizagem interdisciplinar 

requer (ELLIOT, 1984 e SNOW, 1986 apud HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, 

p.55). 

 

Diante do exposto, os autores concordam com a possibilidade dos alunos 

estabelecerem relações por si mesmos, a partir da atitude organizativa dos docentes. Dessa 

forma, tem-se um processo interno ao processo de ensino e de aprendizagem, portanto mais 

significativo. Já a globalização como estrutura psicológica, fundamenta-se na proposta 

construtivista da aprendizagem cuja definição consiste na capacidade dos estudantes levarem 

“adiante as tarefas reconstrutivas, reconstrutivas globais e construtivas com a informação a 

qual têm acesso na sala de aula” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.56-57). Em relação a 

essas tarefas, os autores acrescentam que 
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A compreensão reconstrutiva comporta a capacidade de compreender uma 

informação apresentada em termos dos conceitos e ideias a que se refere. A 

compreensão reconstrutiva global implica a capacidade de situar a informação no 

marco das ideias-chave e procedimentos que estruturam uma disciplina de 

pensamento. A compreensão construtiva implica a atitude de propor novas perguntas 

à informação e construir significados novos e originais a partir dela (HERNÁNDEZ 

e VENTURA, 1998, p.57). 

       

Logo, esse sentido de globalização parte da premissa de que para que um novo 

conhecimento se torne significativo é necessário que estabeleça alguma conexão com os 

conhecimentos que os indivíduos já possuem. Além disso, dá ênfase as inter-relações 

comunicativas entre as intenções, recursos e atividades propostas pelos professores ao invés 

de enfatizar os conteúdos de uma ou várias disciplinas curriculares. Os autores afirmam que o 

objetivo principal da globalização como estrutura psicológica é que os alunos aprendam, 

durante o período da escolarização, a explicar as relações com as múltiplas informações; e que 

não se trata de um modelo único e ideal de lidar com a aprendizagem. No entanto,  

 

Se trata de facilitar aos estudantes, de uma maneira compreensiva, procedimentos de 

diferentes tipos que lhes permitam ir aprendendo a organizar seu próprio 

conhecimento, a descobrir e estabelecer novas interconexões nos problemas que 

acompanham a informação que manipulam, adaptando-os a outros contextos, temas 

ou problemas (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.58). 

 

Ou seja, a partir de estratégias procedimentais, a aprendizagem do estudante vai 

adquirindo valor relacional e compreensível, o que, na visão dos autores, parece aproximar-se 

da complexidade do conhecimento e da realidade levando-se em consideração as mudanças 

sociais e culturais. 

Feitas essas considerações a respeito da base teórica dos projetos temáticos, suas 

questões práticas serão elucidadas a seguir. A esse respeito, os autores Destacam, 

inicialmente, que a proposta de projetos de trabalho defendida por eles, admite o 

conhecimento de forma globalizada e relacional , pois, para eles, 

 

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação 

entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos 

alunos a construção de seus conhecimentos (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, 

p.61). 

     

Portanto, a partir da capacidade de tratar a informação, os estudantes são capazes de 

transformar as informações dos saberes disciplinares em conhecimento próprio. Daí a 

importância da ênfase na articulação da informação para tratar o problema e nos 
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procedimentos para tratá-la. Dessa maneira, os projetos de trabalho se baseiam nos seguintes 

princípios: 

Aprendizagem significativa, com base no que os alunos já sabem; articulação com 

uma atitude favorável para o conhecimento; previsão de uma estrutura lógica e 

sequencial dos conteúdos, na ordem que facilite sua aprendizagem; sentido de 

funcionalidade do que aprender; memorização compreensiva das informações; 

avaliação do processo durante toda a aprendizagem (HERNÁNDEZ; VENTURA 

apud DELIZOICOV et al., 2011, p.164). 

 

Em relação aos aspectos mais importantes no desenvolvimento desses projetos, os 

autores destacam: 1) escolha do tema; 2) a atividade do docente; 3) a atividade dos alunos; 4) 

a busca das fontes de informação; 5) o índice como uma estratégia de aprendizagem e 6) a 

realização de um dossiê de síntese dos aspectos tratados no projeto. 

Quanto à escolha do tema, os autores destacam que suas características depende da 

etapa da escolaridade. Porém afirmam que 

  

o tema pode pertencer ao currículo oficial, proceder de uma experiência comum, 

originar-se de um fato da atualidade, surgir de um problema proposto pela 

professora ou emergir de uma questão que ficou pendente em outro projeto 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.67)  

 

No processo de escolha, docentes e discentes devem perguntar-se sobre a 

necessidade, relevância, interesse ou oportunidade de abordar outros temas num diálogo em 

que todos os envolvidos tenham voz legítima. Para que isso seja possível, o professor deve 

propiciar condições (por meio de atividades) para que o próprio estudante crie argumentos em 

torno dos temas propostos. Além disso, o tema deve relacionar-se às demandas dos alunos e 

basear-se  

 

Em sua relação com os trabalhos e temas precedentes, porque permite estabelecer 

novas formas de conexão com a informação e a elaboração de hipóteses de trabalho, 

que guiem a organização da ação (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.68). 

 

Após a escolha do tema, os autores listam sete ações importantes que devem ser 

tomadas pelo docente:  

1. Especificar [...] o esquema cogniscitivo que permitirá que o projeto vá além dos 

aspectos informativos ou instrumentais imediatos [...] 

2. Realizar uma primeira previsão dos conteúdos (conceituais e procedimentais) [...] 

e encontrar algumas fontes de informação [...] 

3. Estudar e atualizar as informações em torno do tema ou problema do qual se 

ocupa o Projeto [...] 

4. [...] reforçar a consciência de aprender do grupo. 
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5. Fazer uma previsão dos recursos que permitem transmitir ao grupo a atualidade e 

funcionalidade do Projeto. 

6. Planejar o desenvolvimento do Projeto sobre a base de uma sequência de 

avaliação: 

a) Inicial; b) Formativa; c) Final 

7. Recapitular o processo. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.69-70)  

 

É perceptível, portanto, que o professor assume o papel de mediador do processo de 

aprendizagem dos estudantes, mas também pode “dar os primeiros passos” em algumas ações, 

a fim de criar condições para que o tema se desenvolva.  

Em relação às atividades a serem realizadas pelos estudantes após a escolha do tema, 

Hernández e Ventura (1998) elencam oito ações. Inicialmente, eles sugerem que cada 

estudante deve especificar os aspectos a serem trabalhados no projeto, o que eles chamam de 

“índice individual”, em seguida, esses índices são expostos na sala de aula e os aspectos em 

comum farão parte do roteiro inicial da classe que deve ser o ponto de partida que irá nortear 

o planejamento das ações desenvolvidas. A partir desse roteiro, os educandos passam a buscar 

informações e a tratá-las levando em consideração quatro princípios: a) a informação deve 

oferecer visões da realidade; b) pode ser diferente em sua ordenação e apresentação; c) deve 

enfatizar a aprendizagem de procedimentos (classificação, representação, síntese, 

visualização); e d) deve estabelecer relações causais, possibilitando a formulação de novas 

perguntas. Após o tratamento da informação, eles devem desenvolver os capítulos assinalados 

no índice coletivo (roteiro inicial da classe) individualmente ou em pequenos grupos para, 

posteriormente, criar um dossiê de síntese, destacando os aspectos que foram abordados e os 

que ficam em aberto para futuras ações. Por fim, realizam a avaliação que deve ser de ordem 

interna e externa. Segundo os autores, “se abrem novas perspectivas de continuidade para o 

projeto seguinte; procedendo do anterior, forma um anel contínuo de significações dentro do 

processo de aprendizagem” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 75). 

A busca das fontes de informação, para os autores, é realizada pelo professor em 

colaboração com os educandos, o que aproxima os estudantes do tema, possibilitando que 

aprendam a situar-se frente a este. Além disso, a busca em colaboração acaba por envolver 

outras pessoas, considerando que não se aprende somente na escola e ainda permite que os 

alunos descubram sua participação no seu processo de aprendizagem. Nesse contexto, o 

professor assume papel de facilitador desse processo e, por vezes, um estudante a mais. 

Portanto, partindo dessa premissa, o docente deve ser capaz de “transformar as referências 

informativas em materiais de aprendizagem com uma intenção crítica e reflexiva” 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 76). 
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Em relação ao índice como estratégia de aprendizagem, os autores enfatizam que 

uma das funções do projeto de trabalho é “dar ênfase à apresentação do aluno dos 

procedimentos que lhe permitam organizar a informação” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 

1998, p. 76). Eles partem do conceito de estratégia de Nisbet e Schucksmith (1987) de que são 

“estruturações de funções e recursos cognitivos, afetivos, ou psicomotores que o sujeito 

realiza nos processos de cumprimento de objetivos de aprendizagem”. Portanto, os autores 

destacam que dominar essas estratégias permite aos estudantes a organização e direção de seu 

processo de aprendizagem. O ponto de partida para essa discussão se baseou em duas 

questões, a saber: “Como saber se os alunos aprenderam o que se trabalhou nos Projetos? O 

que aprenderam do que se pretendeu ensinar?” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 77). 

Esse questionamento é bastante oportuno, pois eles servem para que o professor reflita acerca 

do que pretende ensinar e sobre o que os alunos realmente aprendem e de que forma 

aprendem. Essa reflexão proporcionou aos docentes da Escola Pompeu Fabra os seguintes 

aspectos: 

 

1. Romper as barreiras que compartimentam os problemas que aparecem nas 

relações de ensino e aprendizagem e ir encontrando nexos. 

2. Poder aprender da intervenção sobre sua própria ação, o que implicava ir além dos 

problemas cotidianos da classe. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 80). 

    

Contudo, a ênfase nos procedimentos para tratar a informação evidencia que os eles 

não têm por que serem cumulativos e sim serem pontos de partida que possibilitam a 

incorporação de situações mais complexas como é o caso da incorporação de novas 

aprendizagens. 

Por fim, deve-se realizar um dossiê de síntese dos aspectos tratados no projeto. Esse 

constitui o primeiro componente de avaliação formativa do projeto e não se trata de agrupar 

os aspectos estudados, mas no caminho percorrido “em função dos diferentes aspectos da 

informação trabalhados e dos procedimentos que se tenham utilizado para isso” 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 80). 

Diante do exposto, fica clara a necessidade e a relevância de investigar as ações 

inovadoras desenvolvidas nas instituições de ensino, em geral, com o fim de elencar suas 

contribuições à formação humana integral dos jovens e se estão adequadas às demandas da 

sociedade contemporânea, pois investigações como essas são importantes para validar essas 

ações e desmistificar concepções ultrapassadas de ensino e aprendizagem. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO: O CAMINHO TRAÇADO PELO NOSSO IR 

 

A pesquisa em educação tem enfrentado, ao longo dos anos, alguns impasses no que 

diz respeito à sua cientificidade, pois adequá-la a um método único com validade quantitativa, 

própria do positivismo, não parece ser adequado para muitas das realidades pesquisadas nos 

meios educativos. Nesse sentido, as questões próprias dessa área se coadunam com as 

questões da pesquisa social por se tratar de realidades situadas historicamente, ou seja, de 

particularidades diversas influenciadas por valores, crenças e ideologias. Minayo (2016) 

levanta três questões relacionadas à cientificidade da pesquisa social. A primeira é: como 

tratar de forma concreta de uma realidade da qual somos agentes?  A segunda é: ao buscarmos 

a objetivação na identidade do campo não estaríamos descaracterizando a subjetividade 

própria da construção da cultura? E, a terceira é: há um método único para tratar das diversas 

realidades? 

É válido destacar algumas características da pesquisa social, a saber: seu objeto de 

estudo é histórico, ou seja, situado em uma determinada época e influenciada por suas 

questões culturais, econômicas, políticas e sociais; há uma identidade entre o sujeito e o 

objeto, uma vez que ambos são sujeitos: o que pesquisa e o que é pesquisado; e é ideológica, 

portanto, não neutra já que “toda ciência passa por interesse e visões de mundo historicamente 

criadas” (MINAYO, 2016, p.13). O conjunto dessas características aplica-se a esta pesquisa e, 

por isso, ela é classificada como qualitativa. E, por esse motivo, requer uma metodologia 

adequada que considere a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade da questão 

proposta. 

Entre as formas que uma pesquisa qualitativa pode assumir, está o estudo de caso 

que, segundo Lüdke e André (2013), tem sido amplamente aceito na área da educação pelo 

seu potencial de estudar questões relacionadas à escola. Assim, esta pesquisa assume o estudo 

de caso 

 
como uma investigação empírica que trata de um fenômeno contemporâneo (o 

“caso”) em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes (Yin, 

2015, p. 17)  

 
 

Ainda em termos conceituais do estudo de caso, Hebling (2014), baseado em Yin 

(2003), afirma que diz respeito a um  
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método de estudo intensivo sobre um fenômeno complexo, seja ele individual, 

organizacional, social ou político, ao longo do tempo dentro do seu ambiente natural 

em um ou mais locais, que pode ser permeado por diferentes meios de coleta de 

dados, tais como entrevistas, observações, documentos e dados secundários, 

fornecendo inferências ricas, detalhadas e contextualizadas sobre o mesmo, 

proporcionando maior critério para o teste ou mesmo estímulo de novas teorias e 

permitindo a preservação das características holísticas e significativas dos mesmos. 

 

 

Nesse sentido, o fenômeno contemporâneo que esta pesquisa investiga são os projetos 

temáticos desenvolvidos em uma Escola de Educação Profissional do estado do Ceará. Essa 

investigação se deu no próprio ambiente em que há o desenvolvimento desses projetos, 

levando-se em consideração os fatores que os influenciam, embora eles não estejam em 

evidência, por isso foi necessário, antes, identificar esses fatores. A identificação do caso, as 

etapas da pesquisa bem como os procedimentos de coleta de dados e análise serão abordados 

nos tópicos a seguir. 

  

3.1 Locus da pesquisa 

 

Nas últimas décadas, a cidade de Fortaleza tem apresentado certo crescimento 

econômico, o que maximiza os seus limites para além dos geográficos, isso quer dizer que os 

municípios próximos acompanham esse crescimento e até o influenciam diretamente seja por 

meio da industrialização ou por meio dos movimentos populacionais entre elas. Portanto, a 

educação profissional na chamada região metropolitana merece destaque, uma vez que 

compõe essa dinâmica.  

De acordo com Gonçalves (2011, p.144), “Fortaleza é uma cidade que tem crescido 

nas últimas décadas de maneira bastante acelerada, seu crescimento tem gerado uma nova 

dinâmica tanto em sua Região Metropolitana como em todo o Ceará, despontando, então, no 

cenário nacional como 5ª maior cidade do país”. Santos (1996), por sua vez, define regiões 

metropolitanas como 

 

[...] áreas onde algumas cidades interagem com grande frequência e intensidade, a 

partir de uma interdependência funcional baseada na unidade das infraestruturas 

urbana e nas possibilidades que esse fato ocasiona na divisão do trabalho interna 

bem mais acentuada que em outras áreas (SANTOS, 1996 apud GONÇALVES, 

2011, p. 146).  
 

Nesse sentido, uma região metropolitana consiste em uma área composta por 

um núcleo urbano densamente povoado e por suas áreas vizinhas que compartilham 

indústrias, infraestruturas e habitações, o que favorece o movimento pendular da população. 
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A Região Metropolitana de Fortaleza é composta atualmente por treze municípios 

como demonstra a figura 1. Além disso, de acordo com dados do IBGE (2016), essa região é a 

sexta mais populosa do país com aproximadamente quatro milhões de habitantes, o que 

reforça a interdependência entre os municípios que a compõem. 

Esse conjunto de fatores torna relevante a investigação proposta neste trabalho, pois 

a educação profissional precisa estar conectada às demandas sociais e econômicas desse 

contexto, a fim de que os jovens em formação tenham uma visão crítica de seu próprio 

contexto, tornando-os mais aptos a tomarem decisões futuras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Primeira Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação do estado do 

Ceará (CREDE 1) abrange oito desses municípios, são eles: Aquiraz, Caucaia, Itaitinga, 

Eusébio, Guaiuba, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba, cinco deles com uma escola de 

Educação Profissional e Caucaia, Maracanaú e Pacatuba com duas escolas dessa modalidade 

de ensino, totalizando 11 instituições de Ensino Médio Integrado (EMI). Entre essas 

instituições, uma delas assume o ensino por projetos como proposta pedagógica e apresenta 

reconhecimento nacional e internacional pelo trabalho desenvolvido. Além disso, a Gestão 

dessa escola mostrou-se sensível à realização desta pesquisa no seu próprio ambiente de 

Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) 
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trabalho, o que facilitou a acessibilidade aos dados que foram coletados, bem como a 

comunicação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Essas circunstâncias favorecem a 

realização de um bom estudo de caso, pois contribuem para a confiabilidade dos dados 

coletados, o que, por sua vez, poderá facilita a generalização dos resultados obtidos. 

Para Yin (2015), há dois tipos de generalização: a analítica e a estatística, porém para 

esse autor seria um erro conceber a generalização estatística como método de generalização 

dos resultados do estudo de caso. Para ele, a generalização estatística trata-se de uma 

“inferência sobre uma população (ou universo), com base nos dados empíricos coletados de 

uma amostra desse universo” (Yin, 2015, p.43), enquanto a generalização analítica é 

generalizar para outras situações concretas e não apenas para a construção de teoria abstrata.  

 Diante do exposto, pretende-se, com esse estudo de caso, utilizar conceitos 

teóricos referidos na fundamentação teórica deste projeto, principalmente no que diz respeito 

à formação humana e alfabetização científica. Feitas essas considerações, a unidade de análise 

a qual se pretende investigar, diz respeito aos projetos temáticos desenvolvidos por 

professores de Biologia em uma Escola Estadual de Educação Profissional da região 

metropolitana de Fortaleza, uma vez que a pesquisa foi realizada no próprio ambiente escolar 

em que esses projetos são desenvolvidos, pois assim, as condições contextuais em relação a 

este caso puderam ser melhor analisadas. Os participantes desta pesquisa foram duas 

professoras de Biologia idealizadoras dos projetos e um representante da gestão escolar, além 

disso, o Projeto Político Pedagógico da escola e outros documentos de âmbito nacional foram 

analisados. 

Esse tipo de pesquisa admite certa flexibilidade em relação aos dados que são obtidos 

em campo, pois Yin (2015, p.56) alerta que “os projetos de caso único exigem, portanto, 

investigação cuidadosa do caso potencial, para minimizar as chances de representação 

equivocada e maximizar o acesso necessário à coleta da evidência do estudo de caso”.  

A seguir, as etapas, os métodos de coleta e análise dos dados desta pesquisa serão 

apresentados.   

 

3.2 Etapas da pesquisa 

 

Para uma melhor sistematização desta pesquisa, foram seguidas três etapas, a saber: 

1) exploratória; 2) coleta de dados e 3) análise e interpretação dos dados (Nisbet e Watt, 1978 

apud Lüdke e André, 2013).   
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Na primeira etapa dessa pesquisa, foi realizada uma visita inicial à escola, campo 

desta pesquisa, bem como o projeto de pesquisa foi apresentado aos representantes do Núcleo 

Gestor. Nessa ocasião, foi entregue uma carta de apresentação (apêndice A), assim, após 

consentimento, foi aplicado um questionário (apêndice B) para mapeamento dos projetos que 

foram desenvolvidos pelas professoras de Biologia até o ano de 2016. Esse instrumento serviu 

de base para delimitar a unidade de análise e auxiliou na escolha dos participantes da 

pesquisa, a partir dos critérios para professores: a permanência do professor de Biologia entre 

2016 e 2017 e a realização de projetos relacionados às Ciências da Natureza; e para o 

representante do núcleo gestor: acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

professores selecionados como participantes desta investigação.  

Na segunda etapa, após a definição dos participantes da pesquisa, foi solicitado que 

os professores preenchessem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice C), 

dessa maneira, posteriormente, foi agendada a realização de uma entrevista, bem como 

solicitou-se, ao núcleo gestor, uma cópia do Projeto Político Pedagógico. 

A terceira etapa, consistiu na análise dos dados obtidos a partir das entrevistas e do 

documento coletados. A metodologia utilizada para a coleta de dados será esclarecida a 

seguir, no próximo tópico.  

 

3.3 Procedimento de coleta de dados 

 

Duas técnicas de coleta dados foram utilizadas nesta pesquisa, a saber:  a entrevista 

foi realizada mediante roteiro preestabelecido (apêndices D e E), o que compõe uma das 

características da entrevista semiestruturada, para isso, seguiu-se a proposta de Ludke e André 

(2013) que sugere que, durante a entrevista,  os assuntos sobre a temática da pesquisa e sobre 

as questões que foram formuladas sejam abordados buscando criar um ambiente sem relações 

hierárquicas (entre pesquisador e entrevistado). A esse respeito, Gil (1999) considera que essa 

técnica obtém dados com maior profundidade sobre um sistema social e evidencia maior 

flexibilidade na obtenção de informações, pois, a partir do contato direto com o entrevistado, 

são feitas explicações e adaptação às questões formuladas de acordo com o contexto. As 

questões feitas aos sujeitos desta pesquisa foram desenvolvidas a partir da bibliografia da 

fundamentação teórica sem perder de vista os objetivos a serem alcançados.  

Gil (1999) alerta que a entrevista fornece dados parciais e incompletos sobre o 

contexto estudado, por isso, além disso, esta pesquisa se utiliza de uma análise documental do 
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material escrito dos projetos investigados (projeto de pesquisa, caderno de campo), bem como 

do Projeto Político Pedagógico da instituição, uma vez que, para Ludke e André (2013, p. 45),  

 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de que podem ser retiradas 

evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. Representam 

ainda uma fonte “natural” de informação. Não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinando contexto e fornecem informações 

sobre esse mesmo contexto.  

 

Portanto, a visão desses autores justifica a escolha dessas duas técnicas de coleta de 

dados, uma vez que a articulação entre as entrevistas com a análise documental, possibilita, 

portanto, a comparação entre os dados técnicos e os relatos obtidos nas entrevistas.  

As entrevistas foram registradas por meio de gravador de voz e transcritas 

integralmente para posterior análise dos dados.  

 

3.4 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos por meio dos documentos e entrevistas foram analisados a partir da 

análise de conteúdo. A esse respeito, Bardin (2011), afirma que essa técnica orienta-se entre a 

verificação e a interpretação, ou seja, entre a objetividade e a compreensão do intérprete, 

fundamentada tanto por sua raiz positivista quanto por um caminho qualitativo desafiador.  

Dessa maneira, a autora sugere dois níveis de análise do material coletado: a 

decifração estrutural e a transversalidade temática. O primeiro nível de análise foi realizado 

em cada entrevista individualmente de forma não sistemática, a fim de imergir no mundo 

subjetivo do sujeito. Já no segundo nível de análise, buscou-se uma estruturação temática e 

ela foi relacionada ao conjunto de dados coletados. Segundo o método da autora, a análise 

deve seguir três pólos cronológicos: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento 

dos resultados. A pré-análise teve por objetivo “tornar operacionais e sistematizar as ideias 

iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, num plano de análise” (BARDIN, 2011, p.125). O segundo momento, “consiste 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração em função de 

regras previamente formuladas” (BARDIN, 2011, p.131). Por fim, “os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos” (BARDIN, 2011, p.131). Nessa etapa, ocorreu a 

escolha das unidades para posterior categorização.  

Tendo em vista que a autora sugere métodos variados para cada uma dessas etapas, 

há, a seguir, o caminho metodológico adotado para a execução desta pesquisa, a saber: na pré-
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análise
18

, o documento escolhido para análise foi o Projeto Político Pedagógico do locus de 

pesquisa e, então, a análise foi realizada à luz dos documentos oficiais do Ensino Médio (LDB 

9394/1996, DCNEM e PCNEM), assim,  a partir da análise das entrevistas das professoras 

participantes, foram elaborados os indicadores de acordo com a fundamentação teórica desta 

pesquisa e os objetivos foram os descritos neste projeto de pesquisa. Na segunda etapa, o 

material analisado foi codificado por meio de sua decomposição em busca de unidades de 

registro que foram, posteriormente, agrupadas de acordo com a semelhança temática e, por 

fim, foi feita a categorização.
19

 Dessa maneira, aos grupos formados a partir da semelhança 

temática foi dado um título genérico que definiu sua categoria. Nesse sentido, é possível 

afirmar que o objetivo principal dessa etapa é “fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos” (Bardin, 2011, p.148-149). Assim, optou-se, para a 

categorização dos dados, pelo processo denominado pela autora de “acervo”, em que o 

sistema de categorias resulta da classificação dos elementos, ou seja, pós-análise do material 

em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Na pré- análise, de acordo Bardin (2011), deve ocorrer a escolha dos documentos a serem analisados, a 

formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. 
19

 Segundo Bardin (2011, p.147), “a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios 

previamente definidos”. 
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4 BUSCANDO INFERÊNCIAS E RELAÇÕES: A ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir será feita a análise dos dados coletados ao longo desta pesquisa. Para tanto, 

este capítulo está dividido em dois grandes blocos: análise documental e análise das 

entrevistas. A análise dos dados é validada, a partir do diálogo entre os eles e os referenciais 

teóricos desta pesquisa. 

 

4.1 Análise documental 

 

A análise do documento foi discutida em sete categorias, a saber: aspectos legais, 

aspectos contextuais, ensino/aprendizagem, formação humana, potencialidades e desafios. 

Dentre elas, a categoria “ensino/aprendizagem” apresentou subcategorias pelo grau de 

semelhança entre as suas unidades de registro. 

 

4.1.1 Categoria 1: aspectos legais 

 

O documento analisado faz referência de forma indireta aos Artigos 35 e 36 da Lei 

de Diretrizes e Bases nº 9394 de 1996 e de forma direta aos Artigos 12, 13 e 24 do referido 

documento. Ou seja, embora os dois primeiros artigos não apareçam explicitamente há uma 

aproximação ao analisar o parágrafo que segue: 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 elege, dentre seus 

princípios, a integração da Educação Profissional às diferentes formas de educação, 

ao trabalho, à ciência e à tecnologia; como também a integração da educação 

profissional com o processo produtivo, com a produção de conhecimentos e com o 

desenvolvimento científico-tecnológico, criando a possibilidade legal e necessária 

aos jovens de assegurar-lhes a formação geral e o desenvolvimento da habilitação 

profissional técnica no Ensino Médio. 

 

O texto sugere que a instituição busca enfatizar dois dos quatro objetivos do Ensino 

Médio apresentados no Artigo 35 da LDB 9394/96, mais precisamente nos incisos II e IV, a 

saber: 

 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996, grifo nosso). 
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O texto oficial fornece elementos que corroboram com o parágrafo analisado, 

principalmente no que diz respeito à integração da educação com o trabalho, a ciência e a 

tecnologia por meio da compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos e dos 

processos produtivos. Ou seja, há nesse texto a presença da ideia de centralidade que a ciência 

deve assumir no processo educativo dos jovens, aspecto esse, defendido tanto pelo documento 

analisado quanto pela instituição pesquisada. 

Além disso, o parágrafo em discussão remete aos incisos um do Artigo 36, um do 

parágrafo primeiro e parágrafos segundo, terceiro e quarto do referido Artigo. Esse trecho da 

LDB 9394/96 trata das diretrizes para a organização curricular do Ensino Médio com a 

seguinte redação: 

 
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 

da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; [...] 

I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

§2º O Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo 

para o exercício de profissões técnicas. 

§3º Os cursos do Ensino Médio terão equivalência legal e habilitarão ao 

prosseguimento dos estudos. 

§4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 

profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de Ensino 

Médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

(BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

Os trechos destacados referem-se a dois aspectos: a ciência e a organização da 

educação profissional. Dessa maneira, esses dois tópicos convergem com o parágrafo em 

questão. Há, portanto, indícios de que a instituição analisada prima pela formação de seus 

discentes a partir da ênfase na ciência e na tecnologia. Já os parágrafos posteriores, referem-se 

à organização da educação profissional em que a habilitação profissional de nível técnico 

poderá ser ofertada nas próprias instituições de Ensino Médio, como é o caso deste campo de 

pesquisa.  

Além desses dois aspectos, há, ainda, o respaldo legal à superação da dualidade 

estrutural, pois o Ensino Médio integrado à Educação Profissional visa a formação geral do 

educando, ou seja, de “prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 1996), 

além de habilitá-lo ao prosseguimento dos estudos que pode ser entendido como continuidade 

da vida acadêmica. Para Kuenzer (2009), o grande desafio a ser enfrentado é justamente a 

formulação de uma concepção de Ensino Médio que articule a continuidade dos estudos e a 

preparação para o mundo do trabalho. Portanto, ao destacar tais trechos do documento em 
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questão, a instituição lança um olhar sensível aos contextos sociais brasileiros, principalmente 

para aqueles jovens que precisam ingressar mais cedo no mundo do trabalho devido às 

condições econômicas em que vivem. Dessa forma, tanto a instituição quanto a LDB 

9394/1996 debruçam-se sobre essa questão peculiar à realidade dos jovens brasileiros do 

Ensino Médio. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição também aborda, entre os aspectos 

legais, o Decreto nº 5154 de 2004 e o Programa Brasil Profissionalizado sob Decreto nº 6302 

de 2007. Porém, o documento analisado restringe-se a uma apresentação desses decretos, a 

partir de informações gerais. Dessa maneira, a instituição não reconhece, em seu PPP, 

explícita e diretamente, uma das formas de educação profissional, estabelecida no inciso II do 

Artigo primeiro do Decreto 5154 de 2004, a qual se refere à “educação profissional técnica de 

nível médio” (BRASIL, 2004). Além disso, também não há nenhuma referência ao inciso IV 

do Artigo segundo desse mesmo decreto, no qual estabelece a “indissociabilidade entre teoria 

e prática” (BRASIL, 2004). 

É importante frisar que esse último inciso é bastante importante para esta pesquisa, 

pois ela se propõe investigar uma concepção de ensino e aprendizagem que enfatiza a relação 

entre teoria e prática, por meio da participação ativa dos estudantes sob mediação do docente. 

Como já foi explanado anteriormente, essa concepção de ensino é oriunda do movimento da 

Escola Nova, cujo principal pensador é o norte-americano John Dewey, o qual exerce 

influência no Brasil por meio de seus seguidores Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Essas 

influências põem em xeque o ensino tradicional, livresco, conteudista e hierárquico, 

possibilitando maior participação dos estudantes, bem como estabelece mudanças na prática 

docente, uma vez que deve intermediar o processo de aprendizagem dos discentes. Amaral 

(1990, p.32) afirma que as ideias experimentadas por Dewey tinham por base “[...] o aprender 

através da ação, o colocar como centro da educação a atividade pessoal, o esforço, o interesse 

da criança [...]”, ou seja, um, processo educativo em que a experiência é o fundamento do 

conhecimento. 

O documento em análise, apresenta informações gerais do Decreto nº 6302 de 2007, 

enfatizando o apoio à expansão de instituições de Ensino Médio integrado à educação 

profissional nos estados brasileiros. No trecho que se remete a esse decreto, o documento 

explicita o objetivo das instituições com essa modalidade de ensino que é “integrar o 

conhecimento do Ensino Médio à prática”. Porém, não há discussão em torno do termo 

prática, o qual pode se relacionar ao processo produtivo, ou seja, à prática profissional; ou à 

prática da própria vida humana. Portanto a relação teoria-prática aparece no PPP, mas sem 
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indícios de aprofundamento teórico que subsidie o processo educativo da instituição. Seria, 

portanto, razoável a presença no PPP, a discussão em torno dessa relação já que é um dos 

pontos centrais da concepção de educação defendida pela própria instituição. 

As referências às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) são feitas apenas em 

relação à elaboração do “desenho curricular” da instituição, mais precisamente no seguinte 

trecho: 

 

Para elaboração do Desenho Curricular e definição dos conteúdos de cada disciplina, 

a escola deverá consultar as determinações legais presentes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação Profissional de Nível 

Técnico, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, nos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional, nas Matrizes de Referência do 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará e do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, nos Decretos nº 5154/2004 e nº 5840/2006, nas 

Resoluções CNE/CEB nº 01/2000, nº 01/2004, nº 03/2008, bem como nas diretrizes 

definidas no projeto pedagógico da Escola. 

 

 

Assim, a instituição, além dos PCNEM e das DCNEM, considera outros dispositivos 

legais para a definição de seu currículo, inclusive das matrizes de referência de avaliações 

externas como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) 

e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), além das diretrizes para a Educação 

Profissional e Educação de Jovens e Adultos. Embora se fale de uma formação integral do 

educando, a existência de inúmeros documentos legais parece ir de encontro a esse objetivo, 

pois, ao considerar a pluralidade desses documentos percebe-se que a articulação entre os 

objetivos para cada modalidade de ensino torna-se difícil. Em meio a isso, a escola tende a 

perder de vista seu principal objetivo, pois se espera dela uma multiplicidade de funções, ora 

que atenda às demandas sociais, ora aos dados educacionais oriundos das avaliações externas 

sem o estabelecimento de diálogo entre ambos. 

Por esse motivo, resolveu-se focalizar as DCNEM e os PCNEM e a única referência 

no PPP às diretrizes, diz respeito à organização da matriz curricular com base na integração 

das disciplinas em três áreas do conhecimento (Linguagens e Códigos e suas tecnologias, 

Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias). 

Ainda, segundo esse documento, a organização das disciplinas por áreas do conhecimento 

teve por objetivo facilitar o desenvolvimento dos conteúdos numa perspectiva de 

interdisciplinaridade e contextualização. O primeiro termo aparece quando o documento 

analisado trata do processo de ensino e aprendizagem, já o segundo termo aparece de forma 
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indireta ao tratar de um modelo de ensino que considera a realidade dos envolvidos nesse 

processo. 

Em contrapartida, não há no documento analisado a relação entre a organização 

curricular, a interdisciplinaridade e a contextualização como apresentada nas DCNEM. Além 

disso, não foi observada nenhuma alusão aos objetivos de cada uma das áreas do 

conhecimento. No entanto, três habilidades e competências
20

 relacionadas às Ciências da 

Natureza, presentes nas DCNEM precisam ser analisadas nesta pesquisa, a saber: 

 

a) Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando 

o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

b) Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais [...] 

g) Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar 

e avaliar ações de intervenção na realidade natural. (BRASIL, 1998). 

 

A compreensão da ciência de forma flexível sugere que o desenvolvimento científico 

relaciona-se às transformações da sociedade, ou seja a ciência deixa de se apresentar como 

verdade absoluta e irrevogável e assume um caráter histórico, pois depende do contexto 

social, político e econômico no qual se encontra. Além disso, é dada ênfase aos 

conhecimentos conceituais e procedimentais das disciplinas que compõem essa área de 

conhecimento. 

Da mesma maneira, o PPP da instituição cita os PCNEM apenas como referência 

para sua organização curricular, sem destacar nenhum trecho do documento ou ainda 

explicitar os objetivos e do que trata tais parâmetros. Porém, ao longo do texto do documento 

analisado, fazem-se inúmeras inferências quanto a um tipo de aprendizagem que se aproxima 

do que os PCNEM chamam de aprendizagem significativa que  

 

Pressupõe a existência de um referencial que permita aos alunos identificar e se 

identificar com as questões propostas. Essa postura não implica permanecer apenas 

no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, nem muito 

menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade de compreender e 

intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante. (BRASIL, 

1998, grifo nosso) 

 

O trecho destaca se aproximar dos objetivos de aprendizagem listados no PPP da 

instituição, por meio de termos como “autonomia”, “formação de cidadãos críticos” e 

“ativos”, objetivos dignos em uma instituição que pretende formar indivíduos críticos.  

                                                           
20

 os termos usados são advindos da redação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

instituídas pela Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998. 
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4.1.2 Categoria 2: aspectos contextuais 

 

O PPP da escola objeto desta pesquisa, apresentas inúmeras referências ao contexto 

social, político e econômico mundial e que exerce, portanto, influência no papel que a escola 

deve desempenhar. Assim, na análise, a relação (contexto-objetivos da escola) foi encontrada 

em seis unidades de registro, sendo três delas relacionadas ao papel da escola sob influência 

desse contexto e os outros três ao próprio cenário social, político e econômico. Com o fim de 

analisar de maneira apropriada cada um dos registos, elencou-se duas subcategorias: 1) 

contexto e 2) objetivos da escola. 

As unidades de registro da primeira subcategoria foram encontradas ao longo do texto 

de todo o documento analisado e são expressas pelos trechos a seguir: 

 

1. “participação dos diferentes países em uma economia em crescente globalização” 

2. “O cenário nacional e mundial mostra uma sociedade trabalhando com variáveis 

complexas e interligadas, com desafios de transformação e adaptação jamais 

enfrentados.” 

3. “Participamos de uma sociedade inserida em um país em desenvolvimento, com 

grande desigualdade social.” 

 

Os excertos destacados, corroboram com as ideias defendidas nesta pesquisa, 

principalmente no que concerne às influências exercidas por esse contexto na educação 

científica e também ao discurso neopragmático, raiz filosófica da Escola Nova. O cenário ao 

qual se referem os trechos do documento investigado tem sua origem a partir da Segunda 

Guerra Mundial, quando houve um grande avanço científico e tecnológico, principalmente 

nos chamados países desenvolvidos. Esse fato acaba impondo aos demais países uma corrida 

pelo desenvolvimento científico e tecnológico, a fim de não ficarem aquém das demandas 

sociais que surgiam à época. Krasilchick (1987, p. 6) ressalta que 

  
O que se passou nessa época, no ensino de ciências, reflete a situação do mundo 

moderno após a Segunda Guerra Mundial. A industrialização, o desenvolvimento 

tecnológico e científico que vinham ocorrendo, não puderam deixar de provocar 

choques no currículo escolar. Nos países que saíam de uma conflagração recente, 

cujo resultado dependeu dos recursos bélicos, os cientistas, que ocupavam uma 

posição de prestígio, viam no campo educacional uma importante área potencial de 

influência.  

   

Ou seja, o contexto histórico com suas variantes políticas, econômicas e sociais 

exerceu influência na educação, uma vez que, a partir dela, havia a possibilidade de 

acompanhar os avanços dos países desenvolvidos. Por esse motivo, os trechos da segunda 
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subcategoria que correspondem justamente a essa relação estabelecida desde esse período, são 

os seguintes: 

 

“meio para alcançar a competitividade da produção nacional no mercado mundial e 

o desenvolvimento de uma cidadania apta a operar no mundo globalizado” 

“atender uma demanda imposta pelo crescimento econômico de proporcionar uma 

melhor equidade social” 

“parte-se inicialmente da compreensão da realidade e da definição do objetivo maior 

a ser alcançado” 

“Educação que se mostre engajada com as necessidades de uma sociedade do 

conhecimento” 

 

 

Logo, é perceptível que os objetivos educacionais sofrem influência do cenário em 

que se encontra a instituição. No caso da escola pesquisada, as consequências econômicas 

oriundas da globalização e a desigualdade social comum no Brasil são levadas em 

consideração. A relação se estabelece pelo fato de se esperar das instituições educacionais a 

formação de cidadãos aptos a viver nesse modelo de sociedade e capazes de, a partir da 

compreensão da realidade em que vivem, mudar suas condições de vida, favorecendo a 

equidade social. A esse respeito, Carneiro (2012b, p.24) acrescenta que 

 

Todo este quadro de desconformidades ganha dramaticidade social com a 

globalização da economia e as consequentes transformações produtivas. A exigência 

por educação básica de qualidade aumentou universalmente. No caso específico do 

Brasil, os requerimentos de uma economia em franca expansão impuseram avanços 

nos níveis de escolarização dos jovens, até como forma de se evitar a ameaça do 

desemprego. 

  

Portanto, a educação é encarada como meio adequado a favorecer mudanças nos 

países coniventes com o processo de globalização, perseguindo a diminuição da desigualdade 

social e do distanciamento entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Apesar do tom 

favorável das funções desempenhadas pela escola nesse contexto, há críticas quanto às 

ideologias oriundas do pragmatismo e do neopragmatismo. No entanto, essa questão será 

melhor abordada ao longo da categoria “formação humana”. 

 

4.1.3 Categoria 3: ensino/aprendizagem 

 

Foram encontradas 33 unidades de registro (UR) referentes ao ensino e a 

aprendizagem, constituindo a segunda categoria de análise. O exame dessas unidades de 

registro, fomentou a criação de três subcategorias, a saber: objetivos, ações e prática docente. 

As subcategorias, por sua vez, apresentaram respectivamente 12, 19 e duas unidades de 
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registro. Devido a quantidade de excertos verificados, há, a seguir, um quadro (quadro 1), o 

qual registra as informações coletadas nessa categoria. 
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

OBJETIVOS                                            

(12 unidades de registro) 

“Proposta Pedagógica que leve em consideração a preparação básica para o trabalho” 

“Construir competências laborais para o exercício profissional” 

“Projeto de homem que visa um melhor desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal” 

“Viabilizar a formação de um ser humano que seja detentor de um instrumento teórico-prático 

e competente”  

“Foco na construção de competências” 

“Propiciar condições para que o aluno possa ser um agente ativo nos processos de ensino e de 

aprendizagem” 

“Desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes” 

“Protagonismo juvenil” 

“Atitude empresarial” 

“Preparar o jovem protagonista com possibilidades de inserção na vida acadêmica e no mundo 

do trabalho” 

“Disponibilidade para a aprendizagem” 

“Educação [...] para a ampliação da capacidade de trabalho, de concepção e realização de 

tarefas” 

AÇÕES                           

(19 unidades de registro) 

“Reorganização curricular do Ensino Médio” 

“Protagonismo dos educandos” 

“Investimento em novas metodologias” 

“Investir no incentivo aos profissionais” 

“Melhoria do Processo ensino-aprendizagem” 

“Dinamização das práticas pedagógicas” 

“Projetos interdisciplinares” 

“Planejamento integrado” 

“Os conteúdos na Escola Estadual de Educação Profissional serão tratados com interatividade 

e interdisciplinaridade, abrangendo aquilo que é considerado essencial pela sociedade em que 

o aluno vive, vindo a ser uma seleção de saberes de diversas naturezas como conceitos, 

raciocínios, linguagens, valores atitudinais, interesses, condutas a fim de que o aluno possa 

construir e usufruir os bens culturais, sociais e econômicos.” 

“Toda a escola se reúne semanalmente” 

“Adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliar os estudantes nas suas 

construções intelectuais” 

“Adotar a pesquisa como princípio educativo” 

“Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas” 

“Contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos alunos, 

sem perder de vista a (re)construção do saber escolar” 

“Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às diversas 

dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação das informações 

em conhecimentos diante das situações reais de vida” 

Quadro 1 - Categoria “ensino/aprendizagem” e suas subcategorias 
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“Elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como 

princípios a contextualização, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade” 

“Sistematizar coletivos pedagógicos que possibilitem os estudantes e professores refletir, 

repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-aprendizagem de forma significativa” 

“Ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, debates, 

atividades individuais e outras atividades em grupo” 

“A relação teoria prática na estrutura curricular do curso conduz a um fazer pedagógico na 

qual atividades como [...] desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes em todos 

os períodos letivos” 

PRÁTICA DOCENTE 

(duas unidades de 

registro) 

“Professor seja o mediador na interação dos alunos com o objeto de conhecimento” 

 “Rompe com o esquema do professor transmissor de conteúdos e do aluno receptor passivo e 

aponta para a necessidade de se aplicar metodologias de ensino que permitam a simulação ou 

realização de situações concretas de trabalho, propiciando a integração dos conhecimentos e o 

desenvolvimento de níveis de raciocínio mais complexos.” 

  

 

4.1.3.1 Subcategoria 1: objetivos 

 

As unidades de registro relacionadas ao “trabalho” remetem à praxis produtiva, pois 

fazem referência à perspectiva técnica do exercício profissional. Marx (1946) associa a praxis 

produtiva ao  

 

processo de produção social que é, ao mesmo tempo, um processo de produção das 

condições materiais de existência da vida humana e um processo que se desenvolve 

em condições de produção histórico-econômicas específicas, produzindo e 

reproduzindo essas próprias condições de produção, e, consequentemente, os 

representantes desse processo, suas condições materiais de existência e suas relações 

mútuas, isto é, sua forma de sociedade economicamente determinada. (MARX, 

1946, p.130).  

 

Os fragmentos do PPP analisados que colaboram com essa conclusão são: 

 

“Construir competências laborais para o exercício profissional” 

“Educação [...] para a ampliação da capacidade de trabalho, de concepção e 

realização de tarefas” 

 

Não havia, ao longo do documento investigado, nenhuma problematização do termo 

“trabalho” como consta no próprio decreto nº 5154 de 2004, ou seja, do trabalho como 

princípio educativo. Para Frigotto (2005, p. 60), o trabalho visto sob essa perspectiva “deriva 

do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade de 

alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios de vida”. Nesse sentido, pode-se 

constatar a centralidade do trabalho como praxis que possibilita criar e recriar o meio e o 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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próprio ser humano. Essa é uma questão que merece atenção, pois o objeto desta pesquisa se 

tratar de uma instituição de educação profissional respaldada legalmente por documentos que 

apresentam tal demanda. Logo, a crítica a esse respeito,  baseia-se na visão de Soares (2007) 

de que o trabalho como praxis humana não se coaduna ao contexto oriundo do modo de 

produção capitalista e muito menos ao discurso presente nas instituições educacionais, 

consequência da influência exercida pela ideologia neopragmática nos assuntos educacionais 

e materializada pela intervenção de instituições financeiras como o Banco Internacional para a 

Reconstrução e o desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial) e a Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Essa questão emerge na categoria 

“formação humana”. 

 Outro ponto que é relevante nessa subcategoria, relaciona-se ao papel 

desempenhado pelos estudantes no processo de aprendizagem e são representados pelos 

seguintes trechos: 

“Propiciar condições para que o aluno possa ser um agente ativo nos processos de 

ensino e de aprendizagem” 

“Protagonismo juvenil” 

“Disponibilidade para a aprendizagem” 

 

Portanto, a partir desses fragmentos, observa-se a ação discente no processo de 

aprendizagem, pois o estudante passa a ser um agente ativo nesse processo, assumindo 

corresponsabilidade pelo seu aprendizado juntamente com o professor. Essa é uma 

característica da escola nova, movimento já destacado nesta pesquisa. O movimento 

escolanovista ganha força no Brasil no final do século XIX, quando um grupo de intelectuais 

brasileiros lança o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” que apoiava uma reforma 

educacional no país. Carneiro (1998, p.71) acrescenta que 

 
o Manifesto dos Pioneiros contribuiu para desencadear os debates sobre educação e 

por em questionamento a escola tradicional, baseada em métodos que levavam a um 

ensino livresco, fragmentado e dogmático. Catalisava o desejo de renovação 

presente no imaginário de seus idealizadores, negava as formas arcaicas do ensino, 

propondo a modernização administrativa, dos conteúdos e dos métodos escolares, 

sintetizava as ideias modernizadoras da ciência, do industrialismo e da democracia, 

bem como tentava levar a escola a tornar-se o centro das mudanças.  

  

Assim, essa proposta, presente no PPP da escola, apresenta uma inclinação a um 

modelo de educação que se contraponha ao modelo tradicional, fato que demonstra 

influências oriundas desse movimento, escolanovista, principalmente no que concerne à ação 

docente e discente no processo de ensino e de aprendizagem, além da significatividade dos 

saberes escolares e da interdisciplinaridade. 
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Em relação ao trecho “disponibilidade para a aprendizagem”, os trechos assinalados 

dizem respeito aos que apresentam certa aproximação com um dos preceitos da pedagogia de 

projetos, ou seja, de que o estudante deve ser capaz de continuar aprendendo mesmo após a 

vida escolar, pois se acredita ser essa uma das demandas da sociedade da informação. Para 

isso, a escola deve ter como objetivos de aprendizagem as múltiplas formas de tratamento da 

informação, tornando o discente apto a aprender. A esse aspecto, Hernández e Ventura (1998) 

afirmam que  

 

O caminho do conhecimento implica busca e aprofundamento das relações que seja 

possível estabelecer em torno de um tema, relações tanto procedimentais como 

disciplinares; mas também do desenvolvimento da capacidade de propor-se 

problemas, de aprender a utilizar fontes de informação contrapostas ou 

complementares, e saber que todo ponto de chegada constitui em si um novo ponto 

de partida (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.48). 

   

Em resumo, o processo de aprendizagem se dá pelas relações estabelecidas com a 

informação, por isso a importância de desenvolver nos jovens essa capacidade de buscá-la  

Entre os objetivos do processo de ensino e aprendizagem, o documento analisado 

também faz referências à formação dita “pessoal”. Identificou-se dois trechos relacionados a 

esse tópico, que foram: 

 

“Desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes” 

“Foco na construção de competências” 

 

Assim como nos textos dos documentos oficiais analisados, a escola também enfatiza 

o desenvolvimento de habilidades e competências na formação humana. Ramos (2003) 

observa uma preocupação latente da pedagogia das competências com os interesses imediatos 

dos indivíduos, pois os conhecimentos são considerados válidos quando têm utilidade prática. 

Para a autora, essa pedagogia passou a ser uma “psicologização das questões sociais” 

(RAMOS, 2003, p.95) quando o termo “competências” tornou-se propício aos interesses 

socioeconômicos. O que há, então, é uma adequação das funções das instituições educacionais 

ao contexto social, principalmente no que se refere ao aspecto econômico. Vistas dessa forma, 

as “habilidades e competências” acabam esboçando um tom de crítica, pois não contribuem 

de forma significativa para a emancipação dos trabalhadores, pelo contrário, torna-os “massa 

de manobra” para manutenção do modo de produção vigente. A esse respeito, há uma 

discussão em torno dos valores e atitudes na categoria “Formação Humana”. 
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4.1.3.2 Subcategoria 2: ações 

 

A investigação dos excertos relacionados às ações do processo de ensino e de 

aprendizagem demonstrou que eles convergem com os objetivos tratados na subcategoria 

anterior, pois, novamente, há a rejeição ao modelo tradicional de ensino como meio para 

atingir as finalidades que a instituição julga importante nesse processo. Os trechos que 

confirmam esse ponto de vista são: 

 

“Investimento em novas metodologias” 

“Dinamização das práticas pedagógicas” 

“Melhoria do Processo ensino-aprendizagem” 

“Adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliar os 

estudantes nas suas construções intelectuais” 

 

Os termos “novas metodologias” e “dinamização das práticas pedagógicas” apontam 

para uma predisposição da instituição a buscar “caminhos” diversos para a efetivação do 

processo de ensino e de aprendizagem. Assim, há indícios de que o fazer pedagógico do locus 

em questão tende a afastar-se de um ensino enciclopédico e hierárquico.  

Além disso, destaca-se, nessa subcategoria, a realização de projetos escolares, o que 

sugere que a comunidade escolar acredita ser essa uma ação eficaz na “melhoria do Processo 

de ensino-aprendizagem”. Essa constatação vai ao encontro desta pesquisa, pois, ela tem o 

fim de observar se e como esses projetos contribuem para a formação humana. 

 

“Projetos interdisciplinares” 

“Adotar a pesquisa como princípio educativo” 

 “Ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, 

debates, atividades individuais e outras atividades em grupo” 

 

Assim, os projetos serão realizados levando-se em consideração três princípios: 

contextualização, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
21

 O seguinte fragmento 

retirado do texto do PPP analisado confirma tal afirmação: 

 

“Elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo 

como princípios a contextualização, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade” 

 

 

Acerca da interdisciplinaridade, à luz dos textos oficiais e de pesquisadores 

interessados nas questões em torno desses temas, o artigo 10 das DCNEM trata da 

                                                           
21

 O termo “transdisciplinaridade” não será discutido nesta pesquisa, pois não há 

neste trabalho aparato teórico suficiente para comentar acerca desse tema. 
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organização das disciplinas escolares em áreas do conhecimento enquanto os PCNEM 

afirmam se tratar de uma forma de facilitar o desenvolvimento dos conteúdos numa 

perspectiva contextualizada e interdisciplinar. Carneiro (2012a), por sua vez, considera esses 

aspectos, somados à flexibilidade do currículo e o trabalho em equipe, como principais 

estratégias de organização e funcionamento da escola de Ensino Médio. Para Minayo (2010), 

a interdisciplinaridade consiste numa articulação de várias disciplinas em que o foco é o 

objeto, o problema ou o tema complexo, para o qual não basta a resposta de uma área só. 

Rodrigues e Amaral (1996 apud KATO; KAWASAKI, 2011) afirmam que contextualizar o 

ensino significa trazer a própria realidade do aluno, não apenas como ponto de partida para o 

processo de ensino e aprendizagem, mas como o próprio contexto de ensino. 

O conceito de projetos temáticos de Almeida e Amaral (2005) apresenta um trecho 

permite estabelecer relação com o conceito de contextualização citado acima. Para os 

pesquisadores, os projetos temáticos são “aqueles que apresentam uma diferente forma de 

abordagem aos conteúdos e de organização das disciplinas na escola, e que têm como ponto 

de partida, a escolha de temas representativos da realidade local e da vida social dos 

alunos” (ALMEIDA; AMARAL, 2005, p.1, grifo nosso). Assim, há convergência entre os 

conceitos em questão, pois os temas desenvolvidos nesse tipo de projeto tem relação com a 

própria realidade do estudante que tem voz ativa no processo de escolha do tema. Hernández 

e Ventura confirmam tal afirmação quando afirmam que 

  

o tema pode pertencer ao currículo oficial, proceder de uma experiência comum, 

originar-se de um fato da atualidade, surgir de um problema proposto pela 

professora ou emergir de uma questão que ficou pendente em outro projeto 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.67, grifo nosso). 

 

 

Portanto, é válido considerar a contextualização como um dos princípios para a 

organização de projetos como consta no documento investigado. 

O termo interdisciplinaridade, por sua vez, surge na pesquisa de Hernández e 

Ventura (1998) como uma das respostas à pergunta: “que quer dizer „globalização‟ na prática 

dos que ensinam?” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.51). Para os autores, o sentido de 

globalização como interdisciplinaridade é entendida como “a tentativa voluntária de 

integração de diferentes ciências com um objetivo de conhecimento comum” (ASENSIO, 

1987 apud HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.53) a partir do esforço dos docentes. Por 

esse motivo, é considerada uma relação externalista, pois depende das relações estabelecidas 

pelo professor. Nesse sentido, o termo em questão tem caráter somativo de matérias. Essa 
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concepção apresenta certo tom de crítica quando se pensa na dependência do professor para 

que se estabeleça as relações entre os saberes das disciplinas, o que não garante que o discente 

assuma tal postura diante das informações que se apresentam em torno do tema.  

Para Hernández e Ventura (1998), a globalização é admitida como estrutura 

psicológica e fundamenta-se na proposta construtivista da aprendizagem cuja definição 

consiste na capacidade dos estudantes levarem “adiante as tarefas reconstrutivas, 

reconstrutivas globais e construtivas com a informação a qual têm acesso na sala de aula” 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.56-57). Essas tarefas, dizem respeito à possibilidade 

de incentivar os  estudantes a lidarem com a  informação de forma que sejam capazes de 

continuar aprendendo ao longo da vida por meio da compreensão de uma informação “em 

termos de conceitos e ideias”, “da capacidade de situar a informação no marco das ideias-

chave e procedimentos que estruturam uma disciplina de pensamento” e ainda, através da 

“atitude de propor novas perguntas à informação e construir significados novos e originais a 

partir dela” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.57). 

 Assim, os projetos desenvolvidos na instituição são de grande valia para 

concretizar o devido manuseio da informação por parte dos alunos, pois quando se preza pela 

relação teoria-prática, como é enfatizada nos documentos educacionais oficiais, bem como no 

próprio PPP da escola, é gerada uma possibilidade de oportunizar uma aprendizagem 

significativa. O texto do próprio documento confirma tal dado: 

 

“A relação teoria prática na estrutura curricular do curso conduz a um fazer 

pedagógico na qual atividades como [...] desenvolvimento de projetos, entre outros, 

estão presentes em todos os períodos letivos” 

 

 

 Ainda no que concerne ao desenvolvimento de projetos na instituição 

investigada, o documento acrescenta que  

   

Relativo a estudo por projetos, implicará em o grupo explorar um conjunto de 

conteúdos importantes para o domínio de competências/habilidades de todos os 

módulos. Os projetos destes estudos serão negociados com os alunos e, na ocasião, 

serão levantadas as reais necessidades da prática, as competências/habilidades a 

serem trabalhados e como isto poderá ser articulado com os conhecimentos obtidos. 

Para realização deste procedimento, três fases não-estanques serão configuradas: 

problematização (problemas contextualizados aos temas em estudo), 

desenvolvimento (criação de situações de trabalho dentro e fora do espaço da 

Escola) e síntese (superação de convicções iniciais e construção de outras mais 

complexas, servindo de conhecimento para novas situações de aprendizagem). 
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Dessa maneira, no primeiro trecho é possível perceber que a escolha dos temas a 

serem desenvolvidos nos projetos não serão impostos pelos professores ou por outro 

segmento da comunidade escolar, mas sim, negociado entre professores e estudantes. Essa é 

uma característica dos projetos temáticos segundo Hernández e Ventura (1998). Para os 

autores, a escolha do tema conta a participação efetiva dos alunos acrescidas das reflexões 

feitas pelos docentes em relação a importância, pertinência e necessidade de pesquisar 

determinado assunto, pois isso desencadeará no aluno maior desejo pelo saber que ele obterá 

na realização do projeto.  

A respeito das três etapas de desenvolvimento, algumas considerações acerca delas 

são plausíveis: primeiro, elas não são fixas, ou seja, trata-se de um “processo de inovação 

aberto que, a partir de uma necessidade inicial, vai sofrendo modificações” (HERNÁNDEZ e 

VENTURA, 1998, p.28); e segundo, elas possibilitam a construção de um conhecimento mais 

complexo a partir das informações que os alunos já detêm de suas vivências, portanto, o 

parágrafo em questão, corrobora com pensamento de Hernández e Ventura (1998). Vale ainda 

ressaltar que esses autores não fazem menção a competências e habilidades no processo de 

desenvolvimento dos projetos, muito embora, seja possível relacionar alguns objetivos de 

aprendizagem do tratamento da informação como habilidades de lidar com ela.  

Em termos de conclusão da subcategoria “ações”, há um fragmento do PPP analisado 

que aborda inúmeros elementos citados ao longo dessa discussão, segundo o qual: 

 

“Os conteúdos na Escola Estadual de Educação Profissional serão tratados com 

interatividade e interdisciplinaridade, abrangendo aquilo que é considerado 

essencial pela sociedade em que o aluno vive, vindo a ser uma seleção de saberes 

de diversas naturezas como conceitos, raciocínios, linguagens, valores atitudinais, 

interesses, condutas a fim de que o aluno possa construir e usufruir os bens 

culturais, sociais e econômicos.” 

 

A partir dos termos destacados, é possível perceber que, para a instituição, o nível de 

significatividade dos conteúdos possibilitará condições ao jovem de viver diante do contexto 

social no qual está inserido. 

 

4.1.3.3 Subcategoria 3: prática docente 

 

Nesta seção, há algumas breves considerações em relação ao papel do professor, 

defendido pela instituição, no processo de ensino e de aprendizagem. A esse respeito, o 

fragmento retirado do PPP da instituição afirma que a instituição:  
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Rompe com o esquema do professor transmissor de conteúdos e do aluno receptor 

passivo e aponta para a necessidade de se aplicar metodologias de ensino que 

permitam a simulação ou realização de situações concretas de trabalho, propiciando 

a integração dos conhecimentos e o desenvolvimento de níveis de raciocínio mais 

complexos. 

 

Do excerto acima, pode-se observar, novamente, a preocupação que a instituição tem 

de se distanciar de um modelo tradicional de educação, fato que corrobora com as ideias 

defendidas pela Escola Nova, isto é, de que o professor assume papel de mediador do 

processo de aprendizagem como descrito neste trecho: 

 
 “Professor seja o mediador na interação dos alunos com o objeto de conhecimento” 

 

Além disso, essa mediação se dará por meio de ações que possibilitem a relação 

teoria-prática, a integração e a construção do conhecimento como já explicitado 

anteriormente.  

  

4.1.4 Categoria 4: formação humana 

 

A partir da análise realizada, foi possível identificar alguns trechos relacionados à 

formação humana. A decisão por discutir essa temática justifica-se pela centralidade que ela 

ocupa nesta pesquisa, portanto, as considerações acerca desse tema serão feitas, a partir da 

base problemática levantada em torno dessa questão, porém, o foco de análise se dará em 

torno do que foi abordado acerca da alfabetização científica, pois ela é um elemento essencial 

ao exercício da cidadania no contexto social no qual a escola está inserida. 

Dentre os termos observados nos fragmentos dessa categoria, pode-se destacar: 

“críticos” e “pleno exercício da cidadania”. Essas expressões se relacionam pelo fato do 

exercício da cidadania ser consequência da capacidade crítica do indivíduo. Para que seja 

possível o desenvolvimento da “criticidade”, a escola deve oportunizar situações em que os 

estudantes aprendam a perceber e analisar a realidade que os rodeia. Para Teixeira (1994, 

p.63), isso se torna possível a partir de 

 

uma escola sobretudo prática, de iniciação ao trabalho, de formação de hábitos de 

pensar, hábitos de fazer, hábitos de trabalhar e hábitos de conviver e participar em 

uma sociedade democrática cujo soberano é o próprio cidadão.  
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Temos, então, a concepção de escola oriunda da ideologia escolanovista com ênfase 

na prática a partir da justificativa de garantir ao jovem a participação na sociedade atual. 

Além disso, destacam-se os valores necessários ou condizentes com as mudanças no cenário 

mundial, entre eles, a solidariedade, a cooperação e o respeito sob a justificativa de inserir-se 

numa sociedade global permeada por suas diferenças culturais.  

O excerto do PPP que corrobora com o exposto é 

 

“Em sua visão estratégica os valores são: respeito, solidariedade, ética, amor, 

humanismo, eficiência, disciplina, cooperação, honestidade e responsabilidade” 

 

Porém, Soares (2007) chama a atenção para uma análise mais profunda desse 

discurso. Segundo ele, 

 

O exercício da cidadania surge como elemento central para que os ajustamentos 

ocorram de forma ordeira e pacífica. Retorna aqui o velho desejo de Dewey em 

integrar os desajustados. O mundo harmonioso anunciado necessita de pessoas 

tolerantes, solidárias, sem preconceitos e que estabeleçam o diálogo como regra. 

Pessoas conscientes de seus direitos e de seus deveres, partícipes da vida social e 

com disposição e otimismo para corrigir os chamados desvios da sociedade. O 

cidadão que a escola deve formar é, pois, um sujeito engajado na grande lógica já 

definida pelas macroestruturas, à qual, ele deve conformar-se, acomodar-se. 

(SOARES, 2007, p.22). 

 

 

A crítica se estabelece ao considerar que o discurso que supervaloriza tais valores 

tem como “pano de fundo” a manutenção da lógica mercadológica do modo de produção 

vigente, cabendo ao sujeito conformar-se e acomodar-se no que já está posto.  

Como já observado na categoria “aspectos contextuais”, a escola assume papel 

fundamental no cenário mundial, pois possibilita a formação de cidadãos aptos a (con)viver 

na sociedade atual seja mantendo a lógica estabelecida pelas relações econômicas seja 

rompendo com ela. Porém, é razoável considerar o rompimento com essa lógica mais difícil 

pelo fato da educação ter raízes político-ideológicas bastante presentes por meio da legislação 

e das próprias políticas públicas. Termos como “eficiência”, “capacidade de iniciativa” e 

“responsabilidade”, encontrados ao longo do documento investigado, indicam a confirmação 

da visão de que: “o cidadão que a escola deve formar é, pois, um sujeito engajado na grande 

lógica já definida pelas macroestruturas, à qual, ele deve conformar-se, acomodar-se” 

(SOARES, 2007, p.22). O contrário torna-se possível ao problematizar tais termos: Qual é o 

tipo de eficiência esperada?; Por que desenvolver a capacidade de iniciativa nos jovens?; 
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Responsabilidade pelo quê e para quê? E os indivíduos que não se encaixam nessas 

determinações? 

A importância social da escola já foi mencionada nesta pesquisa, mas faz-se 

oportuno o destaque do seguinte fragmento do documento em questão, segundo o qual: 

 

É no ambiente escolar onde são fortemente vivenciadas as contradições presentes na 

sociedade. A escola existe para reproduzir valores e integrar as novas gerações na 

cultura aceita socialmente, mas esta mesma escola também tem o papel fundamental 

de formar cidadãos aptos a superarem e transformarem o meio social onde vivem na 

busca da construção de uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. 

 

Nesse trecho, há um ponto de convergência com as ideias de John Dewey, ou seja, de 

que a escola é uma sociedade em miniatura em que não há uma dualidade entre indivíduo e 

sociedade, visto que não existe indivíduo sem sociedade e vice versa e que uma e outra são 

produtos e fatores da vida social. “Logo, a escola não deve ser a oficina isolada onde se 

prepara o indivíduo, mas o lugar onde, numa situação real da vida, indivíduo e sociedade 

constituam uma unidade orgânica” (Dewey, 1978, p.28) 

 A organização curricular da escola segue orientações da Secretaria de 

Educação do estado que fornece anualmente uma matriz para cada curso técnico das EEEPs. 

O currículo está dividido em três eixos: Base Nacional Comum (BNC), Base Técnica e parte 

diversificada. A primeira agrupa as disciplinas que compõem a BNC, a segunda reúne as 

disciplinas referentes ao curso técnico e a terceira congrega as atividades complementares. 

Para maior esclarecimento, as matrizes dos cursos técnicos oferecidos na instituição 

investigada encontram-se em anexo.  

 Os projetos interdisciplinares, objeto de investigação desta pesquisa, estão 

inseridos na parte diversificada, juntamente Formação para a Cidadania, pois esses os 

elementos que compõem as atividades complementares. Assim, de acordo com o próprio 

documento 

 

As atividades complementares correspondem à parte diversificada do currículo, e 

visam acrescentar à formação dos alunos, o estudo de temas que contribuam para o 

seu melhor desempenho como cidadão, tanto no campo pessoal como profissional. 

Os componentes curriculares dessa área são distribuídos entre: Horário de Estudo; 

Projeto de Vida; Empreendedorismo; Formação para a Cidadania; Projetos 

Interdisciplinares; Mundo do Trabalho. 

 

Logo, esses são momentos destinados à formação humana em termos concretos. Na 

escola, o componente “Formação para a Cidadania” faz parte do Projeto Professor Diretor de 

Turma, inspirado na experiência de escolas portuguesas e implantado no estado do Ceará 
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desde 2008. O professor diretor de turma, professor de qualquer disciplina na escola, 

responsabiliza-se pelos alunos de uma única turma, para isso, são destinadas quatro horas 

semanais de sua carga horária para esse fim. Uma dessas horas é voltada para que o professor 

ministre aulas de Formação para a Cidadania nas quais serão abordados  

 

“temas envolvendo as dimensões escolar, humana, cultural, social, ambiental, 

política e os Projetos Interdisciplinares”. 

 

Desse modo, as possibilidades para uma boa formação humana aumentam. Porém, é 

importante ressaltar que não há nenhuma formação aos professores que ministrarão essas 

aulas e, além disso, não há orientações específicas das instâncias superiores, pois, segundo o 

documento analisado 

 

“os temas a serem trabalhados nas aulas de Formação para a Cidadania devem, 

sempre, estar voltados para as necessidades específicas de cada turma, portanto, não 

devem ser programados no planejamento anual” 

 

Assim, esse fator pode comprometer a eficácia dessas aulas tanto pela falta de 

formação dos professores quanto pela sua relatividade já que deve relacionar-se às 

necessidades do grupo. Surgem, assim, alguns questionamentos: quem define essas 

necessidades? Quais critérios devem ser considerados ao considerar um tema necessário e 

outro não? 

Este trabalho discute sobre formação humana de modo geral, pois o recorte dele 

contempla, de modo mais específico, a alfabetização científica (AC) como parte dessa 

formação. A AC, como já mencionado nesta pesquisa, é entendida pela National Research 

Concil (1996 apud GIL-PÉREZ; VILCHES, 2004, p.18) como a necessidade que todo 

indivíduo tem de “ser capazes de participar em discussões públicas sobre assuntos 

importantes que se relacionam com a ciência e a tecnologia”. Ou seja, se os avanços 

científicos e tecnológicos fazem parte da realidade do cidadão, este precisa ter condições de 

posicionar-se criticamente sobre as questões que envolvem esses avanços. Porém, para que tal 

feito seja possível é necessário que as instituições de ensino promovam uma educação 

científica que dê condições aos futuros cidadãos de compreender criticamente as influências 

exercidas pela ciência e tecnologia no seu cotidiano. 

No entanto, não há nenhuma referência direta à AC ao longo do PPP da escola, 

porém, os termos mencionados no início da discussão dessa categoria “críticos” e “pleno 

exercício da cidadania” relacionam-se indiretamente a esse tema, pois, os autores consultados 
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a respeito da AC concordam que lidar de forma crítica com os avanços científicos e 

tecnológicos é imperativo da sociedade atual, pois tais fatores podem comprometer a 

qualidade de vida das pessoas.  

  

4.1.5 Categoria 5: potencialidades 

 

O documento analisado também elenca suas potencialidades e desafios, dentre as 

potencialidades citadas no texto analisado, há a:  

 

“Elaboração de projetos educativos interdisciplinares, científicos” 

“Participações em feiras nacionais e internacionais” 

“Recursos governamentais” 

“Trabalho pedagógico norteado pelos PCNs, Diretrizes Curriculares” 

 

Portanto, o desenvolvimento de projetos é considerado como um dos fatores 

positivos da instituição, o que indica que esse tipo de ação colabora significativamente para o 

processo de ensino e aprendizagem. A participação em eventos científicos demonstra que a 

escola entende que isso possibilita o intercâmbio dos alunos participantes dos projetos com 

outros estudantes em suas diversas realidades, ampliando seus horizontes e favorecendo 

múltiplas aprendizagens. Outro fator considerado positivo é o fato da instituição considerar as 

orientações dos documentos oficiais, o que permite inferir a importância de conhecer tais 

dispositivos, a fim de melhor gerir as ações pedagógicas. Por fim, a disponibilidade de 

recursos governamentais também é considerada como uma de suas potencialidades, fator esse, 

que denota uma alerta quanto a necessidade da ampliação de investimentos em educação 

quando almeja-se um modelo educacional para além do tradicional.   

 

4.1.6 Categoria 6: desafios 

 

O documento analisado divide seus desafios entre internos e externos. Assim, os 

desafios externos referem-se aos fatores associados ao contexto social da escola e são 

destacados os 

 

“conflitos urbanos que podem repercutir negativamente na escola, a dificuldade de 

locomoção dos alunos de alguns distritos” 
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Dessa maneira, o único fator social que o PPP aponta são os “conflitos urbanos”, o 

qual, provavelmente, diz respeito à violência urbana, consequência de fatores peculiares à 

sociedade do município no qual está situada a escola
22

. Os fatores internos, por sua vez, 

relacionam-se à aprendizagem dos discentes. O documento cita a 

 

“desmotivação e desempenho acadêmico insatisfatório” 

“Dificuldade de aprendizagem relacionada com a leitura, a escrita, o raciocínio 

lógico-matemático e o cálculo” 

 

Quanto ao primeiro trecho, é possível estabelecer uma relação de consequência entre 

“desmotivação” e o “desempenho acadêmico insatisfatório”. Essa relação dialoga com a visão 

de pesquisadores da didática das ciências (SIMPSON et al., 1994; GIORDAN, 1997; FURIÓ 

e VILCHES, 1997 e POZO et al, 2009) que denunciam a falta de interesse e a repulsa pelas 

matérias científicas dos estudantes. Pozo e Crespo (2009) falam sobre uma “crise da educação 

científica” que consiste na aprendizagem defasada das ciências da natureza devido à falta de 

interesse dos jovens pelo que aprendem. Assim, constata-se que a instituição concorda com a 

visão desses autores e, por isso, busca formas de potencializar a aprendizagem dos alunos, a 

partir do investimento em práticas docentes inovadoras. 

Do segundo trecho, pode-se deduzir que a leitura, a escrita e o cálculo assumem 

papel de destaque na concepção da instituição pesquisada, pois ela relaciona o insucesso nas 

diversas disciplinas pela falta de domínio dessas linguagens. Soares (2007), após análise de 

alguns documentos do Banco Mundial, destaca que um dos assuntos considerados relevantes 

por esse órgão é “o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem” entre elas, a leitura 

e a capacidade de realizar cálculos simples, por isso, está em consonância com a concepção de 

necessidades básicas de aprendizagem do lócus pesquisado. Assim, portanto, há indícios da 

influência dos órgãos de caráter econômico na instituição na qual esta pesquisa foi realizada, 

o que pode ser visto como algo positivo ou negativo, dependendo da ótica utilizada. 

Assim, os autores relacionados ao ensino de ciências defendem a promoção de uma 

educação científica que atenda às demandas oriundas ao longo do tempo, principalmente após 

a Segunda Guerra Mundial, quando houve a polarização do mundo em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. O imperativo, então, passou a ser que os países subdesenvolvidos 

buscassem seu desenvolvimento econômico a partir do acompanhamento dos avanços 

científicos e tecnológicos a partir desse período. Para cumprir tal fim, a educação é colocada 

                                                           
22

 Apesar de possível, essa análise é especulativa, uma vez que o documento em si não oferece dados para uma 

conclusão a esse respeito. 
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no centro, pois seria o meio adequado ao desenvolvimento desses países. Krasilchick (1987, 

p. 6) concorda com essa visão, quando afirma que  

  

O que se passou nessa época, no ensino de ciências, reflete a situação do mundo 

moderno após a Segunda Guerra Mundial. A industrialização, o desenvolvimento 

tecnológico e científico que vinham ocorrendo, não puderam deixar de provocar 

choques no currículo escolar. Nos países que saíam de uma conflagração recente, 

cujo resultado dependeu dos recursos bélicos, os cientistas, que ocupavam uma 

posição de prestígio, viam no campo educacional uma importante área potencial de 

influência.  

    

 Por outro lado, Soares (2007) lança mão de inúmeros argumentos, inclusive de outros 

pesquisadores, para problematizar esse ponto de vista.  Ao citar Mészáros (2003), esse autor 

afirma que o Banco Mundial é importante para a manutenção da “estrutura organizacional do 

imperialismo norte-americano” e, tendo esse fator como ponto de partida, chega à conclusão 

de que mais do que formar cidadãos críticos, atuantes, cooperativos e solidários, essa lógica 

tem por objetivo a manutenção da ordem estabelecida em torno do modo de produção por 

meio da ênfase na liberdade de mercado, na competição e no individualismo. Por isso, Soares 

(2007) considera esses objetivos despolitizadores e próprios do pensamento neopragmático. 

Em relação às ideias neopragmáticas o conhecimento deveria ser 

 

“[...] menos discursivo, mais operativo, menos particularizado, mais interativo, 

comunicativo, menos intelectivo, mais pragmático, menos setorizado, mais global; 

não apenas fortemente cognitivo, mas também valorativo, atitudinal” (MIRANDA, 

1997, p.41). 

 

Isso, certamente, resultaria no empobrecimento do conhecimento e na 

instrumentalização da prática a favor dos saberes considerados úteis e imediatos, pois 

atendem a demandas momentâneas. 

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que a crítica apresentada se contrapõe ao 

discurso dos especialistas em educação científica, ela possibilita a ampliação das 

investigações em torno dessa questão. Assim, as discussões a esse respeito não se encerram 

com esta pesquisa, pelo contrário, indicam a necessidade da continuidade de investigações em 

torno dessa temática.   

 

4.2 Análise das entrevistas 

 

Acerca da análise dos dados colhidos nas entrevistas, esta pesquisa está dividida em: 

concepções e etapas de execução de projetos, a partir das etapas de organização citadas por 
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Hernández e Ventura (1998), pois a organização deste bloco dessa forma facilita o diálogo 

entre suas subunidades. 

 

4.2.1 Concepções  

 

4.2.1.1 Categoria 1: concepção de ciência 

 

Segundo a análise das entrevistas, essa categoria apresentou 13 unidades de registro, 

nas quais há semelhanças que geraram duas subcategorias: positivismo lógico e racionalismo 

crítico. As subcategorias relacionam-se às correntes filosóficas da ciência.  

Faz-se necessário, para o melhor entendimento dos dados coletados, explanar 

algumas considerações a respeito das duas correntes filosóficas da ciência, pois a concepção 

de ciência influencia a prática docente e as decisões tomadas na instituição. Segundo Borges 

(1996), os principais pensadores do modelo positivista lógico da ciência são René Descartes, 

Galileu Galilei, Francis Bacon e August Comte e caracteriza-se pela infalibilidade do método, 

a interpretação dos fenômenos pela observação, razão e experiência, método empirista-

indutivista, baseia-se no método científico tradicional, estabelecimento de leis quantitativas 

que regem os fenômenos e neutralidade da ciência. As unidades de registro dessa subcategoria 

relacionam-se a algumas dessas características das quais destacamos o método científico visto 

como base para as produções científicas.  

Contrariando essa visão, há o racionalismo crítico, corrente filosófica da qual, 

segundo Borges (1996), o principal pensador é Karl Popper e caracteriza-se pela relatividade 

das teorias, podendo uma ser substituída por outra melhor, pelo método hipotético-dedutivo, 

pelo predomínio da lógica, pela consideração das teorias metafísicas, embora não tenha 

evidência empírica e pela explicação criativa da realidade, ou seja, enquanto criamos a 

realidade, criamo-nos a nós próprios. Só observamos evidências associadas a relatividade das 

teorias, o que confere a ciência certa flexibilidade e condições de sofrer mudanças ao longo 

do tempo.  

Assim, como é possível observar no quadro a seguir, quadro 2, o maior número de 

UR estão relacionadas à primeira subcategoria, o que indica que o modelo positivista da 

ciência é o mais recorrente entre os participantes da pesquisa. Porém, o modelo racionalista 

crítico, embora em menor escala, apresenta adeptos, assim, é possível inferir uma abertura à 

problematização de uma ciência como “dona de verdades absolutas”. 
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Quadro 2: Categoria “concepção de ciência” e suas subcategorias 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

Os termos citados pelos entrevistados que confirmam a concepção positivismo- 

lógico são: “sistemática”, “a Ciência, ela está nas perguntas”, “investigativa”, “voltada a 

descobertas”, “busca uma forma de responder essas perguntas” e “sistematizar dentro de 

um padrão, um padrão científico”.  

Já os termos “muito ampla”, “algo global”, “tá em tudo” e “todas as disciplinas, 

todos os conteúdos, tudo que a gente tem de conhecimento” dizem respeito ao modelo 

racionalista crítico, uma vez que remetem a uma ciência vista como criadora de leis universais 

que regem todos os fenômenos naturais e, por isso, a ciência é vista como neutra, pois não 

depende dos múltiplos fatores presentes no contexto em que ocorrem as descobertas 

científicas. 

 

4.2.1.2 Categoria 2: concepção de ensino de ciências 

 

A investigação das falas referentes à concepção de ensino de ciências resultou num 

total de 10 UR, sendo quatro relacionadas à subcategoria “positivismo lógico”, quatro ao 
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

POSITIVISMO 

LÓGICO            (10 

unidades de registro) 

sistemática (P1) 

investigativa (P1) 

voltada a descobertas (P1) 

é muito ampla (P1) 

como algo global (P2) 

tá em tudo (P2) 

é como se fosse tudo isso que eu tô te falando, todas as disciplinas, todos os 

conteúdos, tudo que a gente tem de conhecimento (P2) 

a Ciência, ela está nas perguntas (P3) 

busca uma forma de responder essas perguntas que estão dentro da gente 

(P3) 

quando a gente consegue sistematizar dentro de um padrão, um padrão 

científico, aquela pergunta que a gente não tem a resposta. E a gente vai 

buscar resposta de forma sistematizada, de forma teórica, buscando 

mesmo argumentos paupáveis, e que a gente consiga provar que a gente 

pode comprovar aquelas teorias, sendo elas abstratas ou não (P3)  

RACIONALISMO 

CRÍTICO (três unidades 

de registro) 

flexível (P1) 

não pode ser fixista, limitadora (P1) 

Você precisa tá sempre atualizado (P2) 
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“racionalismo crítico”, uma ao processo de “aprendizagem” e somente uma à “relação 

teoria/prática”.  

 

 

 

 

 

Assim, com base no quadro 3, a visão de P1, diz respeito às ideias de “interpretação 

dos fenômenos pela observação”, “razão e experiência” além da “infalibilidade do método 

científico”, relacionam-se às características do positivismo lógico, pois quando se considera 

que a interpretação dos fenômenos inicia-se com a observação, é possível estabelecer relação 

com “é o despertar a curiosidade”, pois o ato de observar torna-se possível quando o 

pesquisador tem curiosidade sobre algo. Já o trecho “descobrindo coisas novas” sugere uma 

relação com a experiência, pois o conhecimento só será válido se puder ser experimentado 

(descoberto). Esse aspecto confere à ciência certa confiabilidade, pois diz basear-se em 

experiências que comprovaram algo por meio da razão. Essa confiabilidade resulta na 

supremacia do pensamento científico sobre outros de forma que é necessário, sob esse ponto 

de vista, que se busque sair do “achismo” pela busca de explicações nas leis e teorias 

científicas. 

No entanto, correntes atuais da epistemologia da ciência rejeitam essa supremacia, 

pois admitem que o processo de descoberta de novos conhecimentos também pode apresentar 

falhas. Essa crítica é realizada por Chalmers (1993), ao problematizar o indutivismo e o 

próprio ato de observar, segundo ele, há necessidade de entender “a ciência como um corpo 

de conhecimento historicamente em expansão e que uma teoria só pode ser adequadamente 

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO

é o despertar a curiosidade (P1)

sistematizar o conhecimento (P1)

sair do populismo, do achismo, e começar a descobrir pelo menos o que há de mais

próximo a realidade (P1)

descobrindo coisas novas (P1)

nunca se achar completo (P1)

percebendo que a vida, que a natureza(...)mudam a todo momento (P1)

tá sempre atualizado (P2)

vai sempre sofrendo evoluções (P2)

APRENDIZAGEM                 

(uma unidade de registro)
é algo que vai tá levando o aprendizado (P2)

RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA 

(uma unidade de registro)

fazer com que o professor, ele entenda a necessidade da prática, quando ele consegue

conciliar a prática com a teoria ele faz com que o processo de ensino e aprendizagem no

aluno aconteça de forma significativa. (P3)

POSITIVISMO LÓGICO 

(quatro unidades de registro)

RACIONALISMO CRÍTICO 

(quatro unidades de registro)
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Quadro 3 - Categoria “concepção de ensino de ciências” e suas subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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avaliada se for prestada a devida atenção ao seu contexto histórico” (CHALMERS, 1993, 

p.61). P2, por sua vez, apresenta argumentos que se aproximam dessa visão e conferem à 

ciência certa flexibilidade e relatividade, pois o tempo e o espaço devem ser considerados no 

processo de desenvolvimento da ciência. Somente P3 faz considerações à relação entre teoria 

e prática, destacando que essa relação favorece uma aprendizagem significativa. Tal 

consideração relaciona-se ao pragmatismo e, consequentemente, à Escola Nova, pois 

enfatizam a prática como meio adequado à construção do conhecimento. Essa observação 

corrobora com as considerações feitas em torno dessas questões na análise documental.  

 

4.2.1.3 Categoria 3: concepção de Alfabetização Científica 

  

Foram encontradas nove UR nessa categoria, sendo que oito delas vinculam a 

concepção de alfabetização científica (AC) às suas próprias concepções de ciência e apenas 

uma relaciona-se ao conhecimento disciplinar básico. 

Como se pode verificar no quadro 4, P1, P2 e P3 apresentam concepção de AC 

vinculadas às suas próprias concepções de ciência. Como já mencionado na categoria anterior 

as professoras têm, principalmente, concepção positivista de ciência, ou seja, com ênfase dada 

à uma sistematização das ideias científicas por meio do método científico e enxergam a 

ciência como meio capaz de explicar todos os fenômenos independentes do tempo e espaço 

nos quais estão inseridos. Essa mesma ideia repete-se ao se tratar de AC, o que sugere que os 

participantes dessa pesquisa não têm conhecimento a respeito do conceito de AC. A 

alfabetização científica é entendida pela National Research Concil (1996 apud GIL-PÉREZ; 

VILCHES, 2004, p.18) como a necessidade de 

  
[...] utilizar a informação científica para realizar opções que se nos deparam a cada 

dia; todos necessitamos ser capazes de participar em discussões públicas sobre 

assuntos importantes que se relacionam com a ciência e a tecnologia; e todos 

merecemos compartilhar a emoção e a realização pessoal que pode produzir a 

compreensão do mundo natural. 

 

Portanto trata-se de uma formação básica adequada, envolvendo o estudo do 

conhecimento científico de forma crítica, o que se afasta da concepção positivista da ciência.  

Sousa e Carneiro (2013) entendem que o positivismo   

 

 perdurou por muito tempo no desenvolvimento curricular no Brasil e, embora 

contestada, ainda se faz muito presente na realidade das salas de aulas das 

disciplinas científicas (SOUSA; CARNEIRO, 2013, p.46). 
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Dessa maneira, os indícios encontrados até aqui levam a crer que a ciência vista de 

forma positivista ainda é preponderante nas instituições educacionais, principalmente nas 

salas de aula. Consequentemente, há um ensino que torna o aluno agente passivo no processo 

de ensino e aprendizagem devido ao caráter enciclopédico, fragmentado e descontextualizado, 

resultado de uma concepção de ciência como detentora de verdades absolutas e com teorias 

universais inquestionáveis. 

 

4.2.1.4 Categoria 4: Concepção de projetos 

 

Foram identificadas 28 unidades de registro no total. Pela semelhança entre o 

conteúdo desses trechos das falas dos entrevistados, há cinco subcategorias: organização 

curricular, flexibilidade, projetos temáticos, projetos científicos e ensino e aprendizagem. O 

quadro 5 registra todas as UR e a quantidade relacionada a cada subcategoria.  

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO

sair do achismo e começar a organiza-lo, começar a sistematizar, a ordenar os fatos

(P1)

investigar e ir descobrindo (P1)

até uma criança que quando você começa a, ela começa a compreender né, a vida, por

exemplo, tudo pra ela é o porquê, “mas porque que isso é rosa? Mas porque que é

isso.. ?” (P2)

o ser humano sempre tá em busca de querer compreender o porquê de tudo. (P2)

é quando a gente consegue levar pro lado cientifico todo aquele estudo (P3)

tem tanta coisa por trás daquela horta que pode ser estudada de forma científica, mas e

porque? Por que aproveitar?” (P3)

é fazer por que por trás daquilo ali que tá sendo feito existe todo um estudo cientifico

que pode ser feito na sociedade (P3)

quando a gente começa a trazer os projetos que antes eles não tinham nenhum vinculo

voltado pra uma coisa sistematizada dentro das ciências (P3)

CONHECIMENTO DISCIPLINAR BÁSICO 

(uma unidade de registro)

Eu acho que, é pelo menos a gente ter um conhecimento básico. É, eu falei da origem

da vida porque eu vejo a origem da vida como algo básico, que pra se alfabetizar a

gente tem que ter pelo menos uma noção...é, do que é esse Cosmo (P2)  
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VINCULADA À CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA 

(oito unidades de registro)

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 4 - Categoria “concepção de alfabetização científica” e subcategorias 
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Já as UR que constam na subcategoria “flexibilidade” aproximam-se dos pr  

 

A análise dos dados relacionados à concepção de projetos ora se aproximam, ora se 

distanciam das questões conceituais de projetos temáticos apresentados por Hernández e 

Quadro 5 - Categoria “concepção de projetos” e suas subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO

nós temos os “hora do almoço”, “hora do lanche”, e a “hora que dá”! (P1)

Nunca deixar que nossos projetos atrapalhem as aulas (P1) 

são nove aulas direcionadas com disciplinas específicas pra eles estudarem, então eles tem que sair de

fora da aula pra poder fazer os projetos (P3)

eles não tão dentro ouvindo o professor, o que é que o professor tá dando, porque eles estão

trabalhando no projeto (P3)

“ah não, você não pode mais ficar no projeto, você tem que estudar” ele tinha como conciliar as duas

coisas. (P3)

que respeite tanto o momento da sala de aula quanto o momento que eles estão fazendo projeto (P3)

o projeto era bem simples, porque o projeto era criar uma mini usina de reciclagem do coco. (P2)

o projeto se evoluiu muito (P2)

no primeiro momento era aquela coisa pra biologia, mas depois ela foi se mostrando né, de forma

interdisciplinar. (P2)

vai depender muito (P2)

“É, porque a minha vó antigamente eu lembro que quando a gente sentia dor no dente, eles retiravam o

óleo do coco e colocavam dentro do dente”, e daí a aula acabou mudando, porque a gente foi estudar

a propriedade do óleo, porque também tem a extração do óleo né, tem uma prática pra extração do

óleo, e a gente chegou a visualizar que isso não é uma prática legal, até porque acaba enfraquecendo o

dente e o dente acaba quebrando (P2)

a ideia era fazer só um protótipo (P2)

você escolhe um tema, um assunto que você se interessa, e você então vai investigar (P1)

pode ser um tema... Específico (P2)

pode vim ser um tema que venha ser uma grande abrangência (P2)

eu visualizo ele muito voltado pra educação, pra sala de aula, pro ensino (P2)

Os costumes populares! Mas tudo relacionado com o coco, era tudo relacionado com o coco. (P2)

são duas coisas muito diferentes (P3)

projeto temático interdisciplinar que nós fazemos aqui na escola? Nós escolhemos um tema, e em cima

desse tema nós criamos alguns itens que o aluno tem que cumprir (P3)

Então o tema central era leitura, e dentro da leitura a gente trabalhou seis livros diferentes e cada sala

apresentou um livro seguindo uma orientação (P3)

Todos os alunos da escola estão envolvidos (P3)

projeto temático eu acho que é maior, envolve mais gente, mas tem menos do estudo científico nele

(P3) 

é algo que você veio, fez um planejamento, colocou lá a ação, tem um objetivo, tem uma hipótese né,

foi levantado uma hipótese né, e aquilo vai vim nas discussões, né, o desenvolvimento e tudo.  (P2)

são duas coisas muito diferentes (P3)

O projeto científico, eu acho que ele é mais individual (P3)

pesquisa menos ampla, é mais específica (P3)

ENSINO E APRENDIZAGEM        

(uma unidade de registro)
nosso projeto sempre foi muito vivo, muito ativo (P1) 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

(seis unidades de registro)

FLEXIBILIDADE                           

(sete unidades de registro)

PROJETOS TEMÁTICOS               

(dez unidades de registro)

PROJETOS CIENTÍFICOS         

(quatro unidades de registro)
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Ventura (1998) como consta no capítulo 1. Assim, há certa flutuabilidade entre projetos de 

iniciação científica e projetos temáticos, ou seja, em alguns momentos, as ações afastam-se 

quando os conceitos são comparados, em outros, há uma interseção entre os dois tipos de 

projetos. Essa diferenciação aparece na fala de P3, porém não há mais nenhum indício sobre 

essa distinção nas falas de P1 e P2. 

Quanto à primeira subcategoria, é possível inferir que o currículo não se relaciona ao 

desenvolvimento dos projetos de forma direta, pois são vistos como uma atividade em 

paralelo às ações desenvolvidas em sala de aula. Dessa forma, os estudantes que participam 

dos projetos precisam conciliar duas atividades. Essa concepção vai de encontro ao que é 

defendido por Hernández e Ventura (1998), pois, nas palavras dos autores, o desenvolvimento 

de projetos vai “substituindo o acúmulo linear de informação pela busca de inter-relações 

entre diferentes fontes e problemas que pretendem conectar-se em espiral em torno de 

estruturas de conhecimento” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.38). 

Essa ideia baseia-se na noção de “currículo em espiral” de Bruner (1969), que 

“consiste na apresentação de conceitos básicos que são ensinados em um primeiro momento e 

depois revistos em diferentes anos, aumentando o nível de profundidade, complexidade e 

modos de representação” (SARGIANI, 2016). Logo, os autores consideram que a organização 

do currículo deve considerar a interseção entre as múltiplas linguagens próprias das 

disciplinas que o tema postula. Assim, esse é um desafio para a realidade educacional 

brasileira que enfatiza a disciplinaridade, o que contribui com a fragmentação do saber, 

conforme enfatiza Hernández e Ventura (1998). 

Porém, as considerações de P2 se aproximam das características de projetos 

temáticos defendidas pelos autores acima citados. Isso provavelmente tenha acontecido, 

porque o projeto desenvolvido por P2 já tem um período significativo de desenvolvimento 

além de ser objeto de estudo de sua formação continuada, assim, esses fatores contribuem 

para que as ações desenvolvidas ao longo da execução do projeto sejam reavaliadas 

constantemente. Segundo Hernández e Ventura (1998), a flexibilidade organizativa nos 

projetos de trabalho é uma das formas que a organização do currículo em espiral que se 

apresenta na prática docente. Daí a aproximação entre as falas de P2 e essa característica dos 

projetos temáticos. Porém, somente essa característica não define projetos temáticos, pois essa 

prática envolve outros fatores como a escolha do tema, a avaliação, entre outros. 

Os projetos temáticos se caracterizam por dinamizar o processo de ensino e de 

aprendizagem, característica comum à Escola Nova. Essa dinamização se dá, principalmente, 

por meio da ênfase dada à prática por meio das experiências vividas pelos estudantes. Os 
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precursores dessas ideias são John Dewey e seu seguidor William Kilpatrick, portanto o 

trecho da fala de P1, referente ao registro da subcategoria “ensino e aprendizagem”, relaciona-

se a esse fator. 

Amaral (1990, p.32) afirma que as ideias propostas por Dewey tinham por base “[...] 

o aprender através da ação, o colocar como centro da educação a atividade pessoal, o esforço, 

o interesse da criança[...]”, indo de encontro com os pilares da educação tradicional. No 

entanto, Miranda (1997) critica a escola nova, pois, a seu ver o conjunto de ideias 

escolanovistas seria resultado das mudanças associadas ao avanço tecnológico e à 

globalização em que ocorre um processo de empobrecimento do conhecimento que é 

confundido “com informação, com instrumentalização da ação, e com a emergência de um 

saber imediato e útil” (MIRANDA, 1997 apud SOARES, 2007, p.145). É importante observar 

que as críticas à pedagogia de projetos, aqui apresentadas, objetivam ampliar o espectro de 

discussões possíveis a partir da maturação da própria pesquisa. Além disso, tem a finalidade 

de expandir a problemática em torno dos projetos temáticos.  

Com base nos dados colhidos nas entrevistas, tanto P1 quanto P2 apresentam em 

suas falas características relacionadas aos projetos do tipo temático e aos projetos científicos 

sem realizar nenhuma distinção. Somente P3 faz essa distinção e caracteriza ambos os 

projetos. As três professoras concordam que os projetos temáticos partem de um tema que 

deve ser desenvolvido ao longo do projeto. P3 considera que esse tipo de projeto consegue 

abranger mais estudantes quando comparado ao projeto científico. Essa visão vai ao encontro 

da visão de Bazin (1983), em relação a iniciação científica, pois ele define a IC como 

atividade “selecionada” e “elitizada”. Segundo o autor, um dos fatores que corroboram com 

essa visão é o número limitado de bolsas e programas, restringindo-se à uma parcela mínima 

de estudantes. 

Em conclusão, há indícios que apontam para certos equívocos relacionados às 

concepções de projetos temáticos e projetos científicos, o que, provavelmente, pode vir a 

sobrecarregar os envolvidos sejam professores ou estudantes devido à falta de um melhor 

delineamento conceitual desses projetos. Soares (2007), referindo-se ao termo “projetos”, 

alerta que há um  

 

“uso indiscriminado do termo seja nos documentos de organismos como a ONU ou 

nos documentos do Ministério da Educação do Brasil [...] geralmente não informam 

as referências dos seus criadores, revelando desconhecimento ou má fé. Qualquer 

das opções carrega grave problema na ordem do rigor científico” (SOARES, 2007, 

p.124). 
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Assim, é razoável relacionar essa dificuldade conceitual de ambos os projetos devido 

a pressão exercida por determinados órgãos públicos no que concerne ao fato de considerar, 

de forma aligeirada, o ensino por projetos como meio redentor ao modelo tradicional de 

ensino que já sofria críticas desde o início do século XX. 

 

4.2.2 Etapas de execução dos projetos 

 

4.2.2.1 Categoria 1: escolha do tema 

 

Nessa categoria, foram encontradas 17 unidades de registro que, após análise, foram 

distribuídas em cinco subcategorias como demonstra o quadro 6. As subcategorias 

demonstram os fatores que influenciaram na escolha dos temas desenvolvidos pelas 

professoras participantes da pesquisa. Entre as cinco categorias, apenas uma (formação 

docente) não se relaciona diretamente aos pressupostos estabelecidos por Hernández e 

Ventura (1998) para a escolha do tema. 

A subcategoria “aulas de Biologia” apresenta indícios nas falas de P1 e P2 que os 

temas dos projetos investigados sofreram influência dos assuntos vistos na sala de aula. Essa 

observação está, em parte, de acordo com a visão dos autores citados acima, pois eles 

defendem que a escolha do tema deve surgir a partir do que é trabalhado em sala de aula, 

porém deve-se dar continuidade ao desenvolvimento desse tema nas aulas posteriores. No 

entanto, não houve nenhum indicativo de que o tema escolhido era totalmente desenvolvido 

em sala de aula, pelo contrário, embora tenham influência dos assuntos desenvolvidos nas 

aulas de biologia, os temas são desenvolvidos em paralelo à sala de aula como uma atividade 

extraclasse como já foram esclarecidos nas concepções de projetos. A esse respeito, 

Hernández e Ventura (1998) destacam que 

  

o tema pode pertencer ao currículo oficial, proceder de uma experiência comum, 

originar-se de um fato da atualidade, surgir de um problema proposto pela 

professora ou emergir de uma questão que ficou pendente em outro projeto 

(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.67)  

 

O processo de escolha do tema é, pois, resultado do diálogo estabelecido entre 

docentes e discentes que, pela mediação do professor, devem se perguntar sobre a 

necessidade, relevância, interesse ou oportunidade de abordar outros temas. 
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A subcategoria “iniciativa dos alunos” também concorda em parte com a visão dos 

autores em questão, pois considera as sugestões dos estudantes ao escolher o tema, mas o 

número reduzido de discentes participantes distancia-se da proposta de Hernández e Ventura 

(1998) que defendem que o tema deve ser desenvolvido em conjunto pelos alunos e 

professores no próprio contexto da sala de aula. Os trechos das falas de P1, P2 e P3 fazem 

referência ao conceito de Iniciação Científica de Bazin (1983) que considera essa atividade 

“selecionada” e “elitizada”, porque não dá condições a todos os alunos de participarem. Essa 

visão do autor é pautada no Ensino Superior, porém alerta para o fato dessa atividade já 

adquirir tais características no Ensino Médio talvez por influência do modelo universitário ou 

devido ao contexto dessa etapa de ensino marcada pela falta de investimento em políticas 

educacionais para esse público e pela supremacia do conteúdo devido às seleções que lhes 

possibilitarão o ingresso no Ensino Superior. Por esse motivo, é difícil romper com essa 

lógica “elitista” de projetos, porém, abre-se aqui, a possibilidade se discutir soluções para 

amenizá-la. A esse respeito, P3 que afirma que: 

 

O Varal Científico é um varal mesmo, a gente pega cordão, depois se você quiser a  
gente tem foto aí, a gente pega barbante, bota no meio da escola, aí dá uma 

cartolina de cada cor pros meninos, e nessa cartolina eles vão desenhar a ideia que 

eles têm, de projeto, aí os professores da escola vão avaliar essas ideias deles, né. E 

aí dessa ideia é que a gente visualiza o que está estampada e pendurada no meio da 

escola, e o professor pega aquela ideia, escolhe aquela ideia e diz “vai, vou 

orientar seu projeto. (P3) 

 

O trecho acima oferece indícios de que a instituição busca formas de envolver todos 

os alunos no processo de escolha do tema, porém quando os professores selecionam os temas 

que irão desenvolver acaba segregando uma parcela de estudantes. Não cabe aqui julgar tal 

ação, porém é necessário repensar acerca da realidade que envolve o Ensino Médio, pois tal 

contexto dificulta a realização de atividades pedagógicas mais significativas. 
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A partir da análise das entrevistas, é possível perceber que tanto P1 quanto P2 

afirmam que os projetos analisados tiveram influência das questões sociais e, somente, P2 da 

realidade em que vive. As falas das duas professoras relacionam-se, em parte, ao conceito de 

projetos temáticos como “aqueles que apresentam uma diferente forma de abordagem aos 

Quadro 6 - Categoria “escolha do tema” e suas subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO

Surgiu a partir de uma aula de bioquímica (P1)

Foi quando eu fui dar uma aula e... Aula de botânica né?

Aula de saúde, fiquei dando... do meio ambiente, levei

pro lado da botânica, (P2)

interesse por um grupo de alunos (P1)

até que um dos alunos (...) se interessou (P1)

três alunos se encantaram (P2)

hoje esses meninos né, esses três (P2)

ficaram encantados (P2)

pra participar de projeto o aluno tem que querer! (P3)

O Varal Científico é um varal mesmo, a gente pega

cordão, depois se você quiser a gente tem foto aí, a gente

pega barbante, bota no meio da escola, aí dá uma

cartolina de cada cor pros meninos, e nessa cartolina eles

vão desenhar a ideia que eles têm, de projeto, aí os

professores da escola vão avaliar essas ideias deles, né. E

aí dessa ideia é que a gente visualiza o que está

estampada e pendurada no meio da escola, e o professor

pega aquela ideia, escolhe aquela ideia e diz “vai, vou

orientar seu projeto”. (P3)

diminuir os impactos, resíduos, orgânicos (P1)

foi pensada a questão social (P1)

Não era feito um trabalho com a comunidade (P2)

Os alunos não tinham é... é... sensibilização em relação

aquele reje... aqueles rejeitos (P2)

eu queria mudar o mundo (P2)

FORMAÇÃO DOCENTE           

(uma unidade de registro)
minha monografia (P2)

visualizando o descarte do coco (P2)

vi também que a escola em que eu trabalhava na época, o

(nome da escola ) tinha um grande espaço (P2)

INICIATIVA DOS ALUNOS       

(sete unidades de registro)

QUESTÕES SOCIAIS                 

(cinco unidades de registro)

INTERPRETAÇÃO DA 

REALIDADE                               

(duas unidades de registro)

AULA DE BIOLOGIA               

(duas unidades de registro)
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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conteúdos e de organização das disciplinas na escola, e que têm como ponto de partida a 

escolha de temas representativos da realidade local e da vida social dos alunos” (ALMEIDA; 

AMARAL, 2005, p.1). Há, portanto, uma relação parcial entre as falas das professoras e o 

conceito acima, pois não há indícios no projeto desenvolvido por P1 de uma organização da 

disciplina de Biologia por meio do desenvolvimento do projeto. Já o projeto desenvolvido por 

P2, apresenta tais indícios como será observado na categoria “processo de aprendizagem”. 

Ao longo deste trabalho, houve menção acerca da importância do desenvolvimento 

da criticidade por meio da interpretação da realidade, possibilitando a intervenção nela. 

Assim, as unidades de registro da subcategoria “questões sociais” relacionam-se ao 

desenvolvimento dessa habilidade e, além disso, indicam uma possibilidade para o 

desenvolvimento da Alfabetização Científica já que esta depende da visão crítica da realidade 

acrescida de condições básicas para avaliar os efeitos dos avanços da ciência e da tecnologia 

no contexto social. Essa possibilidade se expressa por meio da tese democrática de AC, 

segundo afirma Fensham (2002 apud GIL-PÉREZ; VILCHES, 2004, p.21-22) que: “supõe 

que a alfabetização científica permite aos cidadãos participar nas decisões que as sociedades 

devem adoptar em torno a problemas sócio-científicos e sócio-tecnológicos cada vez mais 

complexos”.    

Essa capacidade só será possível a partir da habilidade de observar criticamente a 

realidade na qual alunos e professores estão inseridos, destacando os efeitos científicos e 

tecnológicos sobre seu contexto social. 

Por fim, em relação à formação continuada de P2, é notório que  esse fator pode ter 

possibilitado à professora reavaliar as ações desenvolvidas ao longo do projeto de forma a 

repensar técnicas e metodologias que contribuíssem mais com o processo de aprendizagem, 

uma vez que  o tempo é um dos desafios para o desenvolvimento dos projetos, pois isso pode 

relacionar-se à falta de momentos de reflexão sobre a própria prática docente o que diminui a 

possibilidade de realizar intervenções para melhor eficácia do projeto. 

 

4.2.2.2 Categoria 2: ação docente 

 

Como demonstra o quadro 7, há 24 UR acerca dessa categoria, assim, após análise, 

elas foram subdividas em quatro subcategorias que refletem o papel do professor no 

desenvolvimento do projeto, a saber: as subcategorias “orientação”, “motivação”, “mediação” 

e “planejamento”.  



123 
 

Em relação ao professor como orientador, que obteve o maior número de registros, é 

possível inferir a influência do modelo de Iniciação Científica presente nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) exercida sobre o lócus de pesquisa. Como consequência, os projetos 

assumem determinadas características do processo de introdução ao meio científico como o 

acompanhamento do professor-orientador durante o desenvolvimento do projeto.  

Da subcategoria “motivação” pode-se depreender, à primeira vista, que o professor 

tem um importante papel na implantação de novas concepções de ensino, pois ele é o 

principal condutor do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que tal ação (motivação) 

torna-se imperativa num contexto educacional marcado por fatores que diminuem a eficácia 

do processo de ensino e aprendizagem
23

. Essas posturas tornam a ação docente um elemento 

chave para superar esse tipo de dificuldade.  

 Hernández e Ventura (1998) elencam sete ações importantes que devem ser 

tomadas pelo docente após a escolha do tema:  

 

1. Especificar [...] o esquema cogniscitivo que permitirá que o projeto vá além dos 

aspectos informativos ou instrumentais imediatos [...] 

2. Realizar uma primeira previsão dos conteúdos (conceituais e procedimentais) 

[...] e encontrar algumas fontes de informação [...] 

3. Estudar e atualizar as informações em torno do tema ou problema do qual se 

ocupa o Projeto [...] 

4. [...] reforçar a consciência de aprender do grupo. 

5. Fazer uma previsão dos recursos que permitem transmitir ao grupo a 

atualidade e funcionalidade do Projeto. 

6. Planejar o desenvolvimento do Projeto sobre a base de uma sequência de 

avaliação: 

a) Inicial; b) Formativa; c) Final 

7. Recapitular o processo. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.69-70)  

 

   Entre essas sete ações, foram grifadas aquelas que se relacionam à fala das 

professoras, principalmente, no que diz respeito a algumas UR da subcategoria “orientação”, a 

“mediação” e ao “planejamento”. As falas de P1 e P2 que apresentam relação com os tópicos 

2 e 3 da citação acima são: 

 

[...] mostrando as propriedades dos alimentos, a importância da alimentação 

saudável. (P1)  

[...]vamos ver o que que a gente visualiza aqui em (município), na nossa região?” 

(P2) 

                                                           
23

 Acerca desse cenário, Pozo e Crespo (2009) relaciona-o a cinco atitudes inadequadas assumidas pelos 

estudantes em relação ao trabalho científico, já citadas nesta pesquisa, mas que precisam ser relembradas neste 

contexto, a saber: 1) assumir posições passivas, esperando respostas em vez de dá-las; 2) conceber os 

experimentos como demonstrações e não como pesquisa; 3) considerar o trabalho intelectual como atividade 

individual e não de cooperação; 4) considerar a ciência como conhecimento neutro, ou seja, sem repercussões 

sociais e 5) considerar o conhecimento científico superior a outras formas de saberes. 
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[...] dei alguns pontos pra eles pesquisarem, eles pesquisaram, eles já trouxeram 

problemática, eles foram, foram absorvendo, foram montando isso junto comigo. 

(P2) 

 

Porém, somente os conteúdos conceituais foram enfatizados, apesar da fala de P2 

apresentar a possibilidade de existência de conteúdos procedimentais, uma vez que houve 

pesquisa de campo. Logo, isso indica a necessidade de refletir também sobre os conteúdos 

conceituais e atitudinais a partir da própria prática docente, de forma que esses fatores 

apareçam de forma clara no processo de ensino e de aprendizagem e não somente de forma 

indireta.  

Já o trecho da fala de P2,  

 

[...] fui fazer um estudo junto com o grupo de monitores de alunos (P2) 

 

explicita o papel de mediador assumido pela professora, uma vez que se admite uma 

relação horizontal não-hierárquica entre a professora e os alunos e relaciona-se aos tópicos 3 e 

4 da citação de Hernández e Ventura (1998). A crítica levantada por Soares (2007) parte do 

pressuposto de que na pedagogia de projetos ocorre uma exarcebação do espontaneísmo, o 

que sugere um retorno às ideias pragmáticas. Vista por essa ótica, a práxis educacional 

reforça o esvaziamento do conhecimento que passa a ser antiteórico e pragmático. Esses 

fatores influenciam a prática docente, pois, de forma extrema, sugere que a figura do 

professor não é detentora de saberes que contribuirão com o desenvolvimento do projeto. 

Assim, faz-se necessária a busca de certo equilíbrio de forma que o professor nem seja o 

único responsável pela aprendizagem do discente nem que seja totalmente dispensável. 

Portanto, por esse viés, o professor junto com os alunos desenvolve o projeto, com o fim de 

fomentar o processo de aprendizagem.  
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO

mostrando as propriedades dos alimentos, a importância da

alimentação saudável (P1) 

dando todo suporte (P1) 

vamos ver o que que a gente visualiza aqui em (município ), na

nossa região?” (P2)

dei alguns pontos pra eles pesquisarem, eles pesquisaram, eles já

trouxeram problemática, eles foram, foram absorvendo, foram

montando isso junto comigo (P2)

foi de orientar (P2)

professor passa a orientar (P3)

o que a gente faz aqui é orientar pra que eles façam (P3)

acompanhando (P3)

pede toda semana uma reunião (P3)

precisam estar perto (P3)

a gente acompanha pra ajudar(P3)

fui fazer um estudo junto com o grupo de monitores de alunos (P2)

mediadora (P2)

levei esse projeto pra SEDUC né, e recebi aí uma ajuda de custo de

5.000 reais (P2)

eu tive que ir atrás da Embrapa (P2)

eu fui na Embrapa (P2)

Eu tive que ver o PPP da escola, pra analisar, pra ver se já tinha algo

voltado pra isso (P2)

eu tive que fazer na...na.... na semana pedagógica eu tive que fazer

inclusão né pra poder constar como uma ação aqui na escola, então

o meu plano de ação anual da escola, o projeto do coco ele se inclui

né, pra poder tá no PPP da escola e... outro projeto... (P2)

fui passando esse meu sentimento (P2)

Dentro das minhas aulas, eu fui contextualizando (P2)

motivadora (P2)

eu sempre procurei os colegas professores pra tarem também

atuando nesse projeto (P2)

sempre eu tava querendo envolver a escola toda (P2)

eu sempre busquei tá interagindo com toda a escola, não só com

aqueles três meninos (P2)

MOTIVAÇÃO                  

(seis unidades de registro)

PLANEJAMENTO           

(cinco unidades de registro)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

A
T

E
G

O
R

IA
 2

: 
A

Ç
Ã

O
 D

O
C

E
N

T
E

 (
A

d
)

ORIENTAÇÃO                 

(11 unidades de registro)

MEDIAÇÃO                   

(duas unidades de registro)

Quadro 7 - Categoria “ação docente” e suas subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Além disso, os autores citados acima apontam como uma das ações do professor 

realizar “uma previsão dos recursos que permitem transmitir ao grupo a atualidade e 

funcionalidade do Projeto”. Por conseguinte, P2 exerce tal função ao buscar parceria com 

instituições de pesquisa e ainda ao considerar o Projeto Político Pedagógico da instituição, a 

fim de balizar sua prática. Os trechos que comprovam tais informações são: 

 

eu tive que ir atrás da Embrapa (P2) 

eu fui na Embrapa (P2) 

Eu tive que ver o PPP da escola, pra analisar, pra ver se já tinha algo voltado pra 

isso (P2)  

 

É interessante observar que as falas de P3 relaciona-se somente a atividade de 

orientação da prática docente, o que pode indicar uma predisposição à realização de projetos 

com caráter de Iniciação Científica. 

Por fim, é importante ressaltar a ideia de “professor como um agente de mudanças”, 

porquanto Hernández e Ventura (1998) enfatizam inúmeras vezes que a organização do 

currículo por projetos de trabalho só se tornou possível devido à ação dos professores ao 

refletir sobre a própria prática, dessa maneira, esse ponto de vista válido, porém não se pode 

esquecer do contexto educacional do Brasil, pois, segundo Farias (2006), é necessário que 

ultrapassemos a concepção de professor como agente de mudança, a partir da reflexão das 

“condições concretas do sistema educacional, da escola pública e de seus professores” 

(FARIAS, 2006, p. 69). Isso deve ser ressaltado, já que o professor não é o único responsável 

pelas mudanças na educação, pois dependerá “também de escolhas que envolvem relações de 

poder e autoridade, valores e finalidades éticas e políticas que transcendem o individual” 

(FERNANDES, 2000 apud FARIAS, 2006, p.70) 

 

4.2.2.3 Categoria 3: atividades dos estudantes  

 

A análise dos dados coletados possibilitou a identificação de 29 unidades de registro 

relacionadas a essa categoria. Após investigação das UR, encontramos semelhanças em torno 

de três ações dos discentes: divulgação científica, técnica e continuidade do projeto, assim, as 

duas primeiras atividades dos alunos apresentaram um número razoável do total de UR. Os 

dados, portanto, sugerem que as professoras consideram importante que seus projetos sejam 

divulgados e que participem de intercâmbios no meio científico sejam dentro ou fora do país.  
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Dessa forma, as ações desenvolvidas pelos estudantes relacionam-se à Iniciação 

Científica, principalmente no que diz respeito à divulgação de suas pesquisas em eventos de 

intercâmbio entre cientistas, como as feiras de ciências e a ações relacionadas à técnica 

específica de cada projeto. Apenas a categoria “continuidade do projeto” referente às 

atividades dos alunos, segundo Hernández e Ventura (1998), destacam o “índice individual”, 

o roteiro inicial da classe, o “índice coletivo” e o dossiê de síntese. Esses são instrumentos 

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO

multiplicou esse projeto (P1)

proliferou a ideia (P1)

mostrando (P1)

aguçando a vontade de fazer com que as pessoas

participassem (P1)

acompanhar (...) em visitas externas (P1)

Nós começamos então a participar de feiras (P1)

indo pra outros municípios, pra outros Estados (P1)

temos vídeos (P1)

foi pra TV (P1)

levaram pras comunidades (P1)

divulgação (P2)

começou a participar de feiras pelo Brasil (P3)

ele começou a conseguir estar né presente nas grandes feiras

nacionais e internacionais (P3)

Estados Unidos e pro Chile (P3)

foi pro México (P3)

foi pra Colômbia (P3)

Pequin, na China (P3)

fazendo oficinas (P1)

trazendo os alimentos(P1)

fazendo degustações (P1)

participação em oficinas (P1)

fazer os alimentos (P1)

fizeram alimentos (P1)

trouxeram alimentos (P1)

contribuíram (P1)

efetuando a prática (P2)

Nos os resultados (P2)

Então aí, eles foram me ajudando na construção desse...

dessas práticas que a gente vai visualizando junto com os

alunos. (P2)

CONTINUIDADE DO PROJETO                             

(uma unidade de registro)
já estavam querendo escrever um livro sobre costumes (P2)
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA    

(17 unidades de registro)

AÇÕES TÉCNICAS                 

(11 unidades de registro)

Quadro 8 - Categoria “atividades dos estudantes” e suas subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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que se referem a cada etapa de desenvolvimento do projeto. Dessa maneira, são enfatizados os 

objetivos de aprendizagem e não as informações relacionadas ao tema, ou seja, busca-se 

desenvolver nos estudantes a capacidade de tratar a informação por meio de múltiplas 

linguagens. Segundo os autores, a partir desse processo, “se abrem novas perspectivas de 

continuidade para o projeto seguinte; procedendo do anterior, forma um anel contínuo de 

significações dentro do processo de aprendizagem” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 

75). 

 

4.2.2.4 Categoria 4: processo de aprendizagem 

 

Devido ao grande número de unidades de registro (35 UR) encontradas nessa 

categoria, as considerações serão feitas por blocos de subcategorias, pois, considerando o 

referencial teórico, elas apresentam proximidade. Após investigação das UR, elas foram 

classificadas em oito subcategorias como demonstra o quadro 9, que foram: Iniciação 

Científica, relação teoria/prática, interdisciplinar, desenvolvimento cognitivo, globalizante, 

contextualizado, múltiplas linguagens e aluno como agente ativo. 
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA                   

(sete unidades de registro) 

Investigador (P1) 

uma iniciação científica (P1) 

a gente instiga muito a... a esses alunos a querer a pes... a ser pesquisadores 

(P2) 

conseguem resolver uma questão (P3) 

interpretação e resolução de problemas (P3) 

trabalha com a resolução de problemas (P3) 

resolução de problemas (P3) 

TEORIA/PRÁTICA                               

(11 unidades de registro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o objetivo futuramente era de ter aquele outro laboratório externo à escola pra 

que a gente pudesse interagir com o laboratório de biologia e química (P2) 

eu fui aplicando como as turmas de terceiros anos, as práticas, porque eu já 

tinha um guia de práticas (P2) 

são 14 práticas que vem desde do... da parte da fisiologia, anatomia, meio 

ambiente, tudo relacionado com o coco (P2) 

Então é algo que o aluno vivenciou, não precisou eu falar, ele viu (P2) 

Praticar é você né “Vamo lá, vamo fazer uma bananada, vamo botar banana 

aí, bota o leite, bota isso...” Ele tem que praticar né, pra poder... ali ele fixa 

mais, ele compreende, ele vai entender como foi todo o processo (P2) 

então tinha toda uma parte teórica pra depois ser feito a prática em si, (P2) 

Quadro 9 - Categoria “processo de aprendizagem” e suas subcategorias 
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acabava tendo o conhecimento científico em termos de prática (P2) 

Se eu pudesse, toda aula teórica seria uma prática. (P2) 

é um projeto muito bem quisto pra trabalhar a parte prática com a parte 

teórica (P2) 

poder trabalhar com esses alunos né? Levar pra sala de aula e de uma aula né, 

eu ver realmente que aquilo ia se efetivar, por que desde então ele tava no 

laboratório (P2) 

uma aprendizagem dinâmica tô falando prática (P2) 

INTERDISCIPLINAR                         

(sete unidades de registro) 

a minha intenção futuramente de trabalhar química e a biologia  do coco (P2) 

quando eu falo do estudo desse tipo de resíduo eu to falando da química , da 

biologia, da matemática, da física... (P2) 

eu mostro um objetivo aonde eu posso incluir isso na matemática, aonde eu 

posso incluir isso na física... Então essa parte aí foi mais feita por mim, por 

quê? Porque eu tenho mais é... é... mais, o estudo né... quando a gente se 

forma...(P2) 

o objetivo maior do projeto era o quê? Era poder estar passando o meu 

conteúdo de forma interdisciplinar com as outras disciplinas e... não só 

interdisciplinar, mas também trazendo temas transversais né, que é a questão 

do meio ambiente (P2) 

a gente acaba tendo uma aula sobre bioquímica, nós acabamos tendo uma 

aula pra produção do vinagre que é a questão da... da... a produção da atuação 

dos fungos né, da respiração celular e tudo então a passa... (P2) 

é tanto que você pegar uma questão do Enem você vê, fala sobre protozoário 

mas ele ta sempre relacionado aí com... com.. com a questão do meio 

ambiente. (P2) 

teve aulas prática que ele estava com a gente mostrando o que tava 

acontecendo ali em termos da química (P2) 

DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO                          

(cinco unidades de registro) 

O aluno aí ele sai com... com... com grande desenvolvimento de 

aprendizagem, porque ele tá ampliando pra todas as disciplinas daquela área 

né, da Ciência. (P2) 

eles acabam se apropriando de informações que antes não se detinha (P1) 

é o aprender a aprender (P1)  

muitas coisas eles achavam que... que não era possível “não, isso aqui não é 

possível”, que tudo era lixo né, que o coco não era tão rico... (P2) 

desenvolvimento cognitivo (P2) 
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GLOBALIZANTE                              

(duas unidades de registro) 

doença, de parasitas né? O que é que tem a ver o coco né? A gente acha assim 

“ai, não tem”. Tem! (P2) 

eu acho que tudo tá integrado (P2) 

CONTEXTUALIZADO                    

(uma unidade de registro) 

Não só de aprender biologia, química, física, mas saber contextualizar, poder 

interagir uma disciplina com a outra, poder colocar um pouco do cotidiano 

(P2) 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS               

(uma unidade de registro) 
trabalhando também a redação (P2) 

ALUNO AGENTE ATIVO                

(uma unidade de registro) 

eu deixei os meus alunos se sentirem autores porque eles também atuaram ali 

comigo (P2) 

 

 

É importante salientar que o processo de aprendizagem tem caráter de iniciação 

científica, pois estimula os estudantes a serem “futuros pesquisadores”, é investigativo e 

voltado à “resolução de problemas” como destacado por P1, P2 e P3. Tal características 

distanciam-se tanto da alfabetização científica quanto dos projetos temáticos, porque ambos 

não têm esse objetivo para a aprendizagem dos estudantes, porque a AC tem por principal 

pretensão dar condições aos futuros cidadãos de participar das decisões relacionadas à ciência 

e à tecnologia, por meio de formação básica em ciências, enquanto os projetos temáticos 

perseguem o desenvolvimento da capacidade de aprender por meio de estratégias de 

tratamento da informação. Por isso, há, na realidade, uma certa aproximação das ações da 

instituição voltadas a IC. 

As subcategorias “teoria/prática”, “contextualizado” e “aluno agente ativo” podem 

ser relacionadas às características da Escola Nova e, consequentemente, ao pragmatismo. 

Cabe sublinhar nesse ponto quatro pontos que unem as principais ideias da filosofia 

pragmática, raiz filosófica da Escola Nova: 

 

1. Embora a experiência seja o fundamento do conhecimento, a mente transforma a 

experiência em objeto de conhecimento; 2. a transformação da experiência visa a 

apaziguar a dúvida, etapa preparativa de uma ação com vistas a um fim específico; 

3. como a mente visa a uma crença prática, a transformação que ela faz da 

experiência é guiada pela atividade experimental; 4. o processo experimental de 

criar crenças sólidas pode ser logicamente avaliado com base em sua função de nos 

possibilitar prever confiavelmente e controlar nosso ambiente. (SHOOK, 2002, 

p.12) 

 

 

Pode-se inferir desse trecho a ênfase dada à experiência como produtora de 

conhecimento, o que confere ao processo de aprendizagem um aspecto prático. Além disso, 

essa prática deve estar voltada à realidade dos estudantes, daí o termo contextualizado. Como 

já citado, o movimento escolanovista surge como possibilidade de superação do modelo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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tradicional de ensino, contrariando suas características como a passividade do aluno frente ao 

processo de aprendizagem.   

A análise das falas de P2 possibilitam uma breve discussão em torno das 

características dos projetos temáticos, com base em  Hernández e Ventura (1998). 

 
doença, de parasitas né? O que é que tem a ver o coco né? A gente acha assim “ai, 

não tem”. Tem! (P2) 

eu acho que tudo tá integrado (P2) 

trabalhando também a redação (P2) 

 

A primeira e segunda UR relacionam-se ao aspecto globalizante do ensino pró-

projetos, pois o tema desenvolvido é que estabelece as informações necessárias ao seu 

entendimento como é destacado por P2 no primeiro trecho destacado acima. Além disso, ao 

considerar que tudo está integrado, P2 parece aproximar-se do que Hernández e Ventura 

(1998) entendem por ensino globalizante, pois para eles, 

 

O caminho do conhecimento implica busca e aprofundamento das relações que seja 

possível estabelecer em torno de um tema, relações tanto procedimentais como 

disciplinares; mas também do desenvolvimento da capacidade de propor-se 

problemas, de aprender a utilizar fontes de informação contrapostas ou 

complementares, e saber que todo ponto de chegada constitui em si um novo ponto 

de partida (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.48). 

 

Porém, trata-se de uma aproximação pelo fato de que os trechos da fala de P2 

parecem supor que o “conhecimento implica busca e aprofundamento das relações que seja 

possível estabelecer em torno de um tema”. Da mesma forma, a última UR citada acima 

parece apontar para a possibilidade de trabalhar múltiplas linguagens no desenvolvimento do 

projeto. Para os autores em questão, no trabalho diário, as disciplinas devem ser substituídas 

pelas “linguagens” que devem ser ensinadas seguindo a prática nos projetos. Segundo os 

referidos autores, “Tratou-se de ir substituindo o acúmulo linear de informação pela busca de 

inter-relações entre diferentes fontes e problemas que pretendem conectar-se em espiral em 

torno de estruturas de conhecimento” (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p.38). 

Ou seja, os autores referem-se ao currículo em espiral em que os temas são 

trabalhados em momentos diferentes, considerando objetivos de aprendizagem de acordo com 

o nível de conhecimento que o aluno possui.  

Por fim, espera-se o “desenvolvimento cognitivo” dos estudantes no processo de 

aprendizagem. As UR apontam para formas tradicionais de adquirir novos conhecimentos 

como o trecho “tá ampliando pra todas as disciplinas daquela área né, da Ciência” (P2), já 
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que se refere aos saberes disciplinares. Ainda, com base no trecho “é o aprender a aprender” 

(P1) que a fala da professora relacionar-se ao desenvolvimento da capacidade de continuar 

aprendendo ao longo da vida, a esse respeito, Werthein e Cunha (2000) afirmam que esse é 

um dos postulados de educação (lifelong education) e ele está presente nos principais 

documentos de orientação da UNESCO (Relatório Jacques Delors, Declaração de Hamburgo 

e Declaração Mundial sobre a Educação Superior para o Século XXI, entre outros). Em 

contrapartida, Soares (2007) afirma haver um esvaziamento da individualidade e que 

 

Esse esvaziamento ocorre especialmente pelo caráter instrumental que o sistema 

reserva a individualidade, na qual, o indivíduo é tratado meramente como coisa e 

como produtor de coisas. Para tanto, vale mencionar, tal perspectiva de 

individualidade obedece à lógica produtivista do mercado, fundada na exploração 

dos trabalhadores e contra qualquer posição a favor da verdadeira humanidade dos 

homens (SOARES, 2007, p.120). 

 

Assim, há dois pontos de vista sobre esse ponto: 1) necessário ao contexto social 

atual e 2) causador de um esvaziamento da individualidade, impossibilitando a verdadeira 

formação humana. A esse respeito, esta pesquisa não pretende aderir a nenhuma dessas 

visões, porém  a problematização em torno dessa questão é válida para pesquisas posteriores. 

  

4.2.2.5 Categoria 5: acompanhamento pedagógico 

 

Essa categoria apresentou duas subcategorias: apoio e mediação. Foram encontradas 

18 UR ao longo das entrevistas, dessas, 13 relacionadas ao apoio prestado ao professor e 

cinco à mediação de conflitos.  

Essa categoria diz respeito ao acompanhamento da coordenação pedagógica, discuti-

la se faz necessário, uma vez que é importante a participação de um assessor no processo de 

introdução dos projetos na escola, pois a coordenação conhece melhor a dinâmica de 

funcionamento da escola. Hernández e Ventura (1998) afirmam que esse acompanhamento 

deve ser realizado pela figura do coordenador pedagógico, para que os professores reflitam 

acerca de suas ações e escolham o melhor referencial a ser utilizado na instituição, tomando 

sua realidade como base para isso. No entanto, na escola objeto da pesquisa, as ações dos 

gestores escolares estão voltadas a questões práticas da elaboração de projetos ou da 

divulgação dos deles no meio científico e social, bem como  assume papel de mediador 

quando ocorrem conflitos devido a execução dos projetos, pois como o fator tempo é 

limitado, em alguns momentos, os alunos participantes dessa atividade precisam se ausentar 
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das aulas para trabalhar no desenvolvimento do projeto, o que pode gerar desconforto nos 

professores que estão em sala de aula,  conforme as falas descritas no quadro 10, a seguir.    
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

APOIO                                

(13 unidades de 

registro) 

nos apoiaram em tudo (P1) 

conseguir passagens, estadias (P1) 

conseguir muitas vezes espaço (P1) 

de alunos ficarem até de madrugada preparando (P1)   

Sempre positivo (P2) 

E aqui não, aqui eu senti... e... e... e... tanto da parte do núcleo gestor como 

professores e alunos, que é um projeto, pelo contrário, riquíssimo, que pode ser 

expandido aí pras outras áreas também (P2) 

a verdade é essa questão de apoio (P2) 

a gente começou a descobrir os caminhos, de onde a gente arranjaria 

financiamento pra fazer o projeto (P3) 

a gente enviava um processo pra Seduc, pra saber se a Seduc financiava ou não a 

ida desses projetos (P3) 

A gente conseguiu uma parceria uma vez com o Centec (P3) 

a gente recebeu aqui o professor doutor da UECE (P3) 

a gente acompanha pra ajudar, pra dar o suporte (P3)  

eu já passei finais de semana inteiros com cinco ou seis alunos dentro da minha 

casa (P3) 

MEDIAÇÃO                   

(cinco unidades de 

registro) 

A gente tem um dialogo muito aberto (P3) 

o coordenador pedagógico, ele tem ser muito enfático (P3) 

pra evitar que cause o ciúme (P3) 

tem que ter um mediador (P3) 

é essencial que exista o coordenador pedagógico, que respeite tanto o momento da 

sala de aula quanto o momento que eles estão fazendo projeto (P3) 

 

 

Além disso, é notório, a partir das falas, que o desenvolvimento dos projetos se dá 

em momentos paralelos aos da sala de aula. Nesse sentido, os projetos investigados afastam-

se da lógica dos projetos temáticos, pois, segundo Hernández e Ventura (1998), são ações 

desenvolvidas no contexto da sala de aula. 

 

 

 

 

Quadro 10- Categoria “acompanhamento pedagógico” e suas subcategorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.2.6 Categoria 6: Contribuições 

 

Foram encontradas 31 unidades de registro referentes às contribuições do 

desenvolvimento de projetos, sendo distribuídas em seis subcategorias como demonstra o 

quadro 11. Dessas subcategorias, duas relacionam-se à formação humana e Alfabetização 

Científica (formação humana, social), duas à continuidade dos estudos (ingresso nas 

Instituições de Ensino Superior - IES e Iniciação Científica) e apenas uma relacionada à 

aquisição de novos conhecimentos e uma relacionada ao desenvolvimento de múltiplas 

linguagens.  

As subcategorias “Iniciação Científica” e “ingresso nas IES” apontam para a 

importância que é dada à possibilidade dos alunos continuarem seus estudos a partir da 

admissão nos processos seletivos das IES. Como já mencionado, a LDB 9394 de 1996 retorna 

a denominação de Ensino Médio e o define como etapa final da educação básica. Segundo 

Carneiro (2012a), essa redefinição do Ensino Médio tende a romper com a ambiguidade entre 

academicismo e profissionalização. Porém, essa concepção de Ensino Médio ainda é presente 

no lócus de pesquisa, o que pode sugerir que seja algo recorrente nas instituições dessa etapa 

de ensino. 
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

SOCIAL                                 

(duas unidades de registro) 

mais importante do que isso foi mostrar pra algumas regiões carentes 

que elas estavam jogando alimento fora (P1) 

 cuidar do meio ambiente (P1) 

FORMAÇÃO HUMANA    

(quatro unidades de registro) 

trabalha o aluno como um todo (P1) 

trabalha com a questão da solidariedade (P1) 

ser mais questionador, crítico (P2) 

se tornam mais responsáveis. (P3) 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA      

(seis unidades de registro) 

despertar o interesse pela pesquisa (P1) 

vieram várias feiras (P2) 

em vez de usar uma determinada substância vamos adaptar pra outra 

(P2) 

como escrever as citações, o que é bibliografia o que é que precisa ter 

na conclusão [...] coisas básicas que a gente faz dentro da universidade 

que eles já aprendem aqui (P3) 

a grande maioria deles já tem bolsa dentro da universidade, fazendo um 

projeto científico dentro da universidade (P3) 

já sabem escrever um trabalho científico [...] Eles conhecem as regras 

que precisa ter no texto (P3) 

Quadro 11 - Categoria “contribuições” e suas subcategorias 
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INGRESSO NAS IES              

(sete unidades de registro)  

ele está fazendo exatamente o curso de agronomia (P1)  

aquele aluno de terceiro ano já tava preparado até pra entrar na 

universidade (P2) 

100% dos nossos alunos aprovados em universidades (P3)  

Mais de 75 alunos inscritos no vestibular da UECE (P3) 

tendem a conseguir ingressar na universidade com mais facilidade (P3) 

A gente não tem um desses meninos, nenhum, todos os meninos que 

trabalharam nos projetos científicos aqui na escola, todos hoje são 

universitários. (P3)   

é engraçado que os meninos que tem esse perfil pra ser... Pra trabalhar 

o projeto científico, eles tem uma postura, uma forma de falar, uma 

forma de organizar as ideias que quando eles entram dentro da 

universidade eles vão atrás do mesmo jeito (P3) 

CONHECIMENTO              

(quatro unidades de Registro) 

composição da ação orgânica (P1) 

saber sobre a qualidade de vida (P1) 

o que causa uma alimentação saudável ou não (P1) 

Eu pude perceber que esse projeto ele veio sim ajudar a... no 

aprendizado do meu aluno. (P2) 

DESENVOLVIMENTO DE 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS                  

(oito unidades de registro) 

desenvolvem uma linguagem verbal (P3) 

aumento da leitura (P3) 

enriquecem o vocabulário (P3) 

escrever uma redação melhor (P3) 

interpretar um texto de forma mais coerente (P3) 

a gente consegue trabalhar a parte de linguagem (P3) 

a gente trabalha estatística (P3) 

trabalha gráficos (P3) 

     

 

Além do desenvolvimento cognitivo demonstrado na subcategoria “conhecimento”, 

as professoras participantes falam das contribuições sociais e à formação humana dos 

estudantes, por meio do desenvolvimento de atitudes e valores como solidariedade, 

responsabilidade e criticidade. Como citado anteriormente,  Soares (2007, p.132) afirma que 

em todas as Conferências de Educação para Todos realizadas pelo Banco Mundial em 

parceria com a Organização das Nações Unidas – ONU, de 1990 até 2004, tem-se destacado a 

“equidade, solidariedade e cooperação internacional; participação da sociedade civil (ONGs, 

setor privado; necessidades básicas de aprendizagem; metodologia, técnicas e recursos de 

ensino (novas tecnologias); e superação da pobreza”. Para o pesquisador, algumas dessas 

categorias se identificam com o neopragmatismo. E por meio de Mészáros (2002, 2003), 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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afirma que esse discurso é próprio do capital que pretende manter-se a todo custo, desviando 

os olhares por meio de um vocabulário que satisfaça aos anseios de uma sociedade desigual. 

Porém, com base nos dados desta pesquisa, não há como afirmar que há, necessariamente, a 

influência desses órgãos na instituição pesquisada a ponto de condicionar seu discurso. Por 

isso, é oportuno que outros pesquisadores se detenham nessas questões, a fim de preencher as 

lacunas deixadas aqui.  

Por outro lado, essas categorias podem ser relacionadas à AC, uma vez que busca 

desenvolver nos estudantes a visão crítica de sua realidade, possibilitando-lhes intervir nela 

por meio do conhecimento científico, embora a AC não seja trabalhada de forma direta devido 

à falta de conhecimento desse termo pelas professoras participantes.  

Somente P3 reconhece o desenvolvimento de múltiplas linguagens no 

desenvolvimento dos projetos, principalmente da escrita e da linguagem matemática. Ao ter 

contato com essas formas diferentes de linguagem, os estudantes adquirem habilidades para 

lidar com a informação. Esse reconhecimento da professora denota algo positivo, uma vez que 

o desenvolvimento da capacidade de tratar a informação é o principal objetivo de execução 

dos projetos temáticos, pois garante que o indivíduo continue a aprender mesmo depois da 

etapa escolar. Esse fator adequa-se à visão de Hernández e Ventura (1998) a respeito de 

ensino por projetos. No entanto, não se pode afirmar que essas UR dizem respeito ao 

desenvolvimento intencional dessas habilidades, pois elas parecem ser trabalhadas como 

consequência da vivência dos alunos no decorrer do projeto e não como principais objetivos.  

 

4.2.2.7 Categoria 7: desafios 

 

Foram identificadas 28 unidades de registro que, após análise, foram distribuídas em 

nove subcategorias de acordo com a semelhança de conteúdo como pode ser observado no 

quadro 12. A queixa das professoras parecem legítimas, pois, segundo elas, os projetos são 

desenvolvidos paralelamente às ações realizadas em sala de aula. Assim, esse aspecto pode 

sobrecarregar professores e estudantes e segregar aqueles que não se adequam a essa 

dinâmica. Apesar de a matriz curricular contemplar tempo pedagógico para a execução de 

projetos interdisciplinares entre os componentes da Parte Diversificada, as professoras ainda 

consideram o tempo insuficiente para o desenvolvimento de ações desse tipo. Além disso, a 

falta de tempo pode ser relacionado ao dinamismo da instituição que exerce inúmeras funções 

ao mesmo tempo, embora não tenha sido citada, além da formação do Ensino Médio, há 

também a formação em cursos técnicos, o que aumenta as demandas da instituição. 
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É importante também destacar a falta de recursos materiais e humanos para o 

desenvolvimento de projetos, pois tal atividade requer materiais específicos que tornem o 

projeto exequível. A falta de investimento em educação ou ainda a falta de políticas públicas 

dessa área dificultam ações desse tipo, porque limitam os temas que podem ser trabalhados 

nos projetos. O fato de os avanços científico e tecnológico serem tão presentes no contexto 

dos alunos, possibilita que eles queiram pesquisar e desenvolver temas relacionados a esses 

avanços, porém para isso é necessário material adequado e pessoas preparadas para conduzi-

los nesse processo. Em relação aos recursos humanos, a formação docente foi destacada como 

elemento chave para a preparação dos futuros professores para exercerem funções que 

possibilitem uma aprendizagem significativa e diminuam o distanciamento entre os estudantes 

e as disciplinas das Ciências da Natureza. Portanto, se faz necessário repensar os cursos de 

licenciatura e seus objetivos sem perder de vista as demandas educacionais reclamadas pela 

sociedade atual. 
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SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

TEMPO                                                 

(nove unidades de registro) 

o tempo mesmo (P1) 

Carga horária (P2) 

por mim teria um horário mais específico pra tá realizando essas 

práticas (P2) 

o tempo pra mim foi uma das maiores dificuldades. (P2) 

tem que ter também essa dedicação fora as 40 horas (P3)  

Não dá, as 40 horas que a gente tá aqui não dá (P3) 

Tempo. (P3) 

eles tem que, nos intervalos, eles tem que almoçar e tem que fazer 

todas as atividades (P3) 

o principal problema é a falta de tempo (P3) 

APOIO FINANCEIRO  

(três unidades de registro) 

não tivemos patrocínio (P1) 

o financiamento ele não pode ser um problema (P3) 

não é toda escola que tá preparada pra isso, e às vezes as que estão 

não tem um material bom [...] (P3) 

FORMAÇÃO DOCENTE  

            (três unidades de registro) 

não é toda escola que tá preparada pra isso, e às vezes as que estão 

não tem [...] professor preparado pra isso, (P3) 

na licenciatura você entra muito pouco em laboratório, mas eu acho 

que explorar esse espaço junto com os alunos e deixar eles 

manusear, pegar, sujar, quebrar (P2) 

Quando eu entrei no mestrado, eu nunca tinha feito... Eu já tinha 

especialização, mas eu nunca tinha feito fichamento, e no mestrado 

eu aprendi o que era um fichamento, o que era uma resenha, né... E 

isso eu já ensino pro meu aluno do Ensino Médio. (P2) 

QUESTÕES TÉCNICAS                    

(quatro unidades de registro)  

montar o laboratório (P2) 

a transferência da maquina pra cá (P2) 

Quadro 12- Categoria “desafios” e suas subcategorias 
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muitas das coisas a gente teve que fazer manual. (P2) 

Porque vá botar uma mini usina de reciclagem do coco verde como 

uma ferramenta pedagógica para o ensino em ciências (P2) 

ACEITAÇÃO                                     

(duas unidades de registro)  

tinha sofrido críticas (P2) 

alguns profissionais que nem eu, professores, acha que é um 

projeto que num... sem pé e sem cabeça pra ser trabalhado na 

escola (P2) 

DINAMISMO                                 

(quatro unidades de registro) 

nossa escola muito viva, muito dinâmica (P1)  

Às vezes eu acho que a escola tá metida em tudo (P3) 

A escola é muito agitada, eu sou agitada demais (P3) 

mas também a gente tá metido em tudo! (P3) 

FALTA DE MATERIAL 

DIDÁTICO (uma unidade de 

registro) 

poderia ter até nos livros né? Porque a gente sente até falta, até nos 

livros de história você não vê falar de (município). (P2) 

FALTA DE 

MATURIDADE DOS ALUNOS                                              

(uma unidade de registro) 

a mente deles ainda não está tão propícia pra ter a responsabilidade, 

porque eles ainda são adolescentes (P3) 

RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS          (uma 

unidade de registro) 

tem que existir uma parceira muito grande, muito grande, dos 

professores, dos coordenadores... Dos professores entre si, e 

também com a coordenação e gestão da escola. (P3) 

   

 

Outro desafio citado por P2 é a aceitação do ensino por projetos pelos próprios 

colegas de profissão, o que pode gerar conflitos interpessoais. A falta de aceitação pode estar 

associada ao fato de atividades desse tipo irem de encontro ao modelo de ensino tradicional 

ainda presente nas instituições de ensino, portanto, toda ação contrária a esses modelos é 

passível de causar estranheza. Logicamente, essa é uma análise superficial, pois isso demanda 

uma investigação mais direcionada para elencar as causas da rejeição, considerando o 

contexto no qual os professores estão inseridos e outros elementos que esta pesquisa não 

contempla. Logo, tem-se a possibilidade de expandir essa pesquisa por meio da ampliação da 

visão do contexto investigado. 

Como já mencionado, os estudantes do Ensino Médio apresentam “atitudes 

inadequadas em relação ao trabalho científico” (Pozo e Crespo, 2009), o que dificulta a 

efetivação de ações desse tipo já que apresentam uma postura incompatível ao que se espera 

do estudante na realização dessas atividades. Essa observação pode relacionar-se “a falta de 

maturidade dos alunos” citada por P3. Além disso, P2 reconhece a falta de suporte didático, 

pois os próprios livros continuam a abordar os conteúdos de forma linear e fragmentada. 

 

 

 

     

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo de décadas, a educação brasileira tem atravessado inúmeros obstáculos na 

tentativa de melhor adequar o modelo educacional ao modelo de sociedade que se busca. 

Porém, esse objetivo não pode ser considerado de forma isolada, pois inúmeras demandas 

perpassam as questões educacionais. 

Com ciência dessa realidade, realizou-se um recorte da educação básica, mais 

precisamente do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional sem deixar de considerar o 

contexto no qual está inserido. Por isso, buscou-se traçar um universo em linhas pontilhadas 

ao redor dessa etapa de ensino. A opção por esse tipo de linha é decorrente do fato de ela não 

limitar o universo pesquisado, antes, demonstra as possibilidades de ampliação decorrentes de 

outros olhares. 

O Ensino Médio tem enfrentado muitas dificuldades ao longo do tempo, pois seu 

funcionamento não está bem demarcado quanto aos seus objetivos. Dois deles chamam a 

atenção dos autores dessa área de pesquisa que são: o Ensino Médio voltado à continuidade 

dos estudos ou para a formação de trabalhadores. A legislação, no entanto, busca superar essa 

ambiguidade ao colocar o Ensino Médio como etapa final da educação básica em que o 

indivíduo receberá formação básica que lhe garantirá tanto a continuidade dos estudos quanto 

a inserção no mercado de trabalho. Porém, os pesquisadores desse nível de ensino destacam a 

insistência em tratar o Ensino Médio como ciclo preparatório para a universidade. 

Corroborando com essa ideia, a partir dos dados obtidos através da pesquisa, foi 

possível detectar indícios de que essa visão perdura na instituição pesquisada mesmo se 

tratando de uma Escola de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, ou seja, poucos 

foram os indicativos da formação profissional quando comparada à preparação do jovem para 

o ingresso nas Instituições de Ensino Superior (IES). Esse fato indica a necessidade de 

repensar a visão predominante acerca desse nível de ensino, bem como adequá-lo à legislação 

vigente.  

Atualmente, o governo federal propôs uma reforma do Ensino Médio e sua 

implantação é iminente, porém muitas são as dúvidas a respeito dessa reforma, o que atrasará 

a adaptação a esse novo modelo. Assim, somente depois da implantação e dos resultados 

obtidos após a implantação haverá como saber se finalmente os principais desafios dessa 

etapa do ensino serão solucionados, como evasão escolar, baixos índices de aprendizagem, 

desmotivação e grande distorção série-idade. Esses desafios se arrastam por muito tempo, 

passando de uma a outra legislação e modelos implantados. 
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Dessa maneira, as discussões realizadas nesta pesquisa poderão servir de 

embasamento para se questionar ou refletir de forma menos ingênua sobre as possíveis 

consequências para a sociedade dessa mudança prenunciada, porquanto ela abre um 

pressuposto de que é necessário observar de perto o funcionamento do Ensino Médio, 

demonstrando pontos positivos e negativos, denotando a necessidade de haver um constante  

questionamento acerca da realidade diária vivida por professores e alunos no ambiente 

escolar. 

Dentro desse cenário marcado por inúmeros desafios, há as instituições de Ensino 

Médio Integrado à Educação Profissional que ganham força a partir de políticas públicas 

direcionadas à implantação de instituições desse tipo em todo o Brasil. As considerações 

feitas nesta pesquisa, a partir dos dados coletados, entrevistas com os professores e análise do 

PPP da escola, corroboram com a ideia de que, segundo Frigotto e Ciavatta (2004, 2005) e 

Kuenzer (2009), essas instituições são um avanço na educação nacional conquistada por meio 

de disputas político-ideológicas. Esse avanço justifica-se ao considerar o contexto social 

brasileiro que se caracteriza pelas desigualdades sociais, ou seja, com um grande número de 

jovens que precisam trabalhar mais cedo para garantir sua subsistência ou ainda continuar 

seus estudos. Esse cenário faz parte do meu cotidiano, pois trabalho numa dessas instituições 

e já presenciei muitos estudantes entrarem em conflito, pois não têm condições de pagar a 

condução para ir a universidade todos os dias nem de dedicar-se integralmente aos estudos, 

pois precisam trabalhar. Teço esse comentário, porque, em muitos momentos vi as histórias 

de inúmeros ex-alunos nas páginas que lia e escrevia. 

O governo de estado do Ceará tem investido desde 2008 na implantação de Escolas 

Estaduais de Educação Profissional (EEEPs). Nos últimos anos, ocorreu um bloom dessas 

instituições em todo o estado. Com elas, surge um campo promissor de pesquisa, pois 

apresenta inovações educacionais quando comparadas às escolas chamadas de “regulares”, ou 

seja, escolas de Ensino Médio. A própria matriz curricular dos cursos técnicos apresenta a 

“Parte Diversificada” com disciplinas voltadas à formação humana ou ainda à realização de 

projetos interdisciplinares. Algumas dessas instituições tem se destacado pelo 

desenvolvimento de projetos que ganham visibilidade nacional e internacional como é o caso 

do nosso lócus de pesquisa. Além dessas ações, essas instituições apresentam-se como uma 

seara de possibilidades para a realização de pesquisas que possam contribuir positivamente 

por meio de questionamentos e problematizações de suas atividades. Foi com base nesses 

motivos que surgiu a ideia de pesquisar uma dessas instituições. 
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As EEEPs são uma das modalidades possíveis de Educação Profissional, porém o 

público ao qual se destina é o mesmo, portanto as dificuldades enfrentadas são as mesmas ou 

até maximizadas devido à expectativa da formação profissional desses jovens. Autores como 

Carneiro (2012a e 2012b) apontam para a necessidade de adequar essas escolas ao seu público 

por meio da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade do currículo. Diante desse 

cenário, surgem concepções de ensino que se contrapõem ao modelo tradicional de ensino. As 

características do movimento escolanovista são aquelas perseguidas pelos professores que 

tentam se afastar da ênfase dada ao conteúdo e da fragmentação do saber comum no modelo 

de ensino supracitado.  

Entre essas ações, estão os projetos temáticos que são desenvolvidos pelos docentes 

nas escolas em que trabalham. Algumas ações do Governo do Estado do Ceará, como as feiras 

de ciências regionais e estaduais, estimulam a realização de projetos pelos professores da rede 

estadual de ensino. As EEEPs têm se destacado ao longo dos anos nesses eventos e outros 

nacionais e internacionais. Daí surge o objetivo principal, a saber: analisar as contribuições 

dos projetos temáticos desenvolvidos por professores de Biologia numa Escola de Educação 

Profissional da região metropolitana de Fortaleza para a formação integral dos alunos, em 

particular, para a alfabetização científica desses discentes à luz da legislação vigente e de 

referenciais de especialistas em Ensino de Ciências.  Nesse contexto, a formação humana 

integral é uma das premissas da legislação educacional geral e específica dessa modalidade de 

ensino (Ensino Médio Integrado à Educação Profissional), enquanto a Alfabetização 

Científica é vista pelos pesquisadores de educação científica como parte importante da 

formação humana dos estudantes. 

A Alfabetização Científica surge no cenário mundial, após a Segunda Guerra 

Mundial, como uma das possibilidades de exercício da cidadania, pois em um contexto em 

que os avanços científicos e tecnológicos estão presentes é importante que os cidadãos sejam 

capazes de se posicionar criticamente e analisar as possíveis consequências para a sociedade 

e/ou meio ambiente. Para isso, faz-se necessário que as instituições de ensino busquem 

desenvolver nos estudantes as condições mínimas de exercer tal ação. 

A análise dos dados levantam algumas questões importantes em torno da problemática 

do Ensino Médio como a expectativa pelo ingresso dos concludentes nas IES e a dificuldade 

em articular os projetos ao currículo. A primeira questão aparece principalmente nas falas das 

professoras entrevistadas em quase todas as categorias analisadas o que se aproxima da 

problemática levantada pelos pesquisadores, ou seja, do Ensino Médio como ciclo 

preparatório para a universidade. Essa constatação contraria o que está previsto na legislação 
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vigente. Porém, é preciso considerar o contexto social no qual a escola está inserida e suas 

crenças como, ideia da ascensão social por meio da conclusão do Ensino Superior, no entanto, 

essas questões não foram aprofundadas, mas servirão de referência de problematização para 

outras investigações. 

Acerca dessa questão, destacou-se a crítica relacionada ao ensino por projetos feita 

por Soares (2007) ao analisar a raiz filosófica do movimento da Escola Nova (pragmatismo e 

neopragmatismo), o qual possibilita ampliação da visão em torno do tema objeto de estudo, 

no entanto, as linhas pontilhadas mais uma vez fazem sentido, pois não se pretende com esta 

pesquisa esgotar o tema, mas apontar novos caminhos possíveis de serem trilhados. As 

reflexões feitas a partir da crítica de Soares (2007) coloca reticências no fim desta dissertação. 

A análise dos dados coletados colocam os projetos numa zona de interseção entre 

Iniciação Científica, Alfabetização Científica e Projetos Temáticos (PT), pois as categorias e 

subcategorias dessa pesquisa por vezes apontam para a IC, outras, para a AC e ainda aos 

Projetos Temáticos, fato que impossibilitou definir os projetos exclusivamente como um 

deles. Apesar dessa zona de interseção, é possível sugerir certa predominância da Iniciação 

Científica em detrimento das outras, pois inúmeras vezes foram destacadas as características 

relacionadas aos projetos como formação inicial de futuros pesquisadores e como meio de 

inserir os estudantes nas IES.  

Apesar dessa predominância, há indícios relacionados à AC e aos PT, principalmente 

no que diz respeito à interpretação e intervenção na realidade e no desenvolvimento da 

capacidade de lidar com a informação através do exercício das múltiplas linguagens. Vale 

considerar que a falta de conhecimento dos participantes da pesquisa em relação aos conceitos 

de Projetos Temáticos e AC podem ter influenciado na sua prática, pois detêm mais 

referências da IC do que dos outros dois. Um fato que deve ser salientado é o de as 

professoras entrevistadas acreditarem nessa concepção de ensino a ponto de desenvolverem 

essas ações em momentos paralelos ao da sala de aula, o que requer muita dedicação do 

profissional além das 40 horas semanais trabalhadas. Apesar disso, a organização do currículo 

a partir dos temas desenvolvidos pelas professoras não ocorreu, mas poderia ser uma forma de 

solucionar ou amenizar o desafio da falta de tempo. 

As contribuições e desafios destacados pelas professoras, também coloca os projetos 

nessa zona de interseção entre IC e AC, pois se relacionam ao desenvolvimento de pesquisas 

científicas como a falta de financiamento e de habilidades técnicas. Apesar de tais aspectos 

terem sido relacionados à IC, é notório que o desenvolvimento de projetos da mesma forma 

requer a disponibilidade de recursos materiais e humanos. Daí destaca-se a importância da 
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implementação de políticas públicas que estimulem e possibilitem ações desse tipo. Além 

disso, aponta-se a necessidade de repensar a formação docente, pois os profissionais saem das 

universidades com pouca ou nenhuma noção de como trabalhar com atividades que se 

contraponham à noção tradicional do ensino. Esse desafio apontado pelas professoras 

denuncia a emergência de se rever o modelo de ensino nos cursos de licenciatura, pois podem 

acontecer segundo as características do modelo tradicional de ensino, o que diminui a 

possibilidade dos novos docentes exercerem sua prática de outra forma. 

Em relação à formação humana, a instituição busca desenvolver nos estudantes 

valores e atitudes além dos conteúdos conceituais. Destacam-se a solidariedade e a criticidade 

tanto no documento analisado quanto nas falas das professoras. Especificamente no que se 

refere à AC, há indícios de que a instituição a tenha como objetivo, porém o desconhecimento 

das participantes em relação a esse termo acaba dificultando a eficácia do processo de 

Alfabetização Científica, pois os objetivos não se tornam claros. Ainda em relação à formação 

humana, o discurso presente no documento analisado e nas falas das professoras é alvo de 

crítica de Soares (2007) e de outros pesquisadores ao analisarem as consequências do 

(neo)pragmatismo para a educação contemporânea. Para eles, embora pareça positivo, é 

impossível que se concretize na realidade devido à lógica do capital. Essa visão abre novas 

possibilidades para continuidade de pesquisa, pois aumentou o leque de análise desta 

pesquisa. 

Dessa forma, surgem novas questões em torno do tema: o que pensam os estudantes 

participantes de projetos a respeito de sua formação humana? Há outras possibilidades para o 

Ensino Médio além de preparar para o ingresso do discente nas IES? Há possibilidade de 

diálogo entre os especialistas em AC e os críticos ao (neo)pragmatismo? O desenvolvimento 

de projetos na educação básica relaciona-se à lógica do capitalismo? Como os estudantes 

participantes de projetos caracterizam seu processo de aprendizagem? De que forma os 

projetos contribuem para a formação de profissionais? 

Assim, os desafios destacados nesta pesquisa confirmam que as condições da 

educação brasileira são inadequadas ao desenvolvimento de outra lógica de ensino, pois há 

falta de tempo, de financiamento e de recursos que possibilitem as mudanças e inovações da 

área educacional. Nesse sentido, os professores fazem o que está ao seu alcance, mas, muitas 

vezes, são paralisados pelos fatores do contexto no qual estão inseridos o que pode gerar 

desmotivação por parte dos docentes e, consequentemente, dos estudantes que se deparam 

com um ensino que não atende às suas expectativas.  
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Por fim, é notória a necessidade de aprofundamento de tais questões, a fim de 

contribuir com a melhoria da educação brasileira a partir da reafirmação de necessidades que 

se repetem ao longo de décadas. É importante os pesquisadores em educação façam isso até 

que a voz da ciência seja finalmente ouvida e gere atitudes, principalmente dos órgãos 

governamentais.    
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Prezada Sra. xxxxxxxxx, venho por meio desta, solicitar a V.S.ª permissão para 

desenvolver o meu projeto de pesquisa de mestrado nessa unidade escolar. A pesquisa trata-se 

de um estudo de caso, na qual terá como procedimento metodológico a análise de documentos 

da escola bem como entrevistas com membros do corpo docente desta instituição. Os dados 

coletados serão parte da dissertação de mestrado intitulada Projetos Temáticos no Ensino 

Médio Integrado: concepções, contribuições e desafios desenvolvida pelo mestrando 

Rodrigo Leonardo Gomes de Oliveira sob orientação da Profa. Dra. Raquel Crosara Maia 

Leite. O referido pesquisador é estudante do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) com o número de matrícula XXXX. O objetivo 

principal do projeto é analisar as contribuições dos projetos temáticos desenvolvidos por 

professores de Biologia numa Escola de Educação Profissional da região metropolitana de 

Fortaleza para a formação integral dos alunos, em particular, para a alfabetização científica 

desses discentes. Para isso, serão realizadas entrevistas com questões sobre atividades 

relacionadas a execução do projeto temático com os professores de Biologia idealizadores 

desses projetos além da análise documental do Projeto Político Pedagógico dessa instituição e 

dos registros escritos dos projetos analisados. É importante ressaltar que o caráter ético desta 

pesquisa assegura a preservação da identidade das pessoas bem como da escola participante e 

a participação nesse estudo é voluntária. Em caso de dúvida V.S.ª pode entrar em contato no 

e-mail: rodrigoleo85@gmail.com e telefone: (85)XXXXXXXX. Por esta razão estamos 

encaminhando esta solicitação.  

Atenciosamente,  

 

_____________________________________________ 
Rodrigo Leonardo Gomes de Oliveira  

 

_____________________________________________ 
Orientadora: Profa. Dra. Raquel Crosara Maia Leite  

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira - Faculdade de Educação /UFC 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA MAPEAMENTO DOS PROJETOS 

Prezado/prezada professor/professora, este instrumento faz parte de uma pesquisa acadêmica relativa ao 

Ensino de Ciências mais especificamente sobre os projetos temáticos desenvolvidos pelos professores de 

Biologia e suas contribuições para o aluno de Ensino Médio, o qual compreende a fase exploratória da 

pesquisa de mestrado do aluno deste Programa Rodrigo Leonardo Gomes de Oliveira cuja matrícula é 

382278 sob orientação da Profa. Dra. Raquel Crosara. Sua contribuição será de grande valia para a execução 

do mesmo. Desde já, agradecemos sua colaboração. 

  
NOME: _____________________________________________________________ 

DISCIPLINA:________________________________________________________ 

TEMPO DE MAGISTÉRIO:_____________________________________________ 

ESCOLA QUE LECIONA:______________________________________________ 

TEMPO DE SERVIÇO NESSA ESCOLA:__________________________________ 

CURSO DE GRADUAÇÃO:____________________________________________   

PÓS-GRADUAÇÃO:   

(    ) ESPECIALIZAÇÃO; QUAL: ___________________________ 

(    ) MESTRADO; QUAL _________________________________ 

(    ) DOUTORADO; QUAL ________________________________ 

 

VOCÊ DESENVOLVE ALGUM PROJETO NA INSTITUIÇÃO EM QUE LECIONA? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

(   ) NO MOMENTO NÃO, MAS PRETENDO DESENVOLVER UM PROJETO NO 

SEGUNDO SEMESTRE. 

(    ) NO MOMENTO NÃO, MAS JÁ DESENVOLVI ANTERIORMENTE. 

 

CASO DESENVOLVA ALGUM PROJETO, FAVOR RESPONDER AS QUESTÕES 

ABAIXO 

 

QUAL TEMA DO PROJETO? 

___________________________________________________________________ 

 

ESTÁ RELACIONADO A QUAL ÁREA DO CONHECIMENTO? 

(    ) LINGUAGENS E CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

(    ) MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

(    ) CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
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(    ) CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

QUANTOS ALUNOS APROXIMADAMENTE PARTICIPAM DO PROJETO? 

(    ) 1 A 10 

(    ) 11 A 20 

(    ) 21 A 50 

(    ) 51 A 100 

(    ) MAIS DE 100 

 

O PROJETO É DESENVOLVIDO A QUANTO TEMPO? 

(    ) MENOS DE 1 ANO 

(    ) 1 ANO 

(    ) MAIS DE UM ANO 

 

O PROJETO RELACIONA-SE A ALGUM CONTEÚDO DA DISCIPLINA DE 

BIOLOGIA? 

(    ) SIM.  

(    ) NÃO 

QUAL/QUAIS 

CONTEÚDO(S)?_____________________________________________________ 

 

O PROJETO É INTERDISCIPLINAR, OU SEJA, ENVOLVE PROFESSORES OU 

PROFESSORAS DE OUTRAS ÁREAS? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

SE SIM, QUAL/QUAIS? ___________________________________ 

 

O PROJETO RELACIONA-SE A ALGUMA PROBLEMÁTICA DO CONTEXTO DO 

ALUNO? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

SE SIM, QUAL? ___________________________________ 

 

COMO O PROJETO FOI CRIADO? 
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(    ) PELA INICIATIVA DO PROFESOR OU PROFESSORA 

(    ) PELA INICIATIVA DE ALUNOS/ALUNAS 

(    ) PELA INICIATIVA DE PROFESSORES/PROFESSORAS E ALUNOS/ALUNAS 

OUTRO:____________________________________________________________ 

 

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA PESQUISA ACADÊMICA 

SOBRE PROJETOS TEMÁTICOS?  

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “Projetos 

Temáticos no Ensino Médio Integrado a Educação Profissional: concepções, 

contribuições e desafios”. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Essa pesquisa está sendo desenvolvida pelo mestrando Rodrigo Leonardo Gomes de 

Oliveira, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) com o número de matrícula 382278. O objetivo da pesquisa é 

analisar as contribuições dos projetos temáticos desenvolvidos por professores de Biologia 

numa Escola de Educação Profissional da região metropolitana de Fortaleza para a formação 

humana integral dos alunos, em particular, para a alfabetização científica desses discentes. 

Para isso, serão realizadas entrevistas com questões sobre atividades relacionadas a execução 

de projetos com os professores de Biologia idealizadores dos mesmos e análise dos registros 

escritos referentes as atividades relacionadas ao desenvolvimento dos projetos. Assim, 

pedimos a sua colaboração nesta pesquisa, respondendo a um questionário sobre seus dados 

profissionais, participando de uma entrevista bem como autorizando a análise dos registros 

escritos relacionados aos projetos. A previsão de duração da entrevista é de uma a duas horas, 

ocorrerá na própria instituição pesquisada e será integralmente gravada por meio de um 

aplicativo gravador de voz num aparelho celular do modelo MotoG1®. O roteiro de entrevista 

é composto por 14 questões. Sua participação contribuirá com avanço do conhecimento na 

área da educação além de dar-lhe a oportunidade de refletir sobre sua ação docente, porém 

alertamos que pode haver algum desconforto no momento da entrevista ou quando tiver 

acesso aos resultados da pesquisa. Lembramos que sua participação nesse estudo é voluntária 

sem qualquer previsão de pagamento, e, caso não queira participar da pesquisa ou retirar o seu 

consentimento a qualquer momento isso não lhe trará qualquer prejuízo. Os dados da pesquisa 

serão publicados em revistas especializadas, livros científicos e eventos científicos, sem 

qualquer informação que permita identificá-lo(a), assim sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo exceto aos pesquisadores, pois conforme o caráter ético desta pesquisa, 
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asseguramos a preservação da identidade das pessoas e escola participantes. Por fim, 

ressaltamos que não será cobrado nenhum valor monetário, não haverá gastos nem qualquer 

ressarcimento ou indenização e que você terá o direito a uma via desse termo.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Rodrigo Leonardo Gomes de Oliveira       

Instituição: Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação  

Endereço: Waldery Uchôa, S/N  

Telefones para contato: XXXXXXXXXXX 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

O abaixo assinado ________________________________________________,___anos, 

RG:______, declara que é de livre e espontânea vontade que está como participante de uma 

pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 
Nome do participante da pesquisa____________________________________________ 

 

Data ____/____/____ Assinatura_____________________________________________ 

 

Nome do pesquisador____________________________________________________ 

 

Data ____/____/____ Assinatura____________________________________________ 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE____________________________________ 

 

Data ____/____/____ Assinatura____________________________________________ 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORA DE BIOLOGIA 

 

Apresentação do entrevistado (nome, formação, tempo de docência, tempo como docente na 

instituição) 

 

Bloco I: Concepções sobre o projeto investigado 

2.1. Como surgiu o projeto e qual o sentido em realizá-lo? 

2.2. Faça um breve histórico do projeto desde sua origem, destacando as principais ações. 

2.3. Qual sua ação no desenvolvimento do projeto? 

2.4. Como se deu a participação dos alunos no decorrer do desenvolvimento do projeto? 

2.5. Como se deu a avaliação do projeto? 

2.6. Como se deu o acompanhamento da coordenação pedagógica? 

 

Bloco II: Contribuições do projeto para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

participantes 

 

3.1. Na sua opinião, quais as principais vantagens do desenvolvimento do projeto para o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos participantes? 

3.2. Quais as principais limitações/dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento do 

projeto? 

3.3. Como você caracteriza o processo de aprendizagem dos alunos participantes durante o 

desenvolvimento do projeto? 

3.4. Qual a relação entre o projeto e as aulas de Biologia? 

 

Bloco III: Concepções sobre Ciência, Alfabetização Científica e Projetos Temáticos  

 

1.1. O que é Ciência para você?  

1.2. E de Ensino de Ciências?  

1.3. O que você entende por Alfabetização Científica? 

1.4. O que você entende por projetos temáticos? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTE DA 

GESTÃO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A GESTORA DA INSTITUIÇÃO 

 

Apresentação do entrevistado (nome, formação, tempo de docência, tempo como gestora da 

instituição) 

 

Bloco I: Concepções sobre os projetos desenvolvidos na instituição 

 

1.1. Como surgiu o interesse em trabalhar com projetos nessa instituição? 

1.2. Quais os principais objetivos da introdução de projetos na escola?  

1.3. Como se dá a participação dos alunos no decorrer do desenvolvimento dos projetos? 

1.4. Como se dá o acompanhamento da coordenação pedagógica? 

 

Bloco II: Contribuições do projeto para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

participantes 

 

2.1. Na sua opinião, quais as principais vantagens do desenvolvimento de projetos para o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos participantes? 

2.2. Quais as principais limitações para o desenvolvimento de projetos no ambiente escolar? 

2.3. Como você caracteriza o processo de aprendizagem dos alunos participantes dos 

projetos? 

2.4. Qual a relação entre os projetos desenvolvidos e o currículo escolar? 

 

Bloco III: Concepções sobre Ciência, Alfabetização Científica e Projetos Temáticos  
 

3.1. O que é Ciência para você?  

3.2. E de Ensino de Ciências?  

3.3. O que você entende por Alfabetização Científica? 

3.4. O que você entende por projetos temáticos? 

 

 

 

 

 


