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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as contribuições do Projeto Político-

pedagógico para o docente do Ensino Religioso de algumas escolas da rede 

Municipal de Ensino. Para a elaboração da pesquisa, foram consideradas as 

entrevistas aplicadas a seis professores de seis escolas municipais distintas, além 

de anotações pessoais a respeito da prática pedagógica desses profissionais. 

Para a abordagem teórica, foram empregadas as ideias de Bardin (2010), 

referentes à Análise de Conteúdo, e de teóricos como Veiga (1995; 2001), 

Escarião (2001) e Vasconcellos (2002), entre outros, sobre os fundamentos do 

Projeto Político-pedagógico. Os resultados revelaram que o Projeto Político-

pedagógico contribui substancialmente para a melhoria do Ensino Religioso, 

embora ainda demande experiência e vivência da comunidade escolar para 

construir uma prática permanente de reflexão sobre as ações educativas voltadas 

para a formação crítica dos alunos. 

 

Palavras-chave: Projeto Político-pedagógico. Ensino Religioso. Análise de 

Conteúdo. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed at analyzing the contributions of the Religious Teaching teachers 

for the Political-pedagogical Project of some schools of the Municipal Teaching 

System. For the fulfillment of the research, interviews carried out with six teachers 

of six different municipal schools and personal notes about the pedagogical 

practice of these professionals were considered. For the theoretical approach, 

Bardin´s (2010) ideas, referring to Content Analysis, were used as well as Veiga´s 

(1995; 2001), Escarião´s (2001) and Vasconcellos´ ones (2002), among other 

authors, concerning the principles of the Political-pedagogical Project. Results 

revealed that the Political-pedagogical Project contributes meaningfully to the 

enhancement of the Religious Teaching subject, though it still requires experience 

of the school community for constructing a permanent practice of reflection about 

the educational actions involving the students´ critical formation.  

 

Keywords: Political-pedagogical Project. Religious Teaching. Content Analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho tem como finalidade fazer uma reflexão acerca do Projeto 

Político-pedagógico, construção e implicações nos enunciados dos docentes de 

Ensino Religioso das escolas municipais de João Pessoa. Partimos do princípio 

de que o Projeto Político-pedagógico deve ser considerado como um processo 

educativo fundamental para modificar e transformar a escola como um espaço de 

aprendizagem. 

Nos últimos anos, a escola experimentou uma nova organização, 

particularmente, nas instâncias da gestão e da enunciação pedagógica. Isso 

porque as melhorias derivam da luta dos professores em busca de um ensino de 

qualidade e da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases no ano de 1988, quando 

foi elaborada uma nova Carta Magna para o país. 

Ao considerar esse contexto, o Projeto Político-pedagógico se manifesta 

através de normas democráticas, com a finalidade de garantir a participação de 

toda a comunidade escolar na elaboração das regras curriculares que devem gerir 

o destino da escola. É da competência do Projeto Político-pedagógico propor uma 

reestruturação em todas as instâncias da escola, para torná-la mais reflexiva, 

mais autônoma e mais democrática, considerando não apenas o aspecto 

educativo, mas também a realidade social. 

Convém enfatizar que o Projeto Político-pedagógico é um documento que 

representa o que se pretende alcançar em determinado tempo futuro. É sempre 

um passo além do presente, mas que, ao mesmo tempo, está ligado às 

necessidades de cada escola. Na concepção de Gadotti (1994), é uma ruptura, 

um desvelar do estado de conforto. É se atirar de cabeça na promessa de uma 

mudança que se realiza no campo do possível da escola. Por isso, o Projeto 

Político-pedagógico é uma enunciação permanente do fazer educativo, que muda 

e se transforma de acordo com a necessidade da escola. Veiga (2001) argumenta 

que a intencionalidade do projeto é de ser constitutivo, já que se articula a partir 

de uma discussão constante sobre as possíveis alternativas para o melhoramento 

do fazer educativo. 



13 

 

O paradigma conservador do processo de ensino-aprendizagem não reflete 

mais a necessidade de saber e de se descobrir o saber da escola. O aprender 

deixou ser exclusividade de transmissão vertical (do professor para o aluno). 

Agora, por meio do Projeto Político-pedagógico, o professor pode propor tarefas 

que incitem os alunos a mobilizarem seus conhecimentos. Isso pressupõe uma 

pedagogia colaborativa e democrática. Professor e aluno percebem-se como 

organizadores de situação didática para gerar a aprendizagem. Nesse sentido, 

parece oportuno se considerar, no que tange a essas mudanças educacionais, 

que é também fundamental o querer aprender, o querer fazer, o querer participar, 

do contrário, qualquer reflexão sobre a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem será o mesmo que semear em terra árida.   

Para Veiga (2010), o Projeto Político-pedagógico exige da escola uma 

atitude voltada para a dimensão social. Em outros termos, que ela deve valorizar 

ainda mais os aspectos participativos, coletivos, autônomos e considerar os 

problemas e os desafios ligados à sua realidade. Por essa razão, o Projeto 

Político-pedagógico constitui-se uma escolha para a escola moldar uma dimensão 

educacional ancorada em base social, filosófica e política, para que possa se 

inserir em um contexto que exige do aluno, do professor e da comunidade escolar 

a capacidade de aprender, de adquirir novas habilidades, assimilar novos 

conceitos, de saber lidar com o inesperado, de propor mudanças e adaptar-se às 

condições interativas, autônomas e colaborativas do processo ensino-

aprendizagem. 

Nesse cenário, o papel do professor não é o de ensinar, mas de ajudar o 

aluno a aprender; nem de transmitir informações, mas de criar condições para 

que ele adquira informações. Isso significa dizer que o professor deixa de ser um 

detentor do saber, um transmissor de informações e passa a criar estratégias 

para que o aluno busque o conhecimento e seja sujeito do seu processo de 

construção. Para isso, deve preparar-se para trabalhar de maneira democrática, 

compartilhando as informações e motivando os alunos a assumirem também o 

processo de aprendizagem, e valorizar uma nova forma de ser e de fazer a 

prática docente, coerente com as concepções do Projeto Político-pedagógico, que 

passam a fundamentar o processo educacional. Trabalhar com projetos de 
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aprendizagem colaborativa e realizar a mediação como incentivador e motivador 

são posturas que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem. 

Sob esse lume é que se pretende entender o ensino religioso como uma 

disciplina autônoma na escola. Um ensino que, antes de tudo, busca garantir a 

afirmação cidadã do indivíduo, por meio da valorização do sagrado e do 

sobrenatural. 

Desde a instalação das primeiras escolas no Brasil que o Ensino Religioso 

é palco de debate, de discussão e de celeuma. Argumenta-se que o Estado 

brasileiro é laico, portanto, o ensino religioso deve ficar adstrito às dependências 

do claustro. No outro lado dessa disputa, os defensores do ensino religioso 

insistem que uma educação religiosa é necessária para valorizar o exercício da 

diversidade, da tolerância, e que a religião também faz parte da dimensão cultural 

do sujeito. 

A introdução do Ensino Religioso na escola é de caráter facultativo, de 

acordo com os preceitos da redação dada pela Lei 9.475/97, em seu Art. 33, 

atesta que o Ensino Religioso se constitui uma disciplina com horário normal, faz 

parte da formação básica do sujeito, cuida, especificamente, da diversidade 

cultural religiosa e veda qualquer forma de proselitismo. Nesse aspecto, a 

introdução do Ensino Religioso no Projeto Político-pedagógico constitui-se um 

desafio para a escola, para os professores e para os alunos. Seu enfoque é 

estabelecer um enunciado educativo que valorize a crença e o respeito às 

diversas manifestações religiosas. 

Fernandes (2000) informa que colocar o Ensino Religioso na escola é um 

procedimento para se resgatar a perda do sobrenatural e da tradição do sagrado 

na sociedade moderna. É uma tentativa de religar o sujeito à tradição religiosa, 

para que ele possa readquirir a sua verdade interior. O Ensino Religioso deve ser 

“uma resposta para todos, de forma que o educando descubra que existem duas 

relações importantíssimas: a descoberta do tu divino e do tu humano” 

(FERNANDES, 2000, p. 32). 

Para Gadotti (1994), o Projeto Político-pedagógico se sustenta a partir de 

um embasamento teórico rico e significativo. Sua prática é fruto do envolvimento e 

da participação de todos, por isso há um respeito a toda forma de saber, inclusive 
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do saber religioso. É o ponto de partida para o envolvimento da comunidade 

escolar por meio de uma prática multidisciplinar e interativa. 

Nesse processo, este estudo assume como referencial teórico-

metodológico as ideias embasadas em Veiga (2001), (2010), no que se refere ao 

Projeto Político-pedagógico, e em Bardin (2010), a respeito da análise de 

conteúdo. 

No primeiro caso, o Projeto Político-pedagógico, de acordo com a autora, é 

fruto da necessidade coletiva da escola e implica uma ação norteadora em 

consonância com sua realidade, razão por que se preocupa, particularmente, com 

as contradições e os conflitos para estabelecer, em seguida, uma base comum 

para superar as dificuldades e os problemas que prejudicam a construção de uma 

prática pedagógica criativa e crítica. 

No segundo caso, Bardin (2010) assume que a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas aplicadas ao discurso, que procura descrever os sentidos do 

discurso. Em outros termos, mergulhar nos sentidos da mensagem para aumentar 

a produtividade e a pertinência do texto ou para desvelar os sentidos ocultos. 

É necessário assinalar que, nesta pesquisa, trabalhamos com a teoria da 

análise de conteúdo, a partir de seu caráter metodológico, para referenciar o 

conteúdo estudado. Não vamos nos deter em uma análise crítica dessa teoria, 

mas considerá-la numa perspectiva mais ampla, como mais um recurso para 

desvelar as significações da pesquisa. 

O interesse e a motivação por este estudo é fruto de um trabalho realizado 

sobre o Projeto Político-pedagógico com as escolas do Sistema Municipal de 

Ensino de João Pessoa, em 2007, que começou com reflexões e discussões a 

respeito do Projeto Político-pedagógico e como ele é construído, considerando a 

gestão democrática como um princípio norteador desse processo, sobre a 

orientação e o assessoramento da coordenação pedagógica, convidada pela 

Secretaria de Educação para realizar o trabalho juntamente com os segmentos 

representativos das coordenações da gestão escolar, de educação infantil, de 

educação de jovens e adultos, da educação especial, do ensino fundamentaI, 

segmentos que, na época, compunham a Diretoria de Gestão Curricular (DGC), e 
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representantes do Conselho Municipal de Educação (CME) e do Centro de 

Capacitação do Professor (CECAPRO).  

Vale ressalvar que esta experiência realizada a respeito do PPP, com as 

unidades de ensino, não é pioneira neste sistema, enfatizamos, que outros 

trabalhos já haviam sido realizados em outros contextos, com as unidades de 

ensino acerca do Projeto Político-pedagógico.  

Por ser uma das representantes da gestão escolar, tive grande interesse 

pelo tema em pauta e comecei a pesquisar e a estudar tudo o que se referia ao 

PPP da escola. O trabalho realizado com a escola, a princípio, teve como norte 

perceber os direcionamentos para a construção do seu PPP. A partir de então, 

percebi que ele fora construído como um documento para cumprir ordem 

burocrática. Mediante tal realidade, meu interesse pelo tema cresceu ainda mais e 

passei a querer compreender as razões pelas quais o PPP da escola não 

conseguia enveredar por um caminho que contribuísse para a construção de uma 

escola participativa e melhor. Para realizar o trabalho nas escolas, conduzido pela 

dimensão pedagógica, a comissão analisou o documento e, ao mesmo, deu as 

devidas orientações para a reconstrução e implementação do PPP da escola, 

com base em um texto norteador, que contemplava os constitutivos inerentes ao 

PPP. O trabalho se estendeu durante todo o ano de 2007. De 2008 a 2009, 

emergiram dificuldades de dimensão estrutural e operacional nessa condução, 

razão por que, em um período, elaboramos um referencial de orientação, com a 

intenção de subsidiar as escolas durante o processo de reconstrução e 

implementação do documento. Sentindo-me interessada pelo tema, assumi a 

coordenação de orientação, acompanhamento e avaliação do PPP das escolas, 

no período de 2010 ao ano vigente de 2012. Desde o princípio, esse trabalho foi e 

continua sendo realizado no CECAPRO, embora, esteja ligado à DGC. 

Durante esse percurso, trabalhando, também, em uma escola do estado, 

de formação do Magistério do Ensino Médio, foram crescendo minhas 

inquietações, indagações e questionamentos sobre como era construído o PPP 

da escola. Em meio a esse percurso, fui aprovada na seleção de tutores, para 

trabalhar na Educação a Distância (EAD), pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), onde assumi a função de orientar e avaliar, pedagogicamente, os alunos 
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do Curso de Ciências Naturais a distância, pela disciplina Fundamentos Sócio-

Históricos da Educação. Saliento que essa experiência muito tem contribuído para 

minha ascensão acadêmica e profissional. Concomitantemente, já fazendo parte 

do grupo de pesquisa em formação docente e cursando disciplinas como aluna 

especial do Curso de Mestrado em Ciências das Religiões, em 2010, ingressei no 

Curso de Mestrado em Ciências das Religiões pela UFPB. Durante o percurso 

dos meus estudos no Mestrado, percebi que o fenômeno religioso é condição 

inerente à natureza humana. Então, partindo desse princípio, ao correlacioná-lo 

com o trabalho que realizo com as escolas, surgiram inquietações de natureza 

pedagógica e operacional, relativas ao PPP, e suas implicações para a prática do 

docente do Ensino Religioso, nas escolas do sistema municipal.  

Nesse contexto, surgem algumas inquietações, como estas: Até que ponto 

o PPP tem contribuído para a prática do docente de ensino religioso? 

Considerando que a religião é condição inerente ao ser humano, porque o ensino 

religioso é facultado na escola para o aluno? Considerando que a gestão 

democrática é o princípio do PPP da escola, como ela deverá trabalhar o 

fenômeno religioso, respeitando a pluralidade cultural religiosa existente na 

sociedade brasileira? 

Essas indagações contribuem para descobrir os caminhos que norteiam 

esta pesquisa. Assim, com base na problematização do objeto de estudo, 

definimos os seus objetivos, elencados a seguir: 

Objetivo geral: 

 Analisar os Projetos Político-pedagógicos construção e implicações a partir 

dos enunciados dos docentes de Ensino Religioso das escolas municipais de 

João Pessoa – PB. 

Objetivos específicos:  

 Identificar se na construção do PPP contempla-se o Ensino Religioso 

como uma prática significativa nas falas dos docentes de Ensino 

religioso. 
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 Verificar se os enunciados dos professores de Ensino Religioso sobre o 

PPP contribuem para a construção de um projeto emancipador e 

cidadão.  

 

Para atingir esses objetivos, foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica, 

além de entrevista com professores do Ensino Religioso, seguindo alguns critérios 

que foram construídos ao longo do caminho metodológico desta pesquisa. 

No que diz respeito à estrutura, o trabalho foi organizado em três capítulos, 

mais esta introdução e as considerações finais. O capítulo 1 apresenta o percurso 

metodológico empregado na pesquisa e de que forma foi organizado. No capítulo 

2, são feitas algumas considerações teóricas acerca de aspectos relativos à 

educação, à autonomia e ao projeto político-pedagógico; abordam-se os 

conceitos relacionados a esses temas e, em seguida, procede-se a uma análise, 

considerando a autonomia como um indicador necessário para a formulação do 

projeto político-pedagógico na escola. Por fim, enfoca-se a relação entre a escola, 

o ensino religioso e o projeto político-pedagógico. No capítulo 3, descrevem-se e 

discutem-se os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada nas seis escolas 

da rede municipal de ensino, confrontando-os com o embasamento teórico 

consultado no decorrer do estudo. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Com o intuito de precisar a importância do tema, o Projeto Político-

pedagógico construção e implicação no enunciado do docente de ensino religioso, 

recorreremos aos procedimentos da pesquisa exploratória, com uma abordagem 

qualitativa e quantitativa dos dados obtidos. 

Conforme Minayo (2008), “a metodologia supõe o caminho do pensamento 

e a prática” exercida na abordagem da realidade, numa relação entre a teoria e a 

prática. A metodologia utilizada facilita o desenvolvimento da pesquisa e ajuda os 

leitores a atingirem os objetivos propostos a serem atingidos. 

Para esta pesquisa, em relação à escolha do método para analisar e 

discutir os dados optou-se por trabalhar com o método qualitativo. Embora 

sabendo que existem divergências de alguns autores, alguns procedimentos 

estatísticos deverão ser utilizados, sobretudo, na apresentação dos resultados da 

pesquisa. A importância do estudo qualitativo, segundo Minayo (2008), localiza-se 

na possibilidade de determinar uma aproximação maior entre o pesquisador e os 

sujeitos observados, pois dá oportunidade de não só se observarem esses 

problemas como também de compreendê-los e ver suas expectativas. A 

abordagem qualitativa permite uma descrição de situações, comportamentos, 

estados emocionais e ajuda a explicar a dinâmica das relações sociais que são 

depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Por meio dela, podem-se 

estudar as vivências, as experiências e o cotidiano dos indivíduos na sociedade. 

Em suporte à observação da qual devem resultar descrições de fenômenos 

e suas circunstâncias, serão realizadas entrevistas com seis professores de 

ensino religioso das escolas campo de pesquisa que atende a alunos do ensino 

fundamental, a fim de detectar de que maneira o Projeto Político-pedagógico 

responde às necessidades da escola e sua implicação na construção do saber do 

professor de ensino religioso. 

Em consonância com essa metodologia, faremos uso dos seguintes 

procedimentos: coleta de dados, pesquisa bibliográfica, a fim de obter uma visão 
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teórica ampla da produção do tema em tela nos últimos anos. Será à luz desses 

procedimentos que embasaremos melhor nossas conclusões. 

 

2.1 DELINEANDO O CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

O caminho metodológico desta pesquisa teve como base a Análise de 

Conteúdo. Trata-se de um procedimento analítico, que se propõe a realizar 

uma desestruturação do discurso escrito a partir de um modelo baseado em 

uma “hermenêutica controlada” (BARDIN, 2010, p.11). Esse instrumento 

metodológico de análise do discurso é um vetor de ajuda na interpretação do 

processo de análise de conteúdos, já que oscila entre os dois polos do rigor 

da objetividade e da fecundidade da subjetividade (BARDIN, 2010, p. 11).  

O instrumento empregado para a coleta dos dados deste estudo foi a 

entrevista. Esse recurso metodológico consiste no recolhimento de informações 

extraídas do diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. De natureza 

estruturada, a entrevista tomou como tópico de referência três blocos temáticos: a 

dimensão contextual do Projeto Político-pedagógico, a dimensão contextual do 

Ensino Religioso e a dimensão prática do Projeto Político-pedagógico e do Ensino 

Religioso. 

No primeiro caso, a dimensão do Projeto Político-pedagógico diz respeito à 

organização de vida na escola. Compreende-se que o PPP envolve as dimensões 

administrativa, pedagógica e financeira da escola, considerando a gestão 

democrática como um princípio que deve assegurar à escola uma relação mútua 

de respeito e solidariedade. Mas, para isso, é preciso primar pela gestão 

participativa entre seus membros, para que a escola possa se transformar e 

transformar a qualidade de vida de toda a comunidade escolar.  

No segundo caso, a dimensão do Ensino Religioso na escola é direito 

garantido ao estudante por lei, e trabalhá-lo na dimensão humanística é vetar o 

proselitismo e compreender a formação do aluno tendo em vista sua diversidade 

e a tolerância. É, ainda, considerar a tradição religiosa como um saber que 

perpassa por toda a história da humanidade e se encontra implicitamente nos 

estudos das Ciências Humanas da História, da Geografia, da Filosofia, da 
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Psicologia e da Sociologia. Assim, é possível, em sala de aula, procurar ajustar o 

Ensino Religioso à perspectiva da metodologia interdisciplinar, numa visão 

holística, com a intenção de não negar ao aluno o direito de aprender em sua 

totalidade. 

No terceiro caso, é impossível pensar sobre o Ensino Religioso na 

identidade escolar se ele não fizer parte do Projeto Político-pedagógico, cuja 

pretensão é de promover melhorias para a escola, a comunidade e o aluno, por 

entender que as mudanças educativas contribuíram para a transformação de toda 

a comunidade. Essa é uma atribuição de responsabilidade da função social da 

escola. O Projeto Político-pedagógico deve estar em consonância com a 

realidade escolar. Pautando o Ensino Religioso como uma necessidade humana. 

O Projeto Político-pedagógico deve considerar o Ensino Religioso como parte 

integrante de um projeto maior, como também necessidade inerente à cidadania. 

A partir dessa divisão dos dados a serem trabalhados, para cada tópico ou 

eixo temático, foram agrupadas as respostas sob o índice de duas vertentes – 

concordância (positiva) e discordância (negativa). No primeiro caso, assevera a 

concordância do professor com o vetor afirmativo da pergunta; no segundo, liga-

se a uma posição de não concordância do professor com a indagação realizada. 

Nesse caso, considera-se uma negação mesmo que a resposta não se apresente 

completamente desfavorável, pois se passou a considerar como indutor de 

discordância a presença de conectores negativos, de dubiedade ou adversativos. 

Assim, para realizar a avaliação das respostas dos itens da entrevista, foi 

empregada apenas uma escala, constituída por duas intensidades: concordância 

ou discordância. As diversas variáveis de sentido das enunciações linguísticas 

não serão consideradas em suas amplas e ricas possibilidades significativas. O 

foco é fortalecer uma posição afirmativa ou negativa para se proceder a uma 

análise mais centrada no objeto da pesquisa, tendo em vista a realização de 

apenas uma entrevista estruturada para a coleta dos dados, o que limitou, em 

alguns aspectos, as possibilidades de se fazer uma análise mais ampla. 

Sobre esse ponto de vista, Bardin – Psicólogo (2010) considera a 

análise do discurso como um procedimento técnico e hermenêutico que toma 

como paradigma a dedução e, ao mesmo tempo, valoriza ainda mais a força 
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interpretativa ao reforçar o desvelamento das diversas camadas semióticas do 

texto. A autora assume que a análise de conteúdo é uma técnica por meio da 

qual o pesquisador se apropria dos sentidos do texto, com a exploração e a 

descoberta desses sentidos. Para isso, utiliza como recursos uma soma 

significativa de técnicas de análises para desconstruir e construir as 

possibilidades anunciativas e significativas do texto. Mais além, o autor atesta 

que o código linguístico ou “qualquer vínculo de significados de um emissor 

para um receptor controlado ou não por este, deveria poderia ser escrito, 

decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo” (BARDIN, 2010 p. 34). 

Convém lembrar que, ao empregar a análise de conteúdo, o 

pesquisador busca detectar vestígios, traços, diferenças, sentidos ocultos e 

enunciações linguísticas carregadas de significações. Diante desse escopo, 

ao se induzir a análise de um texto, de um discurso, há de se atentar que é 

preciso realizar “um tratamento das mensagens para inferir conhecimentos 

sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo” (BARDIN, 

2010, p. 41). 

Esse fato permite apontar que a análise de conteúdo não deve ser 

considerada um instrumento de análise da língua ou da linguagem, mas um 

conjunto de técnicas de análise empregadas para a realização de inferências 

sobre determinadas situações de comunicações. Para isso, não se pode 

objetar que, dentro de qualquer produção textual (propaganda, discurso 

político, entrevistas, ficções etc.), encontram-se índices e pistas que apontam 

para outros sentidos que, grosso modo, enriquecem os sentidos de qualquer 

enunciado linguístico. O que se procura estabelecer, quando se realiza uma 

análise, conscientemente ou não, é uma correspondência entre as estruturas 

semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas (por 

exemplo: condutas, ideologias e atitudes) dos enunciados (BARDIN, 2010, p. 

43). 

Essa correspondência significa, em termos gerais, uma análise 

descritiva dos índices encontrados em determinado enunciado linguístico, com 

o objetivo de inferir ou deduzir o que eles significam e como se entrelaçam 

com o sentido primeiro de comunicação desse enunciado linguístico. Em 
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outros termos, o que se pretende, ao utilizar a análise de conteúdo, é 

atravessar a superfície do texto e desvelar os seus níveis de significância: 

“compreender o sentido da comunicação, mas também e, principalmente, 

desviar o olhar para outra significação, outra mensagem entrevista através ou 

ao lado da primeira” (BARDIN, 2010, p. 43). 

Rocha e Deusdará (2005) afirmam que a análise do conteúdo propõe a 

compreensão de um sentido ou sentidos do discurso. Sua perspectiva é de 

oferecer um entendimento mais amplo e uma leitura diferenciada sobre as 

diversas camadas de sentido do discurso. Pode-se, assim, visualizar a análise 

do conteúdo como uma técnica que analisa as diversas situações de 

comunicação do texto. Por isso, ela se mantém fiel a um rigor forte sobre o 

método aplicado para deslindar as diversas camadas de significações dos 

enunciados linguísticos. 

A análise do conteúdo se constitui uma prática interpretativa filiada às 

correntes da linguística moderna. Por isso, ela procura não se afastar dos 

seus parâmetros metodológicos no momento em que submete as 

heterogeneidades do discurso para validar as suas descobertas. 

Como salientam Rocha e Deusdará (2005), mostrar mais objetividade 

significa procurar garantir a “verdade” das descobertas. Isso, além de ser um 

conjunto formalmente rigoroso de técnicas voltado para o desenredamento 

dos sentidos dos textos, certifica-lhes os sentidos verdadeiros. Adiante, os 

autores afiançam que a análise de conteúdo busca, em última instância, 

dissolver as incertezas do texto e garantir o deslindar da polifonia de sentidos 

dos enunciados no momento da leitura. Isso porque, com afirma Bardin: 

 

A leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das 
comunicações, não é ou não é unicamente uma leitura “à 
letra”, mas antes o realçar de um sentido que se encontra 
em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes, 
para atingir significados, à semelhança da decifração 
normal, mas atingir através de significantes, ou de 
significados (manipulados), outros “significados” de natureza 
psicológica, sociológica, política, histórica, etc. (BARDIN, 
2010, P. 43). 
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Bardin (2010) argumenta que é do domínio da análise do conteúdo todo 

ou qualquer enunciado (texto, entrevista, propaganda etc.) dentro do universo 

da categoria da fala, ou seja, o aspecto individual da enunciação. Com isso, a 

análise de conteúdo busca o discurso do indivíduo, da fala, no instante da 

enunciação, o que já está dito, “a prática da língua realizada por emissões  

identificáveis” (BARDIN, 2010, P.45). 

Assim, a natureza do fazer da análise do conteúdo é um procedimento 

de análise textual, no nível da fala, para deslindar os sentidos múltiplos dos 

enunciados linguísticos. Além disso, essa teoria também pode ser 

compreendida de acordo com a seguinte definição: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações 
visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ 
recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
2010, p. 44). 

 

Assim, percebe-se que, através de um conjunto de técnicas oferecidas 

pela teoria de análise de conteúdo, podem-se descrever os sentidos 

pertinentes ao texto e sistematizar a sua organização e as expressões dos 

conteúdos, a partir de efetuações de práticas dedutivas que vão sinalizar para 

as marcas textuais que se encontram distribuídas nas diversas camadas do 

discurso enunciado. Para isso, devem-se levar em conta as funções da 

linguagem como produtoras da origem da mensagem. Os sujeitos do discurso 

podem ser analisados, assim como o contexto e o código utilizado. O analista 

pode verificar, nesses elementos linguísticos, os termos marcados e não 

marcados para validar sua interpretação. 

Bardin (2010) argumenta que é nesse momento do trabalho de 

interpretação dos sinais que é possível se delimitarem as significações que 

marcam o texto para se perceber, a partir da inferência, as vinculações 

significativas das diversas mensagens que estão entrelaçadas dentro dele. 

Nas palavras do autor, o objetivo da análise do conteúdo “é a manipulação de 
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mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da 

mensagem” (BARDIN, 2010, p. 48). 

Observa-se, então, que, na análise de conteúdo, devem-se considerar 

duas estratégias. Em relação à primeira, o analista tem que tomar uma 

posição de prudência, através da qual aumentam as possibilidades de mais 

descobertas. O analista debruça-se sobre o texto, com olhos de lince, para 

esmiuçar o conteúdo do enunciado linguístico. No que diz respeito à segunda, 

também chamada de função heurística, percebe-se que o trabalho com o texto 

aumenta a possibilita de descoberta, haja vista a riqueza de sentidos 

existentes nele. Todavia é preciso assegurar que essas duas estratégias, na 

análise de conteúdo, não são atividades separadas, mas se complementam, 

muitas vezes, fundem-se e servem de referência para a descrição e a 

dedução dos sentidos dos textos. 

Vasconcellos (2012) informa que a análise de conteúdo constitui-se um 

método empírico, que aparece atrelado ao tipo de discurso que se vai 

submeter à análise e a qual objetivo se pretende chegar. Bardin (2010) 

informa também que as práticas de análise têm que ser reinventadas em cada 

situação, a depender, exclusivamente, da complexidade do texto como um 

discurso entrelaçado de sentidos. Em sentido oposto, como para textos 

simples e de caráter mais geral, podem-se utilizar as técnicas existentes. 

A esse respeito, Vasconcellos (2012) considera que a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, entretanto 

essas técnicas são adaptadas de acordo com o campo de pesquisa e a 

complexidade do conteúdo. 

A análise de conteúdo opera por meio de um conjunto de técnicas e de 

um dispositivo teórico que as validam. É uma metodologia que, a depender de 

cada pesquisa, de cada discurso ou enunciação linguística a ser analisada, 

adapta-se para realizar as inferências necessárias para as descobertas dos 

diversos sentidos das mensagens. É o momento em que a interpretação dos 

dados assume o caminho apontado pelo texto. Bardin (2010) alerta, ainda, 
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para a necessidade de ficar atento às questões subjetivas para não perder de 

vista a perspectiva de análise e de interpretação. Assim afirma Vasconcellos: 

 

O objetivo de uma análise do discurso é descobrir as 
relações existentes entre o exterior e o próprio discurso. A 
técnica da análise do discurso também envolve operações 
de desmembramento e de classificação de suas unidades 
de registro (classificações semântica, sintática e lógica, 
simultaneamente) (VASCONCELLOS, 2012, p. 35). 

 

A análise de conteúdo, ao realizar uma aproximação com o texto, 

dedica-se, em primeiro lugar, a estabelecer uma desconstrução com a 

finalidade de determinar a presença das regularidades. A partir daí, conforme 

Nascimento e Manandro (2006) devem-se selecionar a pluralidade temática e 

a frequência dessa pluralidade para, depois, comparar os elementos 

envolvidos na pesquisa. 

Mozzato e Grzybovski (2011) afirmam que a análise de conteúdo é um 

método que se caracteriza por desfragmentar os conteúdos para facilitar e 

dirimir as possíveis ambiguidades. Assim, é possível ter uma visão mais 

aprofundada das diversas mensagens e dos sentidos presentes nos 

enunciados.  

Por último, pode ser que a análise do conteúdo aponte sempre na 

direção de dois polos: o primeiro refere-se à necessidade de superar a 

incerteza que está presente nas mensagens e nos enunciados linguísticos. A 

análise de conteúdo trata, então, a partir de um método que considera 

diversos níveis de entendimento para realizar uma desconstrução do texto e 

identificar as incertezas. 

O segundo polo, o enriquecimento, aponta para a necessidade de uma 

leitura mais atenta, mais crítica, para aumentar a produtividade e a 

pertinência. Em outros termos, descobertas de conteúdos e de estruturas que 

confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das 

mensagens (BARDIN, 2010, p. 31). 



27 

 

Lembrando o que está posto anteriormente, o entusiasmo para a 

realização desta pesquisa foi atribuído a três fatores: a necessidade da escola 

de construir seu Projeto Político-pedagógico, como exigência da LDBN, 

expressa na Lei nº 9.394/96, em seus artigos 12, 13 e14; pela minha 

experiência com o trabalho de coordenação de orientação e acompanhamento 

do PPP, das unidades de ensino do sistema municipal de João Pessoa e por 

ser aluna do Mestrado em Ciências das Religiões. 

No trabalho efetivado com as escolas, observei que alguns PPP não 

contemplavam o Ensino Religioso como uma prática significativa do docente 

dessa disciplina. Por essa razão, despertou-me o interesse em entender essas 

questões.  

 

2.2 O CAMPO DA PESQUISA 

Em relação ao caráter exploratório da pesquisa, Gil (2002) ressalta que 

esse tipo de pesquisa tem como objetivo essencial desenvolver, modificar e 

esclarecer conceitos e ideias sobre a formulação de problemas mais precisos e 

proporcionar uma visão mais ampla, aproximativa do fato a ser analisado. Trivinos 

(1992) enuncia que “o estudo exploratório é caracterizado por ser aquele em que 

o pesquisador, sabendo o tema que quer aprofundar, define o campo de 

pesquisa, seleciona o sujeito e suas expectativas e estabelece o diagnóstico 

preliminar da situação”. Essa fase constitui, para Gil (2002, p. 130), “uma etapa 

cujo objetivo é o de descobrir o que as variáveis significativas parecem ser na 

situação e que tipos de instrumentos podem ser usados para obter as medidas 

necessárias ao estudo final”. 

Esta pesquisa foi realizada com as unidades de ensino do Sistema 

Municipal de João Pessoa, que conta, atualmente, com 94 escolas e 43 Centros 

de Referência de Educação Infantil (CREIS). As unidades de ensino são 

distribuídas e alocadas em polos. Por média, cada polo contém de oito a 15 

escolas/CREIS. Os polos foram organizados para oferecer um atendimento 

melhor no campo administrativo e no campo pedagógico das unidades e dos 

CREIS. O Sistema Municipal de Ensino, em sua estrutura, oferece as 
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modalidades de ensino em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 

Especial e Educação de Jovens e Adultos.  

Atualmente, o sistema municipal de ensino tem 14 escolas, que funcionam 

em sistema de Escola em Tempo Integral, e pretende enquadrar as demais nessa 

modalidade, por acreditar que “a proposta pedagógica da Escola em Tempo 

Integral reafirma a ideia de que a educação desempenha um papel significativo e 

imprescindível na formação humana, que não se esgota no espaço físico da 

escola, tampouco de quatro horas” – SEDEC – e que é preciso trabalhar um 

currículo diversificado para atender à diversidade cultural e plural existente na 

sociedade e ressignificar as práticas pedagógicas para atender às necessidades 

atuais (DIRETRIZES 2012, p. 16) - SEDEC. 

As unidades de ensino e os CREIS do sistema Municipal de Ensino são 

contemplados com programas, projetos e convênios, que são acompanhados e 

assessorados pelo Departamento de Programas, Projetos e Convênios (DPPC), 

que tem o objetivo de planejar, articular e avaliar as unidades e as CREIS, de 

modo a incentivar o processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva 

democrática (DIRETRIZES 2012) - SEDEC. Os Programas e Projetos são: 

Agenda 21; ano Cultural; Apoio Pedagógico; Cordel; Dança nas Escolas; Bandas; 

Ciranda Curricular; Diversidade Sexual; Escola Aberta; Gênero; Mais Educação; 

Meio Ambienta; Projeto Elos; Protagonismo Juvenil; Se liga e Acelera. 

É mister ressaltar brevemente o “PROGRAM MAIS EDUCAÇÃO”, que foi 

instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral (O Programa Mais educação passo a passo, 

2007).  Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas 

públicas educacionais e sociais, que contribui tanto para diminuir as 

desigualdades educacionais e valorizar a diversidade cultural brasileira (O 

Programa Mais Educação Passo a Passo 2007).   

Confiante na proposta do programa, o Sistema Municipal de Ensino de 

João Pessoa, no mês de julho de 2008, aderiu ao PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO e, a partir dessa data, iniciou os encontros pedagógicos nas escolas, 
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a fim de prepará-las para se adequarem às práticas estabelecidas pela 

modalidade exigida pelo programa. No final do mês de julho do mesmo ano, com 

a aprovação dos órgãos superiores, iniciaram-se as praticas pedagógicas nas 

escolas inerentes ao programa, para sua implantação e implementação. 

Atualmente, quase todas as unidades de ensino desse sistema já são 

beneficiadas pelo programa. 

Em 2009, foi lançado o Programa Prêmio Escola Nota 10, em cuja 

essência está “a valorização do desempenho da aprendizagem e da gestão 

escolar, com a finalidade de avaliar o grau de desenvolvimento de competências 

e habilidades dos alunos e dos trabalhadores da educação que atuam nas 

Escolas e nos CREIS do município” (DIRETRIZES, 2012, p.40). Nessa proposta 

da Escola Nota 10, entre as metas a serem atingidas, uma diz respeito às ações 

contempladas no PPP, por entender que o trabalho realizado numa perspectiva 

interdisciplinar envolve a diversidade de linguagens e de experiências, com vistas 

a pensar e promover ações pedagógicas com a participação efetiva da família, 

com a intenção de fortalecer os laços efetivos e afetivos entre escola e família, 

objetivando o desenvolvimento do processo educativo integral dos alunos. 

No universo de 94 unidades de ensino, foram selecionadas 6 delas, para a 

realização da pesquisa de campo In: loco. A fim de preservar a privacidade das 

identidades das escolas, seus nomes e características foram preservados. Para 

nominá-las, usaremos as letras A, B, C, D, E, F. 

ESCOLA A – Funciona em Regime de Tempo Integral. Atualmente, atende 

a um corpo discente de 385 alunos, distribuídos do 5º ao 9º ano, em horário 

integral de 07H00 às 17H00. Todos os docentes que trabalham nessa escola são 

graduados. Em relação à estrutura física, apresenta-se em condição privilegiada, 

com amplas salas de aula, sala dos especialistas, secretaria, diretoria, laboratório 

de Informática, laboratório de Ciências, biblioteca, sala de professores, auditório, 

pátio descoberto, refeitório, cozinha, almoxarifado, sanitário para funcionários, 

sanitário para alunos/térreo, sanitário para alunos do 1º andar, sanitário para 

gestores, quadra poliesportiva, quadra de areia para vôlei e quadra de xadrez. De 

acordo com a gestora e a equipe técnica, todos os ambientes elencados se 

encontram em condições satisfatórias. 
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ESCOLA B –. Atende a 497 alunos dessa comunidade, distribuídos em 

três turnos - manhã, tarde e noite. Para atender à formação educativa desses 

discentes, tem um quadro constituído por 34 docentes, distribuídos também em 

três turnos. 

A escola dispõe de um prédio com boa estrutura física, favorável para um 

bom funcionamento, distribuído nas seguintes dependências: diretório, secretaria, 

biblioteca, auditório, sala do Serviço de Orientação Educacional (SOE), sala de 

professores, laboratório de Informática, laboratório de Ciências, salas de aula, 

cantina, depósito para material e quadra de esporte coberta. Essa escola é 

contemplada com o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÂO. 

ESCOLA C – Atualmente, atende a 752 alunos, distribuídos nos turnos da 

manhã, da tarde e da noite. Para atender ao número de alunos, em sua formação 

pedagógica, a escola oferece um quadro composto por 33 docentes. Quanto à 

sua estrutura física, tem 41 dependências, distribuídas em salas de aula, salas de 

apoio pedagógico e salas administrativas. Faz parte do grupo de escolas que são 

contempladas pelo PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 

ESCOLA D - Hoje atende a uma clientela de 425 alunos, distribuídos nos 

três turnos, e que são assistidos por 31 docentes, também nos três turnos. 

Estruturalmente, apresenta as seguintes dependências: sala de aula, sala da 

direção, sala de apoio pedagógico, sala dos professores, sala para o 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, biblioteca, secretaria, laboratório de Informática, 

gabinete odontológico, quadra poliesportiva, banheiros, copa/cozinha, refeitórios, 

despensa, depósito para material de limpeza, almoxarifado, sanitários para 

professores, funcionários, merendeiras e alunos. 

ESCOLA E - Atende a 443 alunos, nos turnos da manhã, da tarde e da 

noite. Os discentes são assistidos em sua formação educativa por 44 docentes, 

distribuídos nos turnos da manhã, da tarde e da noite. Em sua estrutura física, 

dispõe de: sala de diretor, secretaria, sala de arquivo, biblioteca, sala de 

professores, salas de aula, sala de recurso multifuncional, laboratório de 

Informática, cozinha, dispensa, pátio coberto, banheiro feminino e masculino, 

banheiro de professores e almoxarifados. Atualmente, está em reforma. Também 

faz parte do grupo contemplado com o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 



31 

 

ESCOLA F – Atende a 274 alunos, nos turnos da manhã, da tarde e da 

noite e funciona em Regime de Tempo Integral. Também atende ao PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO. Seu quadro contém 38 docentes, nos três turnos. Sua 

estrutura física é composta por salas de aula, laboratório de Informática, banheiro 

feminino e masculino, banheiro adaptado para portadores de deficiência física, 

banheiro de funcionários, biblioteca, almoxarifados, cantina, área coberta que 

funciona como refeitório, sala de professores, sala dos técnicos, secretaria e 

diretoria. 

 

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Considerando o pensamento de Gil (2002, p. 130), de que “a preservação 

da identidade dos respondentes constitui problema de alta relevância ética”, os 

nomes dos participantes desta pesquisa foram preservados. São 6 professores de 

Ensino Religioso - três homens e três mulheres - que atendem a alunos do ensino 

fundamenta, dos quais apenas dois são funcionários efetivos. Os demais se 

enquadram no grupo dos prestadores de serviços, ou seja, são os profissionais 

que não são efetivos do quadro, e são alocados, nas unidades de ensino, com a 

disciplina Ensino Religioso. Eles foram selecionados considerando-se a 

participação no trabalho realizado sob orientação, acompanhamento e avaliação 

do PPP das unidades de ensino e pelo interesse imediato de todos em 

colaborarem com a pesquisa.  

A pesquisa de campo foi realizada no final do segundo semestre letivo, de 

setembro de 2011 a janeiro de 2012. Durante esse período, trabalhamos com as 

escolas concomitantemente na pesquisa. A primeira visita ao campo da pesquisa 

realizou-se por meio do contato com a gestora da unidade, através de uma 

conversa informal sobre a possível permissão para a realização da pesquisa. 

Na segunda visita à escola, tivemos o contato direto com o professor 

participante da pesquisa e informamos sobre como seria o procedimento seguinte 

a respeito do trabalho. A entrevista estruturada foi realizada com três professores, 

no Centro de Capacitação de Professores do município de João Pessoa – 

CECAPRO – em virtude de não quererem ser interrompidos no momento da aula, 
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tampouco em horário de intervalo para descanso. Já os outros três não fizeram 

nenhuma objeção para que a entrevista fosse realizada no ambiente escolar. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Em consonância com essa metodologia, fizemos uso dos seguintes 

procedimentos: coleta de dados, pesquisa bibliográfica, a fim de obter uma visão 

teórica ampla da produção do tema em tela nos últimos anos. Foi à luz desses 

procedimentos que embasamos nossas conclusões. 

Os dados foram analisados com base nas informações coletadas na 

pesquisa de campo. O resultado da análise considerou o perfil dos educadores 

envolvidos na pesquisa, a importância do projeto político-pedagógico e sua 

relação com o Ensino Religioso para se entender bem mais o trabalho. Por isso, 

elaboramos o roteiro da entrevista considerando, de um lado, uma esfera pessoal-

educativa e, de outro, o Projeto Político-pedagógico e do Ensino Religioso no 

contexto socioeducativo de cada escola participante da pesquisa. 

Em relação à primeira esfera – pessoal-educativa – procuramos extrair 

informações mais de ordem social, pessoal e educativa de cada professor. Nesse 

sentido, fizemos indagações pertinentes à sua formação educacional, sua 

vivência em sala de aula, a graduação e a pós-graduação e há quanto tempo 

estava envolvido com a docência. A parte seguinte investigar as informações 

vinculadas às questões referentes ao projeto político-pedagógico e à proposição 

do Ensino Religioso na vivência cotidiana da escola. Também recorremos à 

análise do conteúdo de Bardin (2010). Segundo o autor, essa técnica é 

empregada para analisar textos e mensagens de maneira qualiquantitativa. 

Triviños (1999, p.161) refere que, ao se utilizar a análise de conteúdo, 

devem-se priorizar os seguintes elementos: pré-análise (organização do material), 

descrição analítica dos dados (codificação, classificação, categorização) e 

interpretação referencial (tratamento e reflexão). 

A análise de conteúdo se caracteriza por buscar legitimar, de maneira 

objetiva, as possíveis descobertas. Para Severino (2007, p.121), “é uma 

metodologia de tratamento e análise de informação a constante de um 
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documento, sob formas de discursos pronunciados em diferentes linguagens”. 

Assim, na análise de conteúdo, intenciona-se vislumbrar “o conhecimento de 

variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica etc., por meio de um 

mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma 

amostra de mensagem particular”. (BARDIN 2010, P. 46). Nessa técnica, o ponto 

de partida é a mensagem, mas devem ser consideradas as condições contextuais 

de seus produtores e assenta-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem. 

Para Bardin (2010), “é de suma importância perceber o contexto social, histórico e 

sociológico dos envolvidos na pesquisa para, mediante tal realidade, poder 

descortinar valores e ideologia imbuídos no sujeito para, a partir destes, inferir 

juízo de valores”. Assim, clarifica-se na concepção teórica apontada pelos 

estudos referentes á pesquisa de campo, respaldada pelos princípios da análise 

de conteúdo.  

Ressaltamos que esta etapa conclusiva do trabalho, posterior à análise e à 

interpretação dos dados, não representa um pensamento acabado e final, mas o 

resultado e a divulgação de uma pesquisa analítica, na perspectiva de ser 

socializada e ampliada por outros pesquisadores interessados no tema. 
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3 ABORDAGEM TEÓRICO – CONCEITUAL 
 
 

Neste capitulo são feitas algumas considerações teóricas acerca de 

aspectos relativos à educação, à autonomia e ao projeto político-pedagógico; 

abordam-se os conceitos relacionados a esses temas e, em seguida, procede-se 

a uma análise, considerando a autonomia como um indicador necessário para a 

formulação do projeto político-pedagógico na escola. Por fim, enfoca-se a relação 

entre a escola, o ensino religioso e o projeto político-pedagógico. 

 

3.1 EDUCAÇÃO, AUTONOMIA E O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

3.1.1 A AUTONOMIA NA ESCOLA NUMA PERSPECTIVA LIBERTADORA  

A palavra educação aparece, na literatura pedagógica, como resultante da 

raiz latina educare e educere. Ambas as palavras significam educar e educação. 

Em seu sentido primitivo, esses termos significam instrução e criação, 

respectivamente. Por sua vez, a palavra instrução, oriunda do latim instruere, tem 

o sentido de construir, ensinar.  

As diferenças entre os significados dessas palavras residem na maneira 

como são empregadas no processo de ensino e aprendizagem. O termo instrução 

está mais ligado a uma prática educativa, cuja finalidade é de transmitir os 

conteúdos de forma ordenada; no primeiro caso, o processo de aprendizagem 

valoriza o desenvolvimento integral do ser humano. 

A partir dessa visão histórica, podemos considerar o ensino e a 

aprendizagem como processos didáticos que caracterizam o saber e a atividade 

do professor, pois ambos são aspectos inerentes ao processo de educação. 

Nesse contexto, merece ser mencionado que o ensino e a aprendizagem 

constituam fases de um mesmo processo que não pode ser separado.  

A educação abrange um campo muito vasto. Educar implica toda uma 

formação psicossocial-histórica do ser humano. Não se restringe a um mero 

transmitir conhecimento. Não se trata também de fazer uma educação 

modeladora, no sentido de criar modelos para a sociedade. A escola deve ser um 
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local em que o aluno se sinta bem, tenha prazer ao estudar. É inerente ao ser 

humano a capacidade de aprender e a curiosidade por descobrir coisas novas. A 

escola deve ser, portanto, o local onde a educação satisfaça esse desejo e essa 

curiosidade. 

 

É provável que a escolarização, tal como ela é feita, 
desempenhe um papel mais importante no auxílio à aquisição 
dos conteúdos e funções aos quais as crianças possam aplicar 
o raciocínio e o conhecimento (esquemas), do que de fato 
auxilie no desenvolvimento das estruturas e do conhecimento 
lógico-matemático (WADSWORTH, 2003, p. 162) 

 

A escola é o lugar onde o aluno aprende a sistematizar o conhecimento. 

Ela tem o poder legítimo de ajudar o aluno a alcançar seus objetivos, por meio de 

uma prática educativa baseada na reflexão, na discussão e no questionamento 

das informações. 

O papel da escola, segundo Oliveira (2008), como processo educativo, é 

de facilitar e sistematizar os conteúdos formais e, por isso, o seu compromisso é 

com o desenvolvimento de práticas educativas que favoreçam substancialmente o 

processo de ensino e aprendizagem e deem o respaldo necessário a alunos e a 

professores.  

A autonomia se constitui uma preocupação corrente no meio escolar. Os 

debates que giram em torno desse tema procuram associá-lo à competência do 

aluno. A necessidade de encontrar alternativas para a escola, diante das 

necessidades impostas pela sociedade moderna, aliada às mudanças no campo 

do trabalho, da economia e das relações entre nações, faz com que a escola 

passe a ser vista como elemento central para o desenvolvimento social. 

Gadotti (1997) assevera que o maior foco na escola - sua valorização - 

demanda uma reavaliação de seus princípios, de sua metodologia e dos objetivos 

educacionais. Exigem a apropriação de um modelo que já vem gestado desde a 

década de 70, voltado para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que 

reforcem a escola como um lugar ideal para o processo de transmissão e 

apropriação do conhecimento sistematizado. 
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Por outro lado, a dinâmica interna da escola é mais valorizada, 

considerando sua competência e sua qualidade a partir de um modelo no qual a 

autonomia é entendida como um processo de valorização e independência da 

escola, com base em pressupostos responsáveis e ligados à melhoria de ensino e 

à competência do professor e do aluno (GADOTTI, 1995). 

O termo autonomia assume diversos matizes e significados, de acordo com 

o interesse político envolvido. Por isso, neste trabalho, o sentido considerado com 

mais pertinência será o de base para a formação do indivíduo consciente de seu 

papel na sociedade. Por causa disso, não descartamos a possibilidade de haver 

gestão, processo pelo qual a escola passa no momento. Porém a nossa 

especificidade será na direção de uma prática autônoma do indivíduo como 

sujeito de seu saber e fazer no mundo em que vive. 

A construção de uma prática educativa, centrada na aquisição de 

conhecimentos, pode ocorrer em vários níveis. Atualmente, o processo 

educacional, em particular, nas escolas públicas, a escola se ressente de uma 

metodologia mais abrangente e que considere a autonomia e a capacidade de 

aprender do aluno como ponto de partida para o processo de aprendizagem. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei 9.394/96, em que ficou patente a intenção de criar um processo de ensino 

único no Brasil, houve também um processo de modificação na estrutura da 

escola. Com isso, buscou-se desenvolver atividades que fossem capazes de fazer 

um resgate de valores mais democráticos e participativos da comunidade escolar. 

O Estado, então, deu mais autonomia financeira, de administração e pedagógica. 

A autonomia aparece ligada à mudança na escola. Mudança de gestão 

administrativa como também autonomia pedagógica na formação da própria 

metodologia escolar. Como prever a LDBEN: 

 

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e nos estudos posteriores (Art. 22 da LDBEN - Lei 
9.394/96). 
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Com as normas da LDB, houve uma mudança no processo educativo. 

Mudou-se a ênfase. Portanto, espera-se que a escola trabalhe com a ideia do 

direito de aprender do aluno. Com a autonomia pedagógica, o professor pode 

oferecer uma prática de ensino voltada mais diretamente para os interesses dos 

alunos, o que possibilita a formação de um cidadão que sabe agir, conhecer e, 

portanto, colocar-se no mundo em que vive. 

De acordo com o Dicionário de Houaiss (2001), o termo autonomia é uma 

palavra cuja raiz grega significa direito de reger-se segundo leis próprias. Sua 

construção é fruto de uma mudança de paradigma dentro da escola. Nasce do 

questionamento de educação numa sociedade globalizada e pós-moderna. A 

exigência de participação, de ter direito de escolha, de alternativa para a 

formação de seu próprio processo educativo instiga a escola a encarar a questão 

da autonomia como um projeto afirmativo de sua independência, como entende 

Oliveira (2008). 

O debate em torno da autonomia está presente na escola. Cada vez mais, 

há uma preocupação com o processo de aquisição do conhecimento e com o 

papel da escola na formação intelectual dos alunos. A preocupação com a 

autonomia “tem-se traduzido, sobretudo, pela reivindicação de um projeto político-

pedagógico próprio, específico de cada escola” (GADOTTI, 1997, p. 15). 

A pedagogia moderna assinala que o aluno aprende por meio de sua 

emancipação como sujeito de seu próprio processo. A aprendizagem é fruto de 

sua vivência, de seu olhar sobre o mundo, de sua relação com o outro. Sua 

participação no meio social é importante, porquanto amplia o suporte de sua 

aprendizagem e, nesse ponto, a autonomia e a participação aparecem como 

condutoras de seu affaire. Acrescenta Procópio que: 

 

Se a autonomia pressupõe liberdade e capacidade de decidir, 
ela não se confunde com independência. A autonomia é um 
conceito relacional. Sua ação se exerce sempre em um 
contexto de interdependências e em um sistema de relações. 
Ela exprime um grau de relatividade, de ser mais ou menos 
autônomos, ser autônomos em relação a uma ou mais coisas e 
não a outras. A autonomia é uma maneira de gerir, orientar as 
diversas dependências em que os indivíduos e grupos se 
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encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com as 
suas próprias leis (PROCÓPIO, 2007, p. 20-21). 

 

O sentido que aqui nos interessa é o de autonomia como um processo de 

reestruturação da apropriação do objeto do conhecimento, por meio de uma 

prática baseada na vivência, no fazer e refazer do saber, que assume, 

continuamente, uma postura crítica sobre esse mesmo saber. Nesse sentido, a 

autonomia não é mais filha do senso comum, ou de uma ‘curiosidade ingênua’ 

(FREIRE, 1996), que conduz o indivíduo a um círculo vicioso que não consegue 

ultrapassar.  

Para Procópio (2007), o saber tem que ser derivado de uma visão crítica e, 

ao criticar esse conhecimento, o indivíduo se torna sujeito de seu próprio 

discurso. É preciso compreender que a autonomia assume um valor de mudança, 

ou, quando muito, um suporte para a problematização do processo de 

aprendizagem. Martins considera que: 

 

Pode-se afirmar que o conceito de autonomia – ressignificado 
pelas políticas educacionais vigentes a partir dos anos de 1980 
– passou a ser utilizado, algumas vezes, como sinônimo de 
descentralização e desconcentração e, outras, como a etapa 
subseqüente de processos descentralizadores, a partir dos 
quais a unidade escolar estaria finalmente livre para elaborar 
seu próprio plano de voo (MARTINS, 2002, p. 230). 

 

Essa liberdade, entretanto, não resultou, até o momento, em mudanças 

significativas na escola brasileira. A realidade ainda está impregnada de 

metodologias e abordagens estigmatizadas pelo tradicionalismo e formalismo do 

processo de ensino e aprendizagem. Não se pode argumentar que a escola seja 

contemporânea das necessidades dos alunos. Ainda não. Os procedimentos 

educativos utilizados têm como referência os pressupostos convencionais de 

educação. 

Gadotti (1997) assinala, ainda, que o compromisso social e de 

responsabilidade da escola não se concretizou. Ela ainda não demonstrou o 

melhor de sua capacidade para formar alunos conscientes e críticos do saber e 

do viver em sociedade. Para Procópio (2007), a autonomia, sob esse prisma, 
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deve caminhar na direção de uma tomada de posição frente às necessidades 

históricas da escola. Assim sendo, a estratégia mais adequada de enfrentamento 

é dotar a escola e, consequentemente, alunos e professores de um processo de 

mudança que leve em conta a necessidade de repensar o dizer e o fazer da 

prática educativa, considerando a formação de um sujeito crítico e competente e 

emancipado, mediante o desenvolvimento de atividades educativas sintonizadas 

com as exigências do mundo e do saber. 

A autonomia está ligada à questão de gestão da escola e a novos 

procedimentos pedagógicos. Com a redemocratização do país, a maior 

participação da sociedade e o reconhecimento de que mudanças são necessárias 

para promover a melhoria das classes sociais menos abastadas, dando-lhes 

maior oportunidade de competência e de competitividade, exigiram que a escola 

assumisse novos parâmetros e novos rumos, posto que não poderia se restringir 

a ser um espaço de transmissão de conhecimentos. Era necessário fazer com 

que ela desse oportunidade para que os alunos vivenciassem um modelo mais 

rico de significados. Uma escola voltada para os interesses dos alunos, que lhes 

desse condições de aprender por meio de uma visão crítica da realidade.  

Necessariamente, na escola, a gestão, a participação e a autonomia de 

seus atores seriam imprescindíveis. A sociedade, de certa forma, atendeu a esse 

apelo, e a LDB promulgou as bases necessárias para a autonomia gestora, 

financeira e pedagógica da escola. 

Ressalte-se, no entanto, que, quando se fala em autonomia, seu 

significado restringe-se à noção de autogestão, de poder escolher livremente os 

dirigentes da escola. No plano pedagógico, refere-se ao processo de 

emancipação e de diversificação e diversidade dos conteúdos, numa proposta 

mais aberta, que considere o processo de ensino e aprendizagem, a partir dos 

saberes dos alunos e dos professores, em um processo interdisciplinar, capaz de 

gerar um projeto maior de aprender e fazer aprender mediante o respeito 

humano, a ética e a cidadania. Assim, podem-se considerar as palavras de Freire 

(1996, p. 33), quando afirma que “a prática educativa tem de ser, em si, um 

testemunho rigoroso de decência e de pureza”. Mais adiante, o autor acrescenta: 

“educar é formar”. 
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Eis aí o mote essencial da educação: formar com decência, com ética e 

com respeito. E isso só é alcançado através da autonomia do aprender e do saber 

aprender. Escola autônoma é aquela que conhece seu presente e sabe definir 

seu futuro. A escolha do saber é compartilhada, discutida, e a exigência é a 

participação do outro, da comunidade, com o fim de formatar um projeto 

cooperativo, que se radicaliza na formação crítica do aluno, na concepção de 

mundo que compreende o ser humano como sujeito do seu saber. O saber, 

entretanto, não basta a si mesmo, porque é um saber que reclama o outro e, 

nesse processo, como afirma Freire (1996), aprende-se ao ensinar e se ensina ao 

aprender. Nisso está a grandeza da autonomia e da participação democrática da 

escola: a possibilidade de se apresentar um processo de ensino e aprendizagem 

que forma o indivíduo mediante a sua visão de mundo, seu saber e a visão do 

outro: o saber compartilhado. 

Sob o ponto de vista de Freire (1996), ao se falar de autonomia, deve-se 

também pensar criticamente em sua presença na escola. Pautada como uma 

experiência criativa do saber do aluno, a autonomia não se manifesta na escola 

atual como uma variável permanente para a contribuição do saber escolar. A 

escola, sobretudo a pública, comporta-se de maneira tradicional e conservadora, 

e sua prática, não raramente, utiliza procedimentos coercitivos e de repressão ao 

pensamento do aluno. Nessa perspectiva, é preciso fazer com que mude sua 

constituição filosófica e assuma o projeto de uma pedagogia libertadora do pensar 

e fazer educativo, segundo argumento de Freire (1996). O aluno não pode ficar a 

mercê de procedimentos escolares acríticos. O ato pedagógico deve incorporar-

se à vivência do aluno e do professor. O modelo consequente dessa prática é o 

respeito mútuo e moral do indivíduo como sujeito da sua história, como assinala 

Piaget, quando se refere à autonomia da criança. 

A conservação de valores acríticos na escola, de acordo com Freire (1996), 

é consequência do modelo concentrador e hierarquicamente dominador de 

sociedade ainda presente no Brasil. A escola conservadora e mantedora de 

valores sociais e filosóficos da alta burguesia não se manifesta na direção de uma 

escola democrática de múltiplas inserções culturais. O seu desejo é de manter e 
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conservar o status quo adquirido e os benefícios oriundos para a parcela 

minoritária da sociedade. 

A autonomia pensada criticamente na escola vincula-se à natureza do ser 

humano como responsável pelo seu saber, ou melhor, como dotado de um saber. 

A escola, sob esse princípio, é o espaço para a confluência, a contradição, o 

conflito e a crítica do saber de seus participantes – a comunidade escolar que, por 

sua natureza, não pode ser encarada descontextualizada das demais esferas da 

sociedade. A sua voz está intimamente ligada às vozes de milhares de indivíduos 

que constituem o saber coletivo do povo. 

Na proposta educativa de base autônoma, professores e alunos são atores 

ativos, ou melhor, socialmente ativos. A autoridade que lhes é imanente deriva do 

seu conhecimento, de seu saber, que incorpora a estrutura do senso comum e, ao 

mesmo tempo, é crítico à sua superficialidade e assume uma postura indagadora 

e de curiosidade a respeito do mundo e dos homens, na visão defendida por 

Freire (1996). 

Nessa perspectiva, o diálogo, base de formação filosófica de 

responsabilidade e respeito pelo saber do outro, é a ancoragem que respeita a 

criatividade e a liberdade de pensar dos alunos. A exigência é a convivência 

crítica com o discurso, com o outro e consigo mesmo. O saber é transitivo, vai de 

mim para ti, de ti para mim, num processo contínuo (FREIRE, p.1996). 

A postura crítica é exigência do discurso escolar dialógico, pois nele estão 

presentes os elementos essenciais para a constituição da autonomia da criança 

como sujeito de seu discurso e de seu saber. A esse respeito, entende-se que: 

 

O diálogo assim entendido representa um embate constante 
entre a autoridade, não autoritária, advinda do conhecimento e 
a liberdade para o desenvolvimento crítico e a criação de novos 
saberes, tanto dos aprendizes como dos professores 
(FERNANDES E VIOLA, 2004, p. 123). 

 

Nisso reside o fulcro do aprender através da autonomia e do diálogo entre 

os atores do discurso escolar - a formação de uma prática baseada no respeito e 

na liberdade de expressão do aluno e do professor. O conhecimento traz o 
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sentimento crítico e a necessária afirmação do estar no mundo como sujeito de 

um saber. A escola não pode obstruir essa afirmação, pois, nesse caso, está 

trabalhando contra o desenvolvimento da autonomia do aluno como um ser capaz 

e dotado de uma vivência e de uma prática no mundo. 

Na visão de Freire (1996), é preciso oferecer uma pedagogia dialógica 

entre os atores da escola para se construir um processo educativo baseado no 

respeito mútuo, na autonomia e na dignidade de se saberem como indivíduos 

competentes e responsáveis pelo saber. O respeito pelo outro, pele seu saber é a 

base para uma pedagogia democrática e participativa. Os seus princípios 

constitutivos são de ordem ética e moral e se orientam pela consciência de que o 

fazer e o saber são interligados na prática do professor e do aluno e que, por isso, 

são vozes ativas e principais no discurso escolar. 

A autonomia, na prática escolar, aparece como uma possibilidade 

pedagógica de se alcançar um discurso que desmistifique as valorações 

dominantes e a pertinência de um saber massificado. O saber autônomo reside 

na concepção de que o saber escolar é um discurso libertário e procura superar 

as concepções dominantes da sociedade. 

Freire (1996) reconhece que a prática educativa exige o reconhecimento do 

outro como parceiro imprescindível para o desenvolvimento do saber. Mais ainda, 

exige respeito pela prática e pelo saber do outro. A dignidade e a ética são 

parâmetros essências na relação professor e aluno, entre o sujeito e o mundo. 

Falar de autonomia é falar no respeito pelo discurso do outro, o que está ao meu 

lado, parceiro de discurso. O saber do professor não é superior ao do aluno, pode 

ser mais complexo, mas é um saber relativo. O saber do aluno não é superior ao 

do professor, pode ser mais complexo, mas também é relativo. 

Por isso, Freire (1996, p. 59) aponta o discurso autônomo como necessário 

à prática educativa. Como ele afirma, “é o que fala do respeito devido à 

autonomia do ser do educando”, que exerce sua autonomia quando é 

reconhecido como parceiro na viagem do saber, que se relativiza com o do 

professor e com o da sociedade. Sua ancoragem é sempre a presença do outro, a 

constituição do diálogo, o reconhecimento do sentimento de que o ser humano é 

inacabado, mas complexo, e exige uma visão crítica sobre o seu próprio discurso 
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e o discurso do parceiro. A escola, nesse caso, é espaço apropriado para o fazer 

crítico do aluno e do professor sobre o encargo do diálogo e do respeito pela 

autonomia de ambos. Freire considera que: 

 
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 
uns aos outros. Precisamente porque éticos podemos 
desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua 
negação, por isso é imprescindível deixar claro que a 
possibilidade do desvio ético não pode receber outra 
designação senão a de transgressão (FREIRE, 1996, p. 59). 

 

Como se observa, há o perigo de o discurso e a ação do professor e do 

aluno resvalarem para a transgressão do respeito mútuo, fugirem dos domínios 

da ética e parecerem dotados de sutilezas e de segundas intenções. Esse risco 

precisa ser combatido. A escola e seus atores precisam estar atentos para a 

sedução de certos discursos que aportam na sala de aula. 

Por outro lado, a transgressão ética na escola pode se realizar na coerção 

sobre a curiosidade do aluno, sobre a prática inovadora do professor. O Estado, 

na escola pública, atua nesse sentido. Cria condições desfavoráveis, de 

insatisfação, de negação aos direitos dos professores e dos alunos, para manter a 

ação dos professores e dos alunos dentro dos limites e do controle de suas 

necessidades. A escola pode pensar o que o Estado quer que ela pense. A 

autonomia do professor e do aluno é limitada pelo discurso burocrático, impessoal 

do Estado.  

Atuar com um propósito inovador na escola exige coragem e postura ética 

de respeito pelo saber do outro. O trabalho do professor e do aluno, nesse 

aspecto, pode ser transgressor, pois recusa o discurso dominador do Estado e 

cria condições para uma pedagogia libertária baseada na autonomia e no diálogo 

entre os participantes da comunidade escolar. Assim, pensa Freire: 

 

É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em 
que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, 
sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo 
coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-
se como tais, se tornam radicalmente éticos (FREIRE, 1996, p. 
60). 
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É nisso que se fundamenta a pedagogia inovadora, que busca 

essencializar o discurso autônomo do ser humano, como aprendiz e produtor do 

saber. A ética é o princípio sobre o qual se eleva a plataforma do aprender 

dialogicamente. Sentir o respeito pelo outro, ter atitudes de respeito mútuo é 

saber ser sujeito de seu próprio devir.  

Não há prática educativa criativa e inventiva que possa ser instaurada 

sobre alicerces transgressores dos valores e da ética humana. O saber do aluno e 

o do professor se realizam em sua autonomia, quando não há práticas 

discriminatórias. Como afirma Freire (1996, p. 60), “qualquer discriminação é 

imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos 

condicionamentos a enfrentar”.  

O sentido da autonomia reside nessa afirmação. Ser autônomo significa ser 

dono de seu discurso, mas, ao mesmo tempo, ser responsável pelo discurso do 

outro. As bases do seu relacionamento serão o diálogo, a troca de saberes, o 

estar com o outro e manifestar seu reconhecimento de que deve respeitar a 

autonomia e a identidade do outro, seja professor, seja aluno, seja gente. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o conceito de autonomia vai muito além 

do seu limite linguístico. Engloba outros significados. Por exemplo, a ideia de 

formação contínua, ou, ainda, de autoformação. A escola, nesse processo, é o 

espaço de troca de informações entre o professor e o aluno, ideal para o aluno 

aprender a governar a si mesmo e ao processo de aprendizagem, em 

consonância com a cooperação do professor.  

A autonomia, assim entendida, seria um processo contínuo de formação. 

Nas palavras de Demo (2004), estamos autoformando, para construir a nossa 

identidade, responsabilizando-nos pela prática do pensar, do agir, do dirigir a 

nossa formação intelectual e sermos mais humanizados. O aprender exige 

experiência, compartilhamento de informações, reflexão sobre leituras e sobre o 

mundo, transgredindo e transformando a nossa prática cotidiana. 

Demo (2004) chama a atenção para a aproximação entre autonomia e 

pesquisa. A pesquisa, aqui, é compreendida como um ‘princípio educativo’, que 

serve de suporte para “a construção de uma metodologia do aprender a aprender” 
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(2004, p. 2) a partir de uma relevante postura intelectual: sempre questionar “de 

modo crítico e criativo”. 

A feição metodológica que se ergue sobre esse pilar é o caminho para a 

emancipação intelectual do aluno. É o processo real de aquisição do 

conhecimento. Nesse processo, ele aprende a partir de bases sólidas derivadas 

de sua experiência de vida e de sua vivência com o conhecimento.  

A autonomia é a liberdade que o aluno tem de aprender mediante a 

vivência crítica da realidade. Questionar o aprendido para saber aprender o não 

aprendido. É aqui onde reside a fundamentação do processo de autonomia na 

escola: a ampla perspectiva de aprender sem estar preso a procedimentos 

mnemônicos ou de transmissão de conhecimento vindos exclusivamente do 

professor para o aluno. 

Martins (2002) aponta que a autonomia tem sua base filosófica na Grécia. 

Os filósofos gregos defendiam o ponto de vista de que a escola era capaz de 

governar a si mesma. Nela, o aluno aprendia por meio de sua convivência com o 

preceptor, em contato com o objeto do conhecimento e com as discussões que 

giravam em torno desse objeto, ou seja, a escola grega favorecia para que o 

“educando fosse buscar respostas às suas próprias perguntas, exercitando, 

portanto, sua formação autônoma” (MARTINS, 2002, p. 18). 

Pode-se dizer que o termo autonomia, a partir da gestação grega, indica a 

possibilidade de o sujeito ser responsável pelos seus próprios procedimentos, 

sobre os quais está inscrita a sua ação. Em outros termos, obedece apenas às 

regras que ele próprio cria. 

Conforme esse postulado, a autonomia está mais ligada à ideia de conduta 

e de regras propostas a si mesmo pelo sujeito, através da qual estabelece modos 

de “conduzir-se no mundo, frente às coisas e às pessoas” (MARTINS, 2002). 

A autonomia é uma maneira de se estar no mundo. A sua implicação 

recobre vários campos filosóficos. Desde a noção de sujeito dos gregos até a 

visão moderna sobre o indivíduo, o percurso histórico do sujeito aparece ligado à 

noção de autonomia, liberdade e de seus contrários. 
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Não se pode falar de autonomia sem lembrar que ela está ligada à ideia de 

liberdade. Ser autônomo é ter liberdade de escolher as leis da ética e da moral. 

Como afirma Martins (2002), “Se a liberdade é um modo de existir e não um ideal 

separado da existência, então a autonomia é sempre o exercício em que a 

liberdade se confronta com o seu contrário, com as determinações”. 

 

3.1.2 A AUTONOMIA: PRINCÍPIO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  

A associação entre autonomia e projeto político-pedagógico se revela uma 

condição essencial para a formulação de propostas educativas coerentes com as 

necessidades dos alunos. 

O projeto político-pedagógico é uma via dinâmica, cujo objetivo é de 

oferecer definições para a prática educativa escolar. Ele é pensado coletivamente. 

Desse modo, sua feição está ligada ao diálogo, à democracia e à autonomia dos 

participantes e da escola para realizar a escolha adequada aos interesses dos 

alunos, dos professores e da comunidade escolar. 

O caráter da autonomia é ser uma prática comprometida com a mudança, 

com a necessidade de experimentar novas possibilidades. Por isso, ajusta-se 

bem com a ideia exposta pelo projeto político-pedagógico, de valorizar a liberdade 

de escolha que a escola tem para traçar as suas diretrizes administrativas e 

educativas. Para Veiga, o PPP é:  

 

Um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, 
quando, de que maneira, por quem para chegar a que 
resultados. Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as 
diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, 
traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com a 
clientela. É a valorização da identidade da escola e um 
chamamento à responsabilidade dos agentes com as 
racionalidades interna e externa. Essa ideia implica a 
necessidade de uma relação contratual, isto é, o projeto deve 
ser aceito por todos os envolvidos, daí a importância de que 
seja elaborado participativa e democraticamente (VEIGA, 2001, 
p. 110). 
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A constituição de 1988 demarcou, na história da educação brasileira, o 

início de um processo de discussões sobre a gestão democrática na escola. Em 

seu capítulo dedicado à educação, no artigo 206, incisos III e VI, estabelece-se 

com um dos princípios orientadores a gestão democrática dos sistemas de ensino 

públicos, a igualdade de condições de acesso à escola e a garantia de padrões 

de qualidade. Esse discurso posto na lei institui às escolas mudanças na forma de 

gerir os processos e as tomadas de decisões.  

Promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), o 

discurso da gestão democrática da escola é regulamentado, na referida lei, e o 

Projeto Político-pedagógico é citado em seus artigos: 

 

Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitados as 
normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de:  
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica.  
Artigo 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica; 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino. 
Artigo 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de 
gestão democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades e conforme princípios:  
I – participação dos profissionais de educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola; 
II – participação da comunidade escolar e local em conselhos 
ou equivalentes. 

 

O projeto político-pedagógico se constitui uma aliança entre a escola e a 

comunidade. Um contrato social a partir do balizamento de atitudes conscientes, 

autônomas e organizadas em torno de um núcleo comum, que é a valorização da 

escola como espaço instigador de conhecimento. 

Para Caetano e Diógenes (2011), o processo de construção do PPP deve 

se filiar a uma prática coletiva em torno da qual se estabelecem as diretrizes do 

fazer pedagógico. Nesse sentido, é necessário afirmar que deve haver uma 

compreensão sobre esse fazer pedagógico para que a sua construção se 

apresente coerente e não fragmentada. O projeto político-pedagógico é um 
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procedimento consciente e de luta para a escola alcançar a sua autonomia e 

liberdade para pensar e repensar o seu currículo e sua prática educativa. 

Veiga (2001) refere que, como instituição autônoma, a escola deve optar, 

fundamentalmente, por um referencial teórico-metodológico que permita o 

exercício de seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à 

solidariedade e à participação na construção de sua identidade. O PPP como um 

ato deliberado dos sujeitos envolvidos com o processo educativo da escola, deve 

ser base para o palco, que permite ações de inovação, reflexão e aprendizagem 

de trabalho coletivo. 

Vale também chamar a atenção para o fato de que a construção do projeto 

político-pedagógico, por si só, não significa mudança. É preciso que a 

comunidade escolar esteja envolvida em sua execução. A princípio, pode parecer 

uma tarefa fácil desenvolver o projeto. Entretanto ajustá-lo às necessidades de 

todos, configurar uma postura comprometida com uma pedagogia dialógica e 

democrática se constitui tarefa árdua. Exige de todos os envolvidos uma atitude 

de permanente atuação, para que seja possível estabelecer as diretrizes 

essências para efetivar a autonomia e a democracia nas decisões a serem 

tomadas. 

Nesse aspecto, convém salientar que o projeto político-pedagógico é 

espaço de contradição, de discórdia, de embates teóricos, e, por isso, sofre 

pressão de diversas forças sociais que atuam na escola – desde a direção aos 

interesses do estado. Mas, mesmo assim, é um procedimento que alimenta a 

autonomia e a liberdade democrática na escola. Sua feição é de ser um espaço 

aberto para a discussão e para a superação dos entraves corriqueiros e 

burocratizados da escola. 

Para Vasconcellos (2002), o projeto político-pedagógico supõe atitudes 

para se opor à desmotivação e à descrença de se realizar um trabalho coletivo 

capaz de modificar o destino da escola ao se propor uma visão emancipatória da 

prática educativa. Nesse sentido, pode-se dizer que a prática educativa 

emancipatória se coaduna com os procedimentos da autonomia como prática de 

poder escolher que opção seguir, no que concerne ao desenvolvimento de um 

currículo cuja base seja o diálogo. Já Escarião, afirma que: 
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Os Projetos Político-pedagógicos se fundamentam em 
diretrizes curriculares de base epistemológicas que 
desestabilizam os currículos autoritários e excludentes ainda 
em vigor. Essas diretrizes assumiram o conflito entre duas 
concepções antagônicas: o projeto político-pedagógico que 
concebe e constrói o conhecimento para conservar e regular a 
sociedade e o projeto político-pedagógico que concebe e 
constrói o conhecimento para favorecer a emancipação 
humana (ESCARIÃO, 2011, p. 19). 

 

A opção por um projeto que cuida de viabilizar a emancipação humana, a 

partir do conhecimento, é o caminho através do qual se pode edificar uma escola 

autônoma e democrática. Freire aponta que a emancipação da escola, a sua 

autonomia, opõe-se a uma “educação que mata o poder criador não só do 

educando, mas também do educador (...)” (FREIRE, 1988, p. 69). 

Neri e Santos (2001) concebem que a função da escola é de valorizar o 

indivíduo como sujeito de seu discurso. Por isso, ela se contrapõe às injustiças 

sociais e pelo respeito ético e moral da condição humana. Nas palavras de Freire 

(1996), a escola deve se preocupar com a decência, com a liberdade de 

expressão, em assegurar um lugar no qual o indivíduo seja sujeito ativo de seu 

saber. Enfim, ser sujeito do discurso é ser “a favor da luta constante contra 

qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos 

ou das classes sociais” (FREIRE, 1996, p. 103). 

O enfoque da escola e da ação do professor dever ser sempre o aluno. É 

preciso fortalecer a prática pedagógica alicerçada no diálogo. A mudança está, 

nesse caso, no resgate da voz do aluno, melhor, da comunidade escolar. As 

mudanças na escola devem, por princípio, ser de ordem inclusiva. Incluir significa 

abrir espaço para o diálogo, para a discussão entre os sujeitos que fazem a 

educação. 

O ensino e a aprendizagem circunscritos na transmissão de conhecimento 

fazem com que o a prática pedagógica fique alienada da realidade e da 

necessidade dos sujeitos do discurso. Com efeito, é preciso que a escola atue 

através da socialização do saber, ou seja, por meio de uma prática de absorção 

de conhecimento que motive o processo de aprender a aprender. 
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Essa concepção se articula com o discurso platônico a respeito da 

dialética: o embate das ideias e do diálogo constrói o saber. Nesse sentido, 

dominar o saber é adquirir competência e habilidades. É, sobretudo, absorver a 

capacidade de “se tornar capaz de saber pensar, de avaliar processos, de criticar 

e criar” (DEMO, 2004, p. 212). 

Em suma, é preciso proporcionar aos sujeitos do discurso educacional a 

oportunidade de aprender a aprender e resgatar a sua autonomia, como 

articulador de seu próprio saber. A autonomia se reflete na sua liberdade de 

aprender e de saber como aprender. O diálogo que mantém com o saber justifica-

se na sua prática crítica da realidade. Ao saber como aprender, o sujeito do 

discurso pedagógico sabe como fazer e refazer seu discurso, que se torna, então, 

“curiosidade epistemológica”, nas palavras de Freire (1996, p. 31). Essa 

curiosidade sobre o aprender desemboca, portanto, no “desenvolvimento da 

curiosidade crítica, insatisfeita, indócil” (1996, p. 32). 

Para Neri e Santos (2001), isso é possível porque o sujeito está integrado 

ao meio, no espaço histórico de sua existência, que fomenta a necessidade de o 

indivíduo se colocar como protagonista de sua ação. Nisso, a prática pedagógica 

atual não desvela para o aluno.  

A escola ainda é de caráter instrucionista, centrada na ideia de 

transferência de informações. Compreender o aluno como sujeito de sua própria 

educação, como ser emancipador de sua prática exige mudanças significativas na 

escola. É necessário construir uma escola democrática, aberta às ideias, e um 

currículo e uma proposta metodológica que priorizem a cooperação e a integração 

dos interesses dos alunos e da própria escola no processo ensino e 

aprendizagem. 

No entanto, a sua metodologia e sua prática formal de ensino não 

favorecem a promoção da aprendizagem como tarefa colaboracionista, o que 

concorre para a prática autônoma do aluno, à medida que permite que ele 

construa, dentro do ambiente escolar, um espaço criativo de aquisição de 

conhecimentos. O seu postulado é fazer com que os alunos adquiram habilidades 

sem a possibilidade de intervir no objeto de conhecimento. 
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É de suma importancia evocar que, a sociedade brasileira aguarda com 

expectativa, pela aprovação do novo Plano Nacional de Educação – PNE, 2011 -

2020, que tramita no Congresso Nacional para sua aprovação.  

Em 2008, foi publicada a Portaria Ministerial nº 10, que constitui a 

Comissão Nacional Organizadora da CONAE – Construindo o Sistema Nacional 

Articulado de Educação. CONAE (2010).  

Em ampla parceria entre os Sistemas de Ensino, os Órgãos Educacionais, 

o Congresso Nacional e a Sociedade Civil, a Comissão Nacional decidiu que a 

CONAE seria realizada em Brasília, em abril de 2010. Seria precedida de 

Conferências Municipais a serem realizadas no primeiro semestre de 2009, com 

Conferências Estaduais e Distrito Federal, com datas previstas para o segundo 

semestre de 2009 (CONAE, 2010). 

Nessa direção, a discussão sobre concepção, limites e potencialidade das 

políticas para a educação nacional, bem como a sinalização de perspectiva que 

garanta educação de qualidade para todos propiciarão os marcos para a 

construção do novo Plano Nacional de Educação, com ampla participação das 

sociedades civil e política (CONAE, 2010). 

Do direito a uma educação de qualidade, estabelecida na Constituição 

Brasileira de 1988, na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN/1996) e no Plano Nacional de Educação (PNE 2001 – 2010), 

considerando-se como direito social e com estatuto de direito consignado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH de 1948, cabe verificar, 

historicamente, como tem sido a postura do Estado brasileiro no cumprimento de 

seu dever (CONAE, 2010). 

A estrutura do livro texto – CONAE - 2010, contempla finalidades e 

diretrizes, que foram construidas ao longo das jornadas efetivadas pelas 

discussões realizadas nas conferências, no âmbito das esferas Municipais, 

Estaduais, e Distrito Federal.  

Almejamos que o Novo Plano Nacional de Educação 2011 – 2020, em sua 

essencia venham atender as respostas e as afirmações vividas durante o 
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percurso das discussões realizadas pelo o processo democrático participativo e 

pelas representações dos segmentos da sociedade civil e política.  

O livro apresenta uma estruturação ordenada por 06 eixos, que apontam os 

parâmetros norteadores para o ensino da escola pública nacional. Na definição 

dos eixos, percebe-se a relevância que é dada ao projeto político-pedagógico 

nesse processo, como podemos ver: 

 

Eixo I - Papel do Estado na garantia do Direito à educação de qualidade: 

Organização e Regulação da Educação Nacional 

 

 A participação dos profissionais da educação nos projetos político-

pedagógicos das instituições de ensino; 

 Articular a construção de projetos político-pedagógicos e planos de 

desenvolvimento institucionais, sintonizados com a realidade e as 

necessidades locais. 

 

Eixo II – Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação  

 

 Considerando a gestão democrática, nessa direção, situam-se como 

espaço de definição de políticas de Estado o PNE – Plano Nacional de 

Educação, o PME – Plano Municipal de Educação, o PEE – Plano 

Estadual de Educação, no âmbito das instituições educativas, a 

construção coletiva de plano de desenvolvimento institucional e de 

projeto político-pedagógico. 

 

Eixo III – Democratização do acesso, da permanência e do sucesso escolar 

 

 O reconhecimento das praticas culturais e sociais dos estudantes e da 

comunidade local deverá ser considerado na elaboração dos projetos 
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politico- pedagógicos, na organização e na gestão de currículo, nas 

instâncias de participação das escolas e na produção cotidiana do 

trabalho escolar; 

 A formulação, a implementação e o acompanhamento de política 

pública e de projeto político-pedagógico para a expansão da escola em 

tempo integral;  

 É preciso uma concepção de escola com um projeto politico-

pedagógico inovador, que faça com que essa ampliação seja 

significativa para o direito à educação. 

 

Eixo IV – Formação e valorização dos profissionais da Educação 

 

 Assegurar conteúdos que propiciem a compreensão do papel e a 

inserção da escola no sistema educacional. O processo de construção 

da gestão democrática, na escola e no sistema de ensino, o 

financiamento da educação no Brasil, a gestão financeira na escola, o 

processo de construção do projeto politico- pedagógico e a 

possibilidade de participar dos diversos segmentos escolares devem 

estar presentes nesses conteúdos. 

 

Eixo V – Financiamento da Educação e controle social 

 

 Estabelecer mecanismo democrático de gestão que assegure a 

divulgação, a participação e a socialização na elaboração e na 

implementação de planos estaduais e municipais de educação, bem 

como de projetos politico- pedagógicos escolares. 

 

Mediante os eixos acima citados, é notória a significância dada à 

construção do projeto politico-pedagógico, enquanto instrumento norteador do 

processo democrático, principalmente, nessa percepção, deverá respeitar as 
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vozes dos seus protagonistas principais, aluno e professor, como também, a 

comunidade na qual se insere a escola.  

É preciso assegurar que a formação pedagógica do professor seja uma 

atitude pedagógica voltada para os interesses dos docentes e dos alunos. Como 

assegura Almeida (2008, p. 31), “que ela englobe as dimensões afetiva, ética, dos 

sentidos, da estética, da ética e dos valores emocionais”.  Por isso, a mesma 

autora defende a necessidade de que se “promova a participação ativa dos 

professores no projeto político-pedagógico da escola, em solidariedade com os 

colegas e com os alunos e com o compromisso com a emancipação do nosso 

povo” (GHEDIN, LEITE, ALMEIDA, 2008, p. 31). 

É mister, no processo de gestão democrática, que haja mais envolvimento 

dos segmentos legais, dos órgãos federais, estaduais e municipais, no sentido de 

estarem juntos, de mãos dadas, imbuídos de querer, nessa caminhada, 

objetivando essa conquista em favor da escola pública para todos. 

Ademais, deseja-se que o Novo Plano Nacional 2011 - 2020 venham 

atender as vozes da sociedade civil e política da nação brasileira. 

 

3.1.3 MOBILIZAÇÃO DA ESCOLA E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

O Projeto Político-pedagógico assume um lugar especial na escola. 

Constitui-se uma síntese da construção do seu processo coletivo. Por ser um 

representante legítimo dos desejos da comunidade escolar, no sentido de mediar 

e estabelecer princípios, diretrizes e propostas de ações para a melhor 

organização didático-pedagógica da escola, sua prática é uma práxis criadora, 

porque favorece, em particular, a participação da comunidade escolar e a sua 

autonomia. 

Dessa perspectiva, o PPP, como representante de uma prática 

emancipatória, favorece dois aspectos: a possibilidade efetiva de decisão e 

comprometimento no que diz respeito à corresponsabilidade das decisões a 

serem tomadas para a gestão da escola. 

A corresponsabilidade implica a participação do outro. As decisões são 

partilhadas, discutidas, com o intuito de que a responsabilidade passe a ser fruto 
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dos compromissos coletivamente assumidos. A escola deve abandonar qualquer 

perspectiva de gestão burocrática que implique atribuições de responsabilidade 

individualizada. 

A gestão democrática da escola associa-se diretamente ao 

desenvolvimento e a aplicações de tomadas de decisões coletivas a partir do 

interesse comum. A partir dela, é possível estabelecer condições efetivas para a 

democratização da escola, que inclui, necessariamente, decisão compartilhada, 

respeito aos compromissos assumidos e estabelecimento de novos valores e 

parâmetros na convivência comum do trabalho. 

Nesse aspecto, vale destacar a importância do PPP como procedimento 

educativo que envolve toda a comunidade escolar e se expande para as demais 

esferas. Elas se efetivam por meio de indivíduos inseridos e afetados por um 

dado contexto sociocultural. Ao se transformar, esses indivíduos transformam seu 

contexto. 

O Projeto Político-pedagógico é um documento essencial para direcionar a 

ação pedagógica da escola. O seu processo de elaboração se pauta por 

princípios de valorização das ações coletivas e democráticas e, portanto, como 

um dos principais alicerces da gestão escolar democrática. É importante também 

chamar a atenção para o fato de que essa mudança não pode ficar restrita a 

escolas isoladas, mas que o PPP deve ser procedimento de política pública 

educativa que abarque todas as escolas, para que possa garantir as mudanças 

necessárias para a construção de novos parâmetros educacionais sob a 

influência da mobilização e da gestão democrática da escola. 

O processo de mobilização é peça fundamental no desenvolvimento do 

Projeto Político-pedagógico. Pode-se dizer que ela seja o primeiro passo que 

prepara a comunidade escolar para realizar as mudanças necessárias em prol de 

uma educação de qualidade. A mobilização também é importante porque ela 

permanece ativa desde o momento Inicial até o final do processo. É, por assim, 

dizer, o instrumento que reforça a participação efetiva de todos os envolvidos no 

destino da escola. 

Gadotti (2000) concebe que a mobilização se constitui em um dos mais 

importantes instrumentos de gestão democrática na escola. É por meio dela que o 
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PPP pode se articular para estabelecer as rupturas necessárias para as novas 

proposições e ações de políticas educativas necessárias a melhoria da escola. 

Na escola, mobilizar significa colocar em ação as forças da comunidade 

escolar em benefício de um procedimento pedagógico que valorize professores e 

alunos para que alcancem um fim determinado de acordo com as necessidades 

da escola. Ao articular os diversos segmentos da comunidade escolar, a 

instauração da mobilização permite que a escola articule a participação de todos 

em prol de um objetivo comum. Nasce, assim, da mobilização a conscientização. 

Isso é possível porque a mobilização é um processo de feição educativa, que 

busca promover a participação da comunidade escolar nos problemas e nas 

dificuldades da escola, na busca de alternativas que possam gerar um 

engajamento da comunidade com o desenvolvimento do PPP. 

Em outros termos, para que o caráter pedagógico da mobilização seja 

efetivo, é preciso que exista um vínculo entre os participantes e os objetivos 

propostos, ou, ainda, as suas necessidades diante do cenário que a escola 

oferece. 

Outro ponto importante é a deflagração da mobilização. A mobilização não 

ocorre de maneira espontânea, ela nasce das necessidades das pessoas, das 

insatisfações e do desejo de gerir mudanças na escola. Por isso, é fundamental 

que os professores tomem a iniciativa para mostrar as precariedades presentes 

na escola; que sejam capazes de abrir um diálogo; instituir debate com vistas aos 

objetivos pretendidos. 

Assim, podem-se apontar duas condições que são essenciais para a 

deflagração da mobilização: a) propor ações coordenadas por um coletivo ou um 

dirigente; b) definir estratégias a serem utilizadas para mobilizar o grupo 

socialmente envolvido (MEC, 2008). 

Além disso, a mobilização implica conscientização e participação. Não 

pode ser ação de um indivíduo. Exige a presença do grupo, da manifestação dos 

diversos segmentos escolares na apropriação de um objetivo comum. Para tal, 

todos devem ser responsáveis pelos procedimentos de mobilização, pela 

definição de suas estratégias, ações e objetivos. 
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1º Organizar uma coordenação formada por representantes de todos os 

segmentos escolares para discutir, elaborar um plano de mobilização 

para a confecção do Projeto Político-pedagógico. 

2º Definir estratégias para mobilizar a comunidade escolar a participar das 

discussões a respeito do Projeto Político-pedagógico e de sua 

importância para a escola. 

3º Definir estratégias para que os diversos segmentos da escola fiquem 

atentos para a participação na gestão democrática da escola (MEC, 

2008). 

 

Assim, a partir desses pontos sobre as estratégias de mobilização, 

observa-se que essa estratégia é essencial para a definição de mudanças na 

escola através da elaboração do Projeto Político-pedagógico. A mobilização 

assume, assim, um caráter múltiplo, porque procura conjugar esforços da 

comunidade escolar em torno de um mesmo objetivo. 

A mobilização evoca a escola a discutir a própria escola a partir de suas 

necessidades. Para sua realização e a definição de suas estratégias, é preciso 

que a comunidade escolar comungue com o desejo de mudar para transformar a 

qualidade do ensino na escola. 

 

3.2 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E O ENSINO RELIGIOSO 

 

3.2.1 A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

O Projeto se constitui um procedimento para se realizar uma determinada 

ação. Conforme a etimologia da palavra, cuja origem deriva do latim projectu, 

projeto se refere a algo lançado adiante, ou ainda uma ação para se organizar ou 

executar no futuro. Vale salientar que a ideia de projeto remete à noção de 

atividade organizada e sistematizada, que deve ser executada dentro de um 

determinado processo. 
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A necessidade de se implantar o projeto político-pedagógico na escola 

surgiu com o advento da Lei 9.394/96, que legislava a respeito da necessidade de 

se estabelecer uma base de conhecimento de caráter plural, através das diversas 

concepções e teorias pedagógicas. 

Na perspectiva da história da educação, a Constituição de 1988 trouxe um 

conjunto de melhorias, começando pela escola, que teria a oportunidade de 

construir, ela mesma, um projeto pedagógico de ensino a partir de suas próprias 

necessidades. 

Assim, sob a égide da Constituição, o ensino fundamental passa a se 

constituir um direito de todos. Nenhuma criança maior que cinco anos pode ficar 

fora da sala de aula, sem recair sob os responsáveis a severidade da lei. Por sua 

vez, em flagrante contradição, o ensino infantil, a primeira etapa do processo 

educativo da criança, não é um fundamento obrigatório para as crianças menores 

que cinco anos. A frequência da criança é ato voluntário e facultativo, o que pode 

ser um obstáculo para sua aprendizagem, por ser nessa fase em que ela 

defronta-se com os primeiros conceitos do processo de aprendizagem. Em outros 

termos, é nessa fase em que a criança tem predisposição para se desenvolver 

integralmente, considerando-se os seus aspectos cognitivos, pessoais, sua 

criatividade e sua potencialidade, além de seu desenvolvimento intelectual. 

O Plano Nacional de Educação - PNE (2001), embora reconheça a não 

obrigatoriedade do ensino infantil, reconhece que é dever do Poder Público 

oferecer condições e oportunidades para que as crianças que queiram frequentar 

esse ensino possam usufruir dele. A verdadeira mudança na educação brasileira 

ocorreu com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN - 9.394/96), que procurou privilegiar, em primeiro lugar, uma educação 

baseada em postulados democráticos e de caráter público, além de valorizar a 

gestão participativa; em segundo lugar, incentiva os estados e os municípios a 

estabelecerem procedimentos educativos que atendam às necessidades do corpo 

discente e dos demais integrantes da comunidade escolar. No entanto a lei 

assegura que:  
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Os municípios têm liberdade (estabelecida em Lei) para 
organizar de maneira autônoma o seu um sistema único de 
educação básica. Sistema Municipal de Ensino ou podem optar 
ainda, por se integrar ao Sistema Estadual de Ensino ou 
compor com ele. (EVANGELISTA e ALMEIDA, 2008, p. 04). 

 

Além disso, de acordo com a LDB de 1996, cabe à escola pública 

desenvolver, em consonância com o estado e o município, uma proposta 

pedagógica de ensino, comumente denominada de Projeto Político-pedagógico, 

cuja finalidade é de oferecer à comunidade escolar um corpo de práticas 

educativas que privilegiem o acesso a um ensino de qualidade. 

De acordo com Procópio (2007), para que, verdadeiramente, a escola e a 

comunidade escolar possam realizar um trabalho fortemente ligado às 

necessidades de aprendizagem dos alunos, é necessário que haja um 

envolvimento dos governos estaduais e municipais, para que seja possível 

estabelecer um projeto político-pedagógico cujo cerne esteja vinculado a uma 

vivência democrática e à qualidade do ensino. 

O projeto político-pedagógico é fruto do desejo de mudanças, ou a 

necessidade de uma passagem para uma escola eficiente. É preciso estabelecer 

parâmetros pedagógicos que, verdadeiramente, permitam uma associação entre 

as necessidades dos alunos, as necessidades da comunidade escolar e as 

necessidades do poder político e público. Em outros termos, deve-se conhecer o 

perfil do aluno com o qual se pode trabalhar para que a sociedade se apresente 

mais digna, mais capaz e mais humana. Como afirma Escarião (2001), quando se 

fala em projeto político-pedagógico, deve-se reportar, em primeiro lugar, aos 

anseios essenciais da comunidade escolar. 

Nesse sentido, é preciso ter em conta que o projeto político-pedagógico é o 

procedimento pedagógico que organiza e estabelece os padrões necessários 

para que a escola possa alcançar o patamar de qualidade e de gestão 

democrática, e os alunos possam desfrutar de um ensino de excelência. Convém 

observar que o problema não está no projeto político-pedagógico. Sua concepção 

é uma ferramenta essencial para que a escola possa determinar o caminho a 

seguir, empregando uma metodologia e uma prática eficiente que estimulem a 

melhoria da escola. Assim, assevera Escarião que: 
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O projeto político-pedagógico supõe uma ação intencional, 
revelando o compromisso social. Exige rupturas com o 
autoritarismo. Define um rumo, uma direção, um horizonte claro 
e transparente. Nesse sentido, é importante definir com clareza 
o perfil do aluno que queremos formar para uma sociedade 
justa, humana solidária, tendo futuro como referência, 
representado pelo currículo proposto pela escola (ESCARIÂO, 
2001, p. 4). 

 

O papel do projeto político-pedagógico é, pois, o de refletir sobre a escola, 

verificar e analisar a sua condição educacional, os problemas e o que pode ser 

realizado para, efetivamente, ensejar um momento de transformação e de 

melhoria. Conforme Veiga (1995), um projeto político-pedagógico ultrapassa a 

dimensão de uma proposta pedagógica. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político, por estar intimamente 

articulado ao compromisso sócio-político e com os interesses reais e coletivos da 

população majoritária. 

Ele é fruto da interação entre os objetivos e as prioridades estabelecidas 

pela coletividade que, através da reflexão, determina as ações necessárias à 

construção de uma nova realidade. Antes de tudo, é um trabalho que exige 

comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: professores, 

equipe técnica, alunos, seus pais e a comunidade como um todo. 

O político e o pedagógico são dimensões indissociáveis, porque propiciam 

a vivência democrática necessária à participação de todos os membros da 

comunidade escolar. Essa prática de construção de um projeto deve estar 

amparada por concepções teóricas sólidas e supõe o aperfeiçoamento e a 

formação de seus agentes. Só assim, serão rompidas as resistências em relação 

a novas práticas educativas. Os profissionais da educação devem sentir-se 

atraídos por essa proposta e passam a ter uma postura comprometida e 

responsável. Trata-se, portanto, de se conquistar, coletivamente, um espaço para 

o exercício da autonomia. Essa autonomia, sob o ponto de vista de Procópio 

(2007), é relacional e não deve ser confundida com a apologia a um trabalho 

isolado, marcado por uma liberdade ilimitada, que transforme a escola numa ilha 
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de procedimentos sem fundamentação nas considerações legais do sistema de 

ensino, pois, desse modo, perde a perspectiva do todo. 

A autonomia implica também em responsabilidade e comprometimento 

com as instituições que representam a comunidade (conselhos de escola, 

associações de pais e mestres, grêmios estudantis, entre outras), para que haja 

participação e compromisso de todos.  

Ao elaborar e executar o seu PPP, a escola deverá destacar: 

 

 Os fins e os objetivos do trabalho pedagógico, buscando a garantia da 

igualdade de tratamento, do respeito às diferenças, da qualidade do 

atendimento e da liberdade de expressão; 

 A concepção de criança, jovem e adulto, seu desenvolvimento e 

aprendizagem; 

 As características da população a ser atendida e da comunidade na 

qual se insere; 

 O regime de funcionamento; 

 A descrição do espaço físico, das instalações e dos equipamentos; 

 A relação de profissionais, especificando cargos, funções, habilitação e 

níveis de formação; 

 Os parâmetros de organização de grupos e relação professores e 

aluno; 

 A organização do cotidiano de trabalho com as crianças, os jovens e os 

adultos; 

 A proposta de articulação da escola com a família e a comunidade; 

 O processo de avaliação, explicitando suas práticas, instrumentos e 

registros; 

 O processo de planejamento geral (PROCÓPIO, 2007). 

 

A partir da valoração desses itens, pode-se dizer que o Projeto político-

pedagógico se constitui como uma visão ampla de todos os fundamentos da 

escola – objetivos, metas, ações, teoria educacional e estratégias. É uma ação e 

um rumo para as ações da escola. Por ser uma ação coletiva, há, então, a 
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participação de toda a comunidade escolar. Essa participação é que vai definir as 

escolhas e os caminhos da escola na busca pela melhoria e pela qualidade do 

ensino. 

É importante que o projeto político-pedagógico seja entendido na sua 

globalidade, isto é, naquilo que diretamente contribui para os objetivos prioritários 

da escola, que são as atividades educacionais, e naquilo cuja contribuição é 

indireta, ou seja, as ações administrativas. É também um instrumento que 

identifica a escola como uma instituição social, voltada para a educação, portanto, 

com objetivos específicos para esse fim. 

O Projeto Político-pedagógico é o caminho ideal para que a escola 

encontre o seu caminho pedagógico junto com a comunidade escolar e com os 

alunos. Pode-se, em outras palavras, compreendê-lo como um instrumento e, ao 

mesmo tempo, processo de organização dos princípios e preceitos da escola. 

Suas características podem ser compreendidas como um conjunto de diretivas ou 

elementos constitutivos que apontam para as necessidades de determinadas 

instâncias estarem presentes na sua formulação pela escola. 

O Projeto Político-pedagógico é um documento composto por objetivos, 

diretrizes e ações a serem desenvolvidas no processo educativo. Ele consolida o 

que a cultura da escola apresenta - as crenças, os valores, as formas de agir e de 

pensar das pessoas e seus significados. Pode-se dizer que o Projeto Político-

pedagógico é a junção de princípios e práticas que a cultura da escola retrata, 

recriando-a e/ou modificando-a para a realidade desejada. 

Esse instrumento auxilia a organizar o trabalho da escola e incentiva a 

formação inicial e continuada dos docentes e dos outros funcionários da escola, 

assim como a melhoria da qualidade do trabalho dentro da sala de aula. 

O Projeto Político-pedagógico está em permanente construção e dialoga, o 

tempo todo, com a natureza do processo de ensino e aprendizagem, que é 

constituído pela relação entre a escola e a comunidade local, adéqua-se às 

constantes mudanças que ocorrem no país e no mundo, em relação ao fator 

ensino, e acompanha-as. 
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Do ponto de vista pedagógico, caracteriza-se por refletir, constantemente, 

sobre as práticas educativas direcionadas para a melhoria do ensino, visando à 

concretização de seus desígnios e sua intencionalidade. Para isso, estabelece os 

objetivos e os meios do processo de ensino e aprendizagem e conduz o trabalho 

educativo à reflexão de como fazer, o que fazer, quando fazer e, principalmente, 

por que fazer.  

Considerando esses fatos, o projeto político-pedagógico apresenta uma 

visão geral da ação da escola, em benefício dos procedimentos curriculares, 

administrativos e de conteúdo, para firmar um compromisso ético com a 

comunidade escolar. 

As estratégias pensadas, as ações estabelecidas e o engajamento da 

escola na busca por um propósito único, no sentido de implementar melhorias 

significativas no processo de ensino e aprendizagem, faz parte de um processo 

de gestão democrática.  

O maior problema do projeto político-pedagógico é, ainda, o rito de 

passagem entre o dizer e o fazer. Operacionalizar as ações, seguir o cronograma, 

checar sempre as proposições, atualizar o projeto de acordo com o processo 

educativo da escola são barreiras que, em muitos casos, não permitem que o 

projeto político-pedagógico saia do papel. 

Escarião (2001) assevera que a construção do projeto político-pedagógico 

deve considerar, em primeiro lugar, uma reflexão crítica sobre o papel da escola 

em sua relação com a comunidade escolar e com a sociedade. Estabelecer uma 

postura crítica significa valorizar uma ação coletiva e solidária dos profissionais da 

educação, com base no pressuposto de que o ato educativo se constitui “uma 

construção e apropriação do conhecimento, numa relação dialética entre alunos e 

professores em interação com a realidade social” (ESCARIÃO, 2001, p.1). 

Pode-se dizer que o projeto político-pedagógico também procura 

estabelecer medidas pedagógicas para diminuir a evasão e a repetência, 

porquanto envolve conteúdos curriculares e materiais didáticos, amplia a 

tecnologia educacional, as atividades extracurriculares direcionadas para o 

processo de ensino e o acesso à cultura, organiza a própria vida escolar e 
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desenvolve estratégias para melhorar a qualidade do ensino (NERI e SANTOS, 

2001). 

É importante salientar que não se pode obscurecer a experiência cotidiana 

da escola na formação do projeto político-pedagógico, como chama a atenção 

Escarião (2001): 

 

As mudanças são indispensáveis e o desafio de realiza-las 
implica na redefinição de novas práticas pedagógicas 
fundamentadas em conceitos e procedimentos metodológicos 
centrados em princípios democráticos e interdisciplinares que 
rompem com todas as ações e práticas autoritárias ainda 
presentes na realidade da escola (2001, p. 2). 

 

Mais adiante, a autora adianta que, na construção do projeto político-

pedagógico, deve-se buscar a participação efetiva e autônoma de toda a 

comunidade escolar, de maneira a desenvolver um trabalho coerente e de 

qualidade. “O projeto político-pedagógico baseia-se em pressupostos que exigem 

o pensar utópico da prática educativa. Por essa razão, é necessário caminhar em 

direção à busca constante do conhecimento” (ESCARIÃO, 2001, p. 2). 

Apesar dessas dificuldades inerentes aos sistemas da sociedade atual, 

pretende-se que a escola tenha uma administração participativa, sem 

autoritarismos, que se preocupe com o coletivo, com o desenvolvimento dos seus 

profissionais, porém sem perder a perspectiva de realização de um trabalho de 

qualidade, que visa objetivos sociais, com procedimentos teóricos e 

metodológicos que garantam o alcance deles. 

 

3.2.2 O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA PÚBLICA 

A presença do Ensino Religioso na educação brasileira deriva da forte 

presença da igreja no Estado brasileiro. Desde a época do Período Colonial, o 

ensino religioso adere-se à prática pedagógica. 

Nos três primeiros séculos da história do Brasil, a união entre a Igreja e o 

Estado caracterizava-se pelo regime do Padroado, acordo celebrado entre o 
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monarca de Portugal e o Sumo Pontífice, no qual estavam confirmadas 

prerrogativas concedidas ao rei, tendo em vista a propagação da fé católica. 

Através da união entre o Império e a Igreja, e sob o regime em vigor, o do 

Padroado, Império e doutrina católica dão-se as mãos para promover uma ação 

colonizadora no Brasil, marcada pela submissão e pela docilidade, sintonizadas e 

favoráveis aos objetivos da metrópole, com o fim de explorar a riqueza da terra, 

pregar e propagar o Evangelho.  

No Brasil, a presença do ensino religioso ocorreu como prática 

educacional, com a chegada dos jesuítas, que vieram com o governador-geral, 

Tomé de Souza, no ano de 1549. Sua finalidade foi de, em particular, restabelecer 

os bons costumes entre os que já eram cristãos, converter os gentios à fé católica 

e fazê-los obedientes às autoridades civis. 

De acordo com Neri e Santos (2001), a presença dos jesuítas, na 

educação brasileira, era consequência dos interesses do Vaticano em instaurar a 

religião católica como única forma de se alcançar a Deus. Nesse sentido, pode-se 

dizer que política, negócios e educação se misturavam para suprir as 

necessidades de riqueza da Coroa portuguesa e a ânsia de se expandir o 

catolicismo da igreja. 

A partir de 1550, com a criação das primeiras escolas jesuíticas, o ensino 

religioso começou a despontar no cenário da educação brasileira. Os jesuítas 

fundaram as escolas de meninos para os gentios, onde estudavam, também, os 

órfãos trazidos de Lisboa e os filhos de índios e mamelucos, que sabiam a língua 

da terra. Esses últimos eram preparados para a catequese. Ali aprendiam boas 

maneiras, primeiras letras e, às vezes, recebiam fundamentos de humanidade. 

Para Romanelli (1987), essas instituições ofereciam o curso elementar, no 

qual se ensinava a ler, a escrever e a contar. Posteriormente, era ofertado o curso 

de gramática ou de humanidades, em que predominava o Latim. Estimulava-se o 

aprendizado do tupi ou língua geral. Terminado o Curso de Letras, iniciava-se o 

de Artes, o de Física, de Metafísica e de Ética. Para os postulantes ao clero, foi 

introduzido o Curso de Teologia (duração de quatro anos), que se dividia em 

Teologia Moral e Teologia Especulativa ou Dogmática. Assim, priorizando uma 
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educação de cunho humanista, os jesuítas realizaram o trabalho de expansão da 

fé católica. 

Ao longo do Período Colonial, pode-se constatar que a educação jesuítica 

foi marcada por um caráter disciplinador, que deu ênfase à catequese. As 

expressões culturais e os valores religiosos, peculiares à cultura dos nativos e dos 

negros, foram considerados, muitas vezes, como empecilhos para a propagação 

da verdadeira fé. Nessa perspectiva, a educação jesuítica, então instaurada, tinha 

como premissa básica a adesão à cultura portuguesa e aos princípios do 

catolicismo. 

O ensino religioso e a formação do professor de religião, desde a época do 

Império, passam por alternâncias e mudanças de acordo com o espírito político 

em voga no país. De acordo com a sua dimensão e de sua inserção no campo 

educacional, é fruto de muita discussão e polêmica. A questão do Ensino 

Religioso é complexa, uma vez que toma como referência pressupostos e 

princípios de religião. Porém, no Brasil, a primazia é dada ao catolicismo.  

Como afirma Romanelli (1987), com a extinção do Padroado e as 

consequentes liberdades religiosas e promoção da laicidade do ensino, a inclusão 

dessa disciplina nos currículos escolares tem suscitado debates e polêmicas. 

Ressalta-se que seu significado, sua identidade, como área do conhecimento, e 

seu estatuto profissional encontram-se, ainda, em processo de 

legitimação/reconhecimento. 

Por volta de 1750, Portugal começa a participar dos novos rumos culturais 

e científicos, em curso na Europa, desde o Século XVI. Com o movimento do 

Renascimento, rompe-se com o passado medieval e assiste-se ao início de um 

irreversível processo de secularização da sociedade. 

Amaral (2010) assevera que, com o objetivo de modernizar o Estado 

português e tirá-lo do isolamento em relação às outras nações europeias, o 

Marquês de Pombal (1750-1777), apoiado pela burguesia urbana, revestida de 

seu novo potencial econômico, empreende uma Reforma e reduz a influência da 

aristocracia rural e da hegemonia eclesiástica que, em sua opinião, eram entraves 

ao progresso do País.  
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O Estado, considerado sacral, deveria ceder lugar a um Estado leigo, 

moderno e civil. Sob a influência de Pombal, a Igreja, em todos os seus níveis, 

passou a ser mantida, controlada e dominada pelo Estado. 

Amaral (2010) refere que o projeto pombalino se constituiu como um 

processo autoritário de aculturação dos índios, através da imposição da língua 

portuguesa e da adoção de costumes lusos. Somente depois da decretação do 

subsídio literário, em 1772, é que as aulas régias, do ponto de vista quantitativo, 

atingiram a amplitude dos tempos jesuíticos anteriores. Essas aulas só foram 

implantadas doze anos depois da expulsão dos inacianos e se constituíram, 

reitera-se, como a primeira experiência de ensino público no País. 

Até as vésperas da Independência do Brasil, a educação do Brasil ficou a 

reboque dos interesses do Estado e da igreja. Com a independência declarada no 

ano de 1822 e a instauração do Império brasileiro, sob a regência de Dom Pedro 

I, a igreja católica passou a ser a depositária da religião oficial do Estado. 

Sob o comando do Imperador, prosseguiram as ações que objetivavam 

construir uma nova nação. Em 1824, D. Pedro I outorgou a Primeira Constituição 

Política do Império do Brasil. Essa lei maior recebeu influência liberal, mas não se 

constituiu como democrática, conforme demonstra Amaral (2010). 

Outro aspecto relevante, no texto da Constituição Imperial, está centrado 

na confirmação e na legitimidade do poder da Igreja. O texto proclamava que D. 

Pedro I era Imperador do Brasil por graça de Deus e unânime aclamação dos 

povos. Segundo Amaral (2010), essa Constituição, em seu Art. 179, Inciso XXII, 

embora tenha estabelecido que a instrução primária gratuita fosse aberta a todos 

os cidadãos, não teve, na prática, seu cumprimento efetivado. Assim, o chamado 

ensino primário ficou a cargo das províncias que, devido aos seus orçamentos 

escassos, tiveram grandes dificuldades de implementá-lo de forma adequada. 

Romanelli (1987) afirma que, nos anos de 1826 e 1827, ocorreram debates 

em torno da educação escolar popular. Nessa ocasião, o deputado liberal-radical, 

Januário Cunha Barbosa, apresentou um projeto de organização da educação 

escolar, composto de escolas elementares, secundárias e superiores, que não foi 

aprovado. Romanelli (1987) diz que esse texto foi reapresentado, mas sofreu 

tantas emendas que, quando obteve aprovação como lei, em 15/10/1827, estava 
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reduzido apenas à manutenção das aulas avulsas públicas de primeiras letras, as 

já referidas aulas régias, para meninos e meninas. Além disso, adotou a 

estratégia do Ensino Mútuo, como uma forma de organizar as aulas de primeiras 

letras para as localidades mais populosas. 

Nessa lei de 15 de outubro de 1827, foi feita a primeira referência ao 

Ensino Religioso, vinculado a uma legislação, relativa à organização da educação 

escolar, que determinou tanto a criação de escolas de “primeiras letras, em todas 

as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império”, quanto a regulamentação 

dos salários dos professores. Esse documento normativo visava promulgar o 

inciso XXXII, do Art. 179 da Constituição Imperial. 

A República foi proclamada, no Brasil, por meio de um golpe militar, 

deflagrado em 15 de novembro de 1889, que pôs fim aos sessenta e sete anos de 

regime monárquico. Amaral (2010) enuncia que esse Decreto determinou a 

separação total entre a Igreja e o Estado e pôs fim à obrigatoriedade do Ensino 

Religioso nas escolas públicas “(Art. 1º). Além disso, ele extinguiu o Padroado 

(Art. 4º) e todas as suas ‘instituições, recursos e prerrogativas’” (AMARAL, 2010, 

p 25). Assim entende-se que: 

 

O documento abria espaço para a liberdade da prática de 
diversos cultos ou “denominações”, sem a intervenção do 
poder público (Art. 2º e 3º). Ao mesmo tempo, concedia 
personalidade jurídica a qualquer culto “sob os limites postos 
pelas leis concernentes à propriedade de mão-morta” (Art. 
5º)11. O Art. 6º mantinha por um ano, no plano federal, os 
compromissos financeiros com os eclesiásticos que, no 
Império, eram “servidores públicos”, e deixava a critério de 
cada Estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou 
de outro culto (AMARAL, 2010, p.26). 

 

Com a separação da igreja do Estado, os benefícios poderiam ser vistos 

com maior frequência, pois permitiu que credos de diversas orientações 

pudessem se estabelecer e participar do processo educacional atuando com a 

classe média e dominante do Brasil. Em particular, atuavam junto com o público 

feminino, frequentador das escolas católicas. 
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Atuando através de uma presença congregacionista forte, em colégios e 

escolas nas cidades e em internatos ou semi-internatos, “a Igreja pôde continuar 

sendo uma instituição segura, dedicando atenção especial ao público feminino, 

reconhecidamente majoritário nas escolas normais para professores” (AMARAL, 

2010, p.25). 

 

O objetivo maior desses colégios era o de formar, na fé 
católica, as classes médias urbanas e fazer frente ao laicismo 
dominante na República, contribuindo, assim, para a 
revitalização da Igreja no Brasil, em uma perspectiva voltada 
para os cânones de Roma. Essas Ordens encontravam, na 
burguesia e na classe média, o aporte financeiro de que 
precisavam, já que não recebiam o apoio do Estado 
(CAETANO, 2007, p. 49). 

 

O autor acrescenta que (2010), nos fins de 1930, Getúlio Vargas cria o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, tendo como primeiro ministro Francisco 

Campos, um dos líderes da Revolução de 30 e que encabeçou a Reforma de 

Ensino Primário e Normal, no Estado de Minas Gerais, ao lado de Mário 

Casasanta. Com a facilidade de transitar entre liberais e conservadores, ele tratou 

de promover uma reforma do ensino em nível federal, que marcou o início de uma 

ação mais objetiva do Estado brasileiro em relação ao ensino, principalmente, no 

sentido de implantar uma estrutura para o ensino secundário. 

Alguns meses após a sua posse no Ministério da Educação e Saúde, 

Francisco Campos encaminhou para o Governo Provisório um projeto de decreto 

que tratava da questão referente à reintrodução do Ensino Religioso nas escolas 

públicas. Ainda em 1931, Getúlio Vargas, consciente do apoio que poderia obter 

da Igreja Católica, do alcance político que o seu ato acarretaria e sentindo a 

necessidade de veicular os “valores” que constituíam a base da justificação 

ideológica do pensamento político autoritário, privilegiado por seu Governo, 

decidiu ampliar, em nível nacional, a licença para as escolas públicas ministrarem 

o Ensino Religioso. 

Essa Constituição estabeleceu que caberia à União legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional (Art. 5º, item XV, letra “d”), propor os 

requisitos mínimos para sua elaboração. Além disso, exigiu concurso de títulos e 
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provas para preenchimento do cargo de Magistério (Art. 168, item VI). Para isso, 

determinou a organização do sistema educacional, de forma descentralizada, 

administrativa e pedagógica, e estipulou o papel da União. Previa os recursos 

mínimos, destinados à educação, e procurava assegurar o direito à educação, 

estipulado pelo artigo Art. 169 (CAETANO, 2007). 

Esse importante documento normativo manteve o Ensino Religioso 

obrigatório para os estabelecimentos públicos, que deveria ser ministrado 

segundo a confissão religiosa dos alunos, para assegurar a liberdade religiosa. O 

Art. 168, inciso V, determina que: 

 

O Ensino Religioso constitui disciplina dos horários das escolas 
oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo 
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for 
capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 
(BRASIL, 1996, p. 3). 

 

Finalmente, o Projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

foi aprovado em 1961, com mais de 200 emendas que procuraram conciliar as 

tendências em disputa. Entretanto, a referida legislação acabou frustrando as 

expectativas dos setores mais progressistas, porque garantiu igualdade de 

tratamento, por parte do Poder Público, tanto para as escolas públicas quanto 

para as escolas particulares, e viabilizou o encaminhamento de verbas públicas 

para as escolas particulares. 

Em síntese, segundo Caetano (2007), o Estado, como sempre, procurou 

conciliar as duas tendências em conflito, contemplando, em grande parte, suas 

reivindicações. 

Na época do regime Militar, que vigorou no Brasil desde 1964 a 1985, a 

questão da educação passou a ser encarada com base nos postulados 

autoritários. Algumas escolas foram invadidas pela polícia, muitos professores e 

estudantes foram presos e exilados, e as instituições educacionais passaram a 

ser observadas por agentes dos órgãos de informações do Governo, através do 

Serviço Nacional de Informação - (SNI).  
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O governo dos militares não se preocupou muito com a educação 

brasileira. Para eles, era necessário, em primeiro lugar, colocar o país no caminho 

do desenvolvimento – surge o milagre brasileiro – processo pelo qual a nação se 

transforma em um canteiro de obras e se procura construir a infraestrutura 

necessária para alcançar o nível de país desenvolvido. Nesse sentido, o governo 

priorizou uma escola voltada mais para atividade profissionalizante, capaz de 

fornecer ao aluno uma prática técnica para assumir um lugar no campo de 

trabalho. 

Netto (2009) refere que foram criados cerca de 600 ginásios de caráter 

profissionalizante no país, para atender à demanda por profissionais em diversas 

áreas para o mercado de trabalho. A educação fica, então, vinculada aos 

interesses da nação. Seu caráter acrítico e apolítico é a sua marca fatal. Expressa 

o pensamento autoritário do regime militar. Surgem, então, disciplinas específicas 

para valorizar a filosofia e o viés teórico desse processo educacional, como 

Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil, Estudos dos 

Problemas Brasileiros no 1º, 2º e 3º graus, respectivamente. 

O Governo Militar instituiu também o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) para fazer frente ao Movimento de Educação Popular. O Mobral se 

reduzia a uma alfabetização pontual, aligeirada que, em síntese, não conseguiu 

resolver o problema do analfabetismo nacional, nem em termos quantitativos nem 

qualitativos. 

No governo de Goulart, no ano de 1961, que instituiu um governo de feição 

popular, teve as suas atribuições executivas limitas, e, basicamente, o Poder 

Executivo ficou subordinado ao Poder Legislativo. Não obteve êxito devido às 

manobras do Legislativo em não aprovar os projetos de reforma política e sociais, 

porque se opunha aos interesses dos militares e da classe dominante. 

Com o advento do golpe militar de 1964, assume o governo o marechal 

Castelo Branco. Os primeiros atos desse governo foram os atos institucionais, 

entre os quais, o ato institucional número 1. Esse decreto suspendia, de imediato, 

a cassação de mandatos parlamentares e os direitos políticos dos cidadãos. 

Também instituía eleição indireta para todos os governadores e a dissolução dos 

demais partidos políticos. Ficaram apenas a Arena e o PMDB. O primeiro, 
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formado pela representação política dos governistas, e o segundo, pela 

representação política oposicionista. Assim, para Neto: 

 

A imposição ditatorial na nova política brasileira, muitos 
segmentos sociais acreditavam que o regime militar fosse 
breve e depositavam esperança no restabelecimento do regime 
democrático. Essa ilusão foi logo desfeita com a promulgação 
de novos Atos Institucionais em face dos movimentos 
reivindicatórios que surgiam em várias regiões do Brasil e a 
vitória da oposição nas eleições para governador nos estados 
da Guanabara e de Minas Gerais (NETTO, 2009, p.23). 

 

Em outubro de 1965, a junta militar decretou o Ato Institucional número 2. 

Aliado à extinção dos partidos políticos existentes no momento, as eleições para 

presidência da República passam a ser obrigatórias e de caráter indireto. 

Além desses instrumentos de coerção política, foram criados o Serviço 

Nacional de Informação - (SNI) e o Conselho de Segurança Nacional – CSN, que 

ampliou significativamente os poderes da junta militar. 

Sucedeu ao Marechal Castelo Branco o Marechal Artur da Costa e Silva, 

que teve o seu mandato reduzido em consequência de problemas de saúde. 

Nesse governo, ocorreram protestos organizados pelas forças políticas 

oposicionistas, uma série de greves dos metalúrgicos e da classe estudantil, além 

do surgimento dos movimentos de guerrilhas urbanas que cometeram diversos 

atos ilícitos, como: assaltos a instituições financeiras, sequestros e assassinatos. 

Todos esses atos de protesto coroaram com a passeata dos 100 mil, que 

aconteceu no Rio de Janeiro, em junho de 1968. “Passeatas que se 

caracterizavam como verdadeiras “lutas de rua” e fortemente reprimidas pela 

Polícia Militar” (NETTO, 2009, p.24). 

Como resultado desses atos de protesto, o governo militar instituiu o Ato 

Institucional número 5 (AI-5), que reduziu ainda mais os direitos civis dos 

cidadãos e deu ao estado poder quase absoluto contra as forças de oposição. 

Como consequência do AI-5, a ditadura militar se consolida de fato como única 

força política do país e toma atitudes extremas como:  

 



73 

 

a) Fechamento do Congresso Nacional;  
b) Cassações de políticos oposicionistas;  
c) Execução de membros de organizações oposicionista;  
d) Atentado a bomba contra a sede da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI);  
e) Prisão e execução sumária de estudantes e de membros do 
clero oposicionista;  
f) Prisões de músicos e atores teatrais;  
g)Invasão de Universidades e Cursos Superiores    
(principalmente de Filosofia e Ciências Sociais) e,  
h) Banimento do país, de políticos, intelectuais, educadores e 
músicos, entre outras ações repressivas (NETTO, 2009, p. 25). 

 

Devido ao agravamento do seu estado de saúde, Costa e Silva deixa a 

presidência da República e, em seu lugar, assume uma junta militar composta por 

três membros das forças armadas, no período de agosto a outubro de 1979. A 

junta militar promulga os atos institucionais 13 e 14, que decretam pena de morte 

e prisão perpétua para os atos considerados de graves ofensas ao país. 

Após o governo provisório da junta militar, em novembro de 1969, o 

General Emílio Garrastazu Médici é eleito presidente da República. Seu governo 

ficou conhecido como os anos de jumbo da ditadura militar, devido ao acentuado 

radicalismo nas ações contra as manifestações populares. Além de exilar todas 

as pessoas consideradas opositoras ao regime, praticou torturas e assassinatos 

para manter o atual sistema de governo. 

No período do governo revolucionário de 1964, a educação passou por 

mudanças significativas. Em primeiro lugar, passou a ser vista pelo governo 

militar como uma força subversiva. Por isso, muitos professores, estudantes e 

administradores foram perseguidos, exilados, mortos ou presos diante das suas 

insistências em favor da democracia, conforme Netto (2009). 

O processo de ensino aprendizagem passou a ser mais burocratizado. Foi 

instituída a figura do técnico educacional, cuja função era de inferir na ação da 

escola e, em particular, no posicionamento do professor. Assim, a filosofia 

educativa assumiu novas formulações de característica mais apolítica, voltada 

para conteúdos desassociados das referências libertárias ou críticas da 

sociedade.  
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Concomitante neste contexto, o governo militar também, por meio de 

diversas ações premeditadas, desmobilizou a classe professoral, promoveu o 

arrocho salarial, e, em escala maior, transformou a escola em instrumento 

ideológico do Estado.  

Assim, O Governo Militar de 64 foi uma ditadura que promoveu todo tipo de 

transgressão social e individual de todos que se colocavam contra ela. Nesse 

aspecto, uma das formas mais cruéis contra a escola brasileira foi desenvolver 

um plano de desvalorização da classe, através da redução significativa do salário 

do professor. 

Se antes um professor recebia em torno de oito salários, mínimos, no fim 

da década de 70 seu valor cai para menos 2,5 salários. O problema da 

proletariazação do professor persiste até hoje com a teimosia dos governos 

federal e estadual em não reconhecer uma política de valorização salarial do 

professor em todos os níveis. 

Enfim, pode-se dizer que sob a égide do Governo Militar a educação e os 

professores foram colocados em situação vulnerável, porque houve, 

premeditadamente, um esvaziamento da condição de ser professor ao se rebaixar 

e achatar os salários, além de atingi-los duramente na sua própria formação ao 

instituir licenciatura curta e curso de pedagógico.  

Com a promulgação da denominada Constituição Cidadã, em 1988, 

constatou-se que ela, para atender à reivindicação dos grupos religiosos, incluiu o 

Ensino Religioso em seu Art. 210 § 1º, que reza: “O Ensino Religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental.” Constituição Brasileira. 

A luta a favor do Ensino Religioso não parou com a inclusão do referido 

dispositivo na Constituição Federal, porque ele teria de ser assegurado, no âmbito 

das Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas dos Municípios e na futura Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estava sendo objeto de 

reflexões e de debates. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, começou a tramitar no 

Congresso um Projeto de Elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação. Com isso, diferentes setores da sociedade civil, entidades políticas e 

religiosas não mediram esforços para efetivar a participação de diferentes setores 

nas discussões então estabelecidas.  

Esse Projeto, que representava os interesses e as necessidades da 

sociedade civil, principalmente dos educadores e de suas entidades 

representativas, que contou com a participação efetiva de Dermeval Saviani, foi 

apresentado na Câmera pelo deputado mineiro, Otávio Elias. Na versão final da 

referida Lei, o artigo 33, que trata do Ensino Religioso, assim estabelece: 

 

Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres 
públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos 
alunos ou por seus responsáveis, em caráter: I - confessional, 
de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu 
responsável ministrado por professores ou orientadores 
religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas 
ou entidades religiosas, ou II - interconfessional, resultante de 
acordo entre as diversas entidades religiosas que se 
responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 
(BRASIL, 1996, p. 2) 

 

Dois fatos podem ser destacados nessa nova redação do artigo, que 

integra a LDB em vigor. Primeiro, a definição do Ensino Religioso para as escolas 

públicas se apresenta em duas modalidades: confessional e interconfessional, o 

que criaria um tratamento desigual do Estado em relação às diversas igrejas, 

sendo que a subvenção seria desproporcional à demanda. Segundo, a inclusão 

da expressão “sem ônus para os cofres públicos” implicaria dificuldades para a 

organização e a sistematização da pratica pedagógica desse ensino na escola. 

Trata-se, segundo Caron (1998), de uma expressão resultante de uma emenda 

aditiva, de última hora, introduzida no texto legal. 
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3.2.3 O DOCENTE DE ENSINO RELIGIOSO 

Educar é uma prática abrangente. Envolve reflexão sobre os saberes 

implícitos no conhecimento construído ou por se construir, É a possibilidade de 

intervir, de maneira concreta, na realidade e modificá-la, contribuindo, assim, para 

a construção de vínculos que ampliem as trocas sociais e o processo de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, pensar sobre o Projeto Político-pedagógico significa 

conceber que, 

 

o processo de construção da identidade do sujeito, no contexto 
da modernidade reflexiva, e sua relação com a questão 
educacional demandam a reflexão crítica de dois pressupostos 
fundamentais. O primeiro deles refere-se ao fato de que toda 
identidade é relacional, na medida em que sempre toma outras 
como referências, o que equivale a dizer que sua constituição 
ocorre com base nas relações das teias sociais. O segundo diz 
respeito à constituição da identidade do sujeito em suas 
dimensões sociais, éticas e políticas, tendo como referência a 
identidade da escola – o seu projeto pedagógico. Esse 
segundo ponto apresenta um grande desafio ao processo 
educacional: promover a formação de um indivíduo autônomo e 
reflexivo sem perda dos laços de solidariedade social. 
(SOUSA, 2001, p. 215-216). 

 

O Projeto Político-pedagógico é uma prática pedagógica que implica 

redesenhar a espinha dorsal da escola – seu currículo, sua visão filosófica e sua 

pedagogia – e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de colocar-se em 

consonância com as exigências da comunidade escolar, conforme Guedes 

(2009). A escola não pode mais ficar indiferente ao rumo assumido pela 

sociedade contemporânea. É em contato com a realidade da sociedade que ela 

pode reconhecer o valor das trocas sociais, das trocas dos saberes para refletir e 

ampliar a construção do conhecimento escolar. 

Muitos são os investimentos apontados como necessários: área de 

políticas públicas, acadêmicas e pedagógicas de propostas pedagógicas de 

formação, amparadas por eixos curriculares interdisciplinares. Sendo assim: 
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O professor de uma maneira geral, está em formação e 
autoformação a partir de uma fenomenologia do tempo vivido, 
ou seja, das marcas das experiências construídas, das opções 
tomadas, das praticas desenvolvidas, das continuidades e 
descontinuidades. No entanto, com base nesse processo 
formativo, os professores demonstram a necessidade de 
maiores investimentos na formação inicial e continuada. (Silva, 
2010, p.65). 

 

Em outro sentido, consideramos que o docente de Ensino Religioso deve 

ser um sujeito social e cultural, detentor de subjetividade, que se encontra consigo 

mesmo, em contato com o outro, na diversidade social existencial e nas relações 

interpessoais, especificamente, no contexto social escolar, na interação e no 

processo vivido em sua prática, em que sejam trabalhadas ações que se 

fortaleçam nas trocas de experiência e na identidade individual e coletiva da 

diversidade inerente ao processo educativo. A esse respeito, pensa Silva:  

 

Com implicação desse processo, o professor de ensino 
religioso, deve emergir como sendo um ser de desafios 
constante e consequentemente tem que estar preparado para 
esse desafio, buscando apoios e tornando-se parte de um “nó” 
de uma rede composta de ambientes interdisciplinares e 
colaborativos no campo das áreas das ciências humanas em 
geral e em especial, na área das ciências das religiões. (Silva, 
2010, p. 65- 66). 

 

O ensino religioso, embora seja facultado para o aluno,  consta como uma 

disciplina autônoma, que procura salvaguardar o saber religioso como uma 

afirmação cidadã do indivíduo que aprende. Nesse sentido, como afirmam Costa 

e Melo (2011, p. 3), ela tem a mesma importância que as demais disciplinas que 

compõem o currículo da educação escolar. 

De acordo com Fernandes (2000, p. 24), a inserção do Ensino Religioso na 

escola deve-se muito à atuação e à organização da igreja. Através do debate e do 

esforço dela, muitas vozes, em particular, dos teóricos da educação se 

posicionarem contrários a essa ideia, foi possível assegurar, na escola pública, o 

Ensino Religioso.  

A permanência do ensino religioso no currículo oficial da escola ficou 

estabelecida como uma disciplina facultativa, para o aluno, como está redigido na 
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Constituição Brasileira de 1988. Sua finalidade na escola é valorizar o pluralismo 

e a diversidade religiosa presentes na sociedade brasileira. Fazer com que essas 

ideias transponham o espaço religioso e cheguem até a escola para ser alvo de 

debate, questionamento e reflexão crítica. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, 

redação dada pela Lei nº 9.475/97, em seu Art. 33, 

 

O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante 
da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa, do Brasil 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

 

Cabe à educação religiosa abrir um canal de comunicação entre a escola e 

o fenômeno religioso, na sua qualidade de ser algo transcendente e sobrenatural, 

incentivar, em particular, uma postura de respeito e de tolerância ao próximo, 

independentemente do credo de qualquer um deles (COSTA e MELO. 2011. p. 4). 

Nesse aspecto, sua inserção no Projeto Político-pedagógico gera mais 

significação e um grande desafio para a comunidade escolar, porque estabelece 

um processo formativo que assegura a autonomia de crença dos alunos e o 

respeito às diversas manifestações religiosas, sem descurar suas potencialidades 

e suas limitações. Alem de que: 

 

Nessa direção, o PPP, ao se colocar como espaço de 
construção coletiva, direciona sua constituição para consolidar 
a vontade de acertar, no sentido de educar bem e de cumprir o 
seu papel na socialização do conhecimento. Assim, o PPP 
deve expressar qual são o cerne, o eixo e a finalidade da 
produção do trabalho escolar (OLIVEIRA, 2010). 

 

Nesse sentido, pode-se perceber, como observa Gadotti (1995), que o 

projeto político-pedagógico é um salto adiante, uma antevisão do futuro. Sua 

finalidade é, em princípio, a de sistematizar saberes e práticas pedagógicas de 

maneira racional e consciente, da identidade educativa da escola. Por isso, o 

Projeto Político-pedagógico é uma prática permanente de reflexão crítica acerca 

dos problemas da escola e da atuação dos docentes que nela atuam. 
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Fernandes (2000) argumenta que a introdução do ensino religioso na 

escola pública decorre da perda do sagrado em relação à formação do indivíduo 

em sociedade. É, como afirma Bertoni (2008), uma resposta à tentativa de religar 

o homem ao advento do transcendental e do sobrenatural para minimizar as 

inquietações internas, fazê-lo compreender as possibilidades do sagrado, a fim de 

que ele seja capaz de encontrar a sua verdade, e assumir um compromisso 

consigo mesmo e com o outro. Assim sendo: 

 

O ensino religioso deve ser uma resposta para todos, de forma 
que educando descubra que existem duas relações 
importantíssimas: a descoberta do tu divino e do tu humano; 
ambos devem constituir relação dialogal, e não de dominação 
(FERNANDES, 2000, p. 32).  

 

Com a Constituição de 1988, a prática de ensino religioso, na escola, 

passou a ser considerada como um direito do cidadão. Com isso, compreende-se 

que não pode haver sonegação de informações ou hegemonia de uma religião 

sobre outra. Não se pode discriminar o estudante por nenhum motivo. “É a ele 

assegurada uma grade curricular integral, que compreende todas as formas de 

saber, inclusive a religiosa” (CARON, 1998, p. 23). Por isso, não é apenas pelo 

viés religioso que o aluno pode alcançar a dimensão ética, moral e intelectual 

necessária. Como mostra Fischmann (2011), a educação escolar, nesse contexto, 

já fornece a formação necessária para o exercício reflexivo de se compreender o 

saber. A crença no sobrenatural é uma condição legítima do ser humano que tem 

interesse em explorar a dimensão transcendental, como argumenta Pauly (2011). 

Gadotti (1995) afirma que o Projeto Político-pedagógico desenvolve-se com 

o uso de uma consciência crítica, que envolve a comunidade escolar, em que 

todos os participantes cooperam e se respeitam, inclusive, tratando de aspectos 

que envolvem o saber e o ensino religioso. É um processo pedagógico que se 

constrói de forma multidisciplinar para a escola se poder renovar. Daí, a 

importância de verificar que implicações esses projetos têm na escola, na 

qualidade do ensino oferecido e no exercício das funções docentes.  

O Projeto Político-pedagógico é um marco delimitador dentro da escola; 

aponta, por um lado, para a reformulação dos modelos anteriores e até de sua 
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negação; por outro, implica um planejamento democrático e participativo que 

institui um processo educativo que, implícita ou explicitamente, pressupõe a 

adoção de uma concepção de mundo, de indivíduo e de sociedade (GUEDES, 

2009). 

Nóvoa (1992, p.32) enfatiza que “falar de cultura organizacional é falar dos 

projetos de escola”.  Para Sousa (2001, p.233), a cultura organizacional da escola 

pode indicar valores, crenças e ideologias que os sujeitos dessa instituição 

partilham e que, nem sempre, são explicados para aqueles que os produzem. 

A partir desse contexto, percebe-se que o Projeto Político-pedagógico é o 

caminho que possibilita repensar e refazer as práticas pedagógicas no contexto 

institucional atual, conforme a especificidade e a complexidade dos envolvidos, 

com o objetivo de se refletir sobre a identidade dos docentes, como sujeitos 

sociais, éticos e políticos que participam dessa construção.  

O projeto político-pedagógico sinaliza o caminho para as discussões 

coletivas dos envolvidos, que sonham com uma educação crítica e emancipadora. 

Significa direcionar práticas efetivas de formação do docente de ensino religioso, 

na perspectiva da diversidade religiosa e inclusiva, já que o Projeto Político-

pedagógico não pode ser compreendido de forma abstrata, isolado da realidade. 

É preciso compreendê-lo como um conjunto de diretrizes que formam a 

identidade da escola e da comunidade escolar. 

 
 
3.3 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E O ENSINO RELIGIOSO NA 
ESCOLA 

 

3.3.1 A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Oliveira (2010) assevera que não se pode mencionar o Projeto Político-

pedagógico sem se considerar, em primeiro lugar, a questão da gestão 

democrática, cujo estudo na escola sugere um repensar sobre os sistemas de 

ensino e sobre as condições de autonomia para a elaboração do projeto político-

pedagógico, visando à qualidade, à eficiência e à equidade do sistema de 

educação. A equidade atribuída à educação significa oportunidades educacionais 
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iguais para todos os cidadãos, sem a existência de critérios discriminatórios, 

como renda, sexo, raça ou religião. 

Oliveira (2010) entende que, do ponto de vista teórico, o processo de 

gestão está ligado a processos e objetivos econômicos. Por essa razão, a 

construção do processo de gestão democrática requer que cada escola passe a 

reformular conceitualmente as referências necessárias à construção do seu 

processo de gestão. 

Para Neri e Santos (2001), a construção da gestão democrática revela o 

reconhecimento da educação como um direito da cidadania, cujo enfoque se 

contrapõe ao centralismo, à burocratização, ao conservadorismo e à 

representação do poder dominante no contexto da educação. A gestão 

democrática tem duas dimensões: uma exógena, relacionada à função social da 

escola, isto é, ao processo de socialização do conhecimento; e uma endógena, 

que diz respeito à organização interna da escola e envolve o processo 

administrativo como um todo - a construção do projeto político-pedagógico e a 

participação da comunidade nesse processo. 

Para entender as condições e os limites necessários à construção desse 

processo, é preciso qualificar a gestão escolar. Entendemos que o ponto de 

partida para a construção de um processo de gestão democrática está na 

possibilidade de estabelecer uma ação interativa entre a escola, a família e a 

comunidade. Tal possibilidade se efetiva através de um instrumento: o 

planejamento participativo.  

Trazendo a proposta do planejamento participativo para dentro das 

escolas, percebe-se que parece não haver interesse, na maioria dos casos, de 

que isso se concretize, na medida em que esse instrumento tem o poder de 

modificar as relações de poder existentes na escola, ao favorecer a reivindicação, 

a discussão, a crítica e a alteração na organização interna ou na estrutura da 

escola. Esse perfil de gestão educacional justifica-se em função de que é o 

processo educativo. 

Nessa perspectiva, a estratégia de autonomia das escolas ganha dimensão 

de extrema importância, posto que permite um relacionamento da estrutura já 

existente de forma a conjugar as questões políticas com as questões 
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pedagógicas, em que se compreende a definição de procedimentos mais ágeis e 

modernos, em busca de um ensino de qualidade e adaptado à realidade de cada 

localidade em particular. 

Os parâmetros que definem a autonomia da escola são complexos e 

envolvem um amplo contexto de mudanças que visam também à melhoria da 

qualidade do ensino. Percebe-se, então, que, na perspectiva aqui analisada, a 

autonomia não é utopia, pois diz respeito à viabilidade de elaboração e 

implantação do projeto político-pedagógico. Traduz-se num processo de 

conquista pela sua vinculação a um sistema central. Mesmo assim, ela também 

deve ser outorgada para não perder sua legitimidade e facilitar as negociações 

institucionais. 

Do ponto de vista operacional, destaca-se também a competência ético-

profissional relacionada à capacidade de se elaborar, executar e avaliar o projeto. 

Esse aspecto diz respeito aos responsáveis pela escola, ou seja, o diretor, o 

coordenador, o supervisor, os professores e o corpo técnico- administrativo e 

envolve o compromisso ético de se assumir a responsabilidade para assumir a 

condução desse processo. 

O aspecto mais importante a considerar, na elaboração e na 

implementação do projeto, são as especificidades da escola e como trazer para o 

seu cotidiano a participação, a democracia, a responsabilidade, a competência, a 

solidariedade e a descentralização do poder, trabalhando ainda com a escola 

aberta à comunidade, que deve se tornar sua parceira. 

Nesse sentido, pode-se sublinhar que a gestão pública, por sua vez, exige 

um olhar crítico sobre o currículo. Em outras palavras, não se pode pensar uma 

escola democrática sem se reavaliar o currículo escolar. 

 

3.3.2 FORMAÇÃO DOCENTE E CURRÍCULO 

No atual contexto da sociedade, estruturada sobre princípios competitivos e 

excludentes e guiada por determinações capitalistas, a formação de docentes 

deverá ter princípios básicos formadores voltados para práticas pedagógicas que 

promovam a emancipação e a inclusão de todos. Portanto, é necessário um novo 
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olhar desafiante e constante sobre as práticas pedagógicas trabalhadas no 

cotidiano da escola, bem como os princípios e os pressupostos norteadores do 

processo formador realizados nas atividades formadoras. Promover discussões 

formativas, que possibilitem e favoreçam o planejamento para todos em 

formação, é contribuir com a construção de uma sociedade inclusiva para todos 

os envolvidos. 

A formação do docente deverá ser trabalhada na perspectiva de 

desenvolver uma cultura pedagógica voltada para a diversidade social e cultural 

de seus atores. Conforme Escarião (2010, p. 285), trata-se de conceber as 

“propostas políticas de formação inicial e continuada, implicações epistemológicas 

que revelam concepções de mundo de sociedade, da vida, da natureza, da 

educação, da cultura, do currículo e da profissionalização do docente”. Nesse 

preâmbulo, toda atenção é fundamental, para se perceber e desvendar, nesse 

cenário, ações imbuídas, muitas vezes, de ideologias rebuscadas da classe 

dominante. 

Para Oliveira (2008), a realização do ato educativo exige como requisito 

básico o respeito e a responsabilidade de todos os envolvidos nesse processo. É 

preciso aprender a escutar, a falar e a refletir sobre os saberes disponíveis na 

escola. É fundamental, no processo educativo, a não ingerência e o ato de 

partilhar o conhecimento sem considerar o outro diferente ou inferior. 

Segundo Freire (1996), o compromisso do educador reside no outro, na 

história do aluno e na sua própria vivência. Não se pode fazer educação sem a 

cumplicidade de todos os envolvidos. A paixão está em aprender e saber 

compartilhar o que se aprendeu. O processo educativo não deve valorizar as 

diferenças de gênero, de classes sociais, de sexo, de religião. Para o educador, a 

educação se realiza com o respeito entre educador e educando. Por isso Oliveira 

afirma:  

Todos tinham uma crença religiosa e, de acordo com as suas 
necessidades iam mudando ou não de religião. Isto causava 
divergência entre os vizinhos e, obviamente, a reação final era 
concentrada na escola. O que percebemos é que há uma luta 
de poder entre as diversas denominações religiosas e não 
acontecem o conhecimento do diferente. Acreditamos que a 
escola pode e deve iniciar esse trabalho de integração, 
conhecimento e aceitação do outro. 
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É de fundamental importância que esses assuntos sejam 
tratados com propriedade e conhecimento. Não se trata de 
acrescentar meramente conteúdos sobre diversidade cultural 
religiosa no currículo escolar ou formador de docentes, ou seja, 
incluir algumas perspectivas visando suprimir e ou minimizar 
certos estereótipos em função de algumas situações delicadas 
a integrar o cotidiano educativo (OLIVEIRA, 2008, p. 32-33). 

 

Portanto, é preciso desenvolver práticas pedagógicas no cotidiano escolar 

e projetos de formação de docentes que viabilizem e possibilitem o conhecimento, 

a reflexão e a discussão e sugiram encaminhamentos de práticas pedagógicas 

acerca do fenômeno religioso, que, indiscutivelmente, perpassam as diferenças 

ideológicas e doutrinais. 

 

3.3.3 CURRÍCULO 

Qualquer reflexão que se faça em torno da questão curricular implica vê-la 

do ponto de vista de sua concepção técnica, sociológica e política, embora, 

durante muito tempo, as duas últimas não tenham sido consideradas relevantes, 

tendo em vista que o currículo era compreendido apenas como um modelo de 

regras e diretrizes, particularmente, no que se refere à relação entre a escola e a 

sociedade. 

É importante enfatizar que o currículo não deve ser encarado como um 

instrumento meramente técnico, desprovido de uma abordagem orientada para o 

contexto social, pois ele é uma reflexão da conduta cultural, na qual estão 

inseridos os dados estatísticos, ou tabelas de desempenho dos alunos, e 

elementos que nos dizem do ambiente e da situação em que se realiza a 

aprendizagem. 

Dentro da escola, o currículo concorre para a emancipação do fazer 

educativo, no sentido de categorizar seu pensamento (professores, alunos e 

comunidade escolar), na direção de uma prática coletiva, inconclusa, por certo, 

mas capaz de oferecer um caminho e um rumo ao processo de ensino e 

aprendizagem. Morgado acrescenta: 
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(O currículo) pode ser compreendido como um (dês) constructo 
organizado em função de pressupostos sociais, econômicos, 
políticos e culturais, vinculando um determinado conjunto de 
interesses, valores e princípios extraídos e selecionados da 
própria sociedade (MORGADO, 2010, p. 202). 

 

Um currículo escolar não surge por acaso. Ele é fruto de um projeto cultural 

mais amplo, que reflete a cultura de um dado momento, como afirma Morgado 

(2010). É determinado por três dimensões: a filosófica, a socioantropológica e a 

psicológica, que indicam o caminho que a educação de uma região seguirá. 

Podem-se considerar essas três dimensões como paradigmas, como referências 

que representaram a concepção de valor e as transformações socioculturais do 

contexto social onde se encontra a escola. 

Assim, refletir sobre a construção do currículo, do ponto de vista de 

qualquer uma das suas dimensões, implica compreendê-lo apenas como 

instrumento que define os procedimentos, as técnicas e os métodos que devem 

ser empregados na transmissão dos conteúdos de ensino. O currículo é mais do 

que isso. É um procedimento educativo, que representa o conhecimento que deve 

ser transmitido sob a forma de conteúdo de ensino. A ideologia contida no 

currículo está representada pelas ideias sobre o mesmo mundo social e que são 

transmitidas através da cultura. Trata-se, então, de refletir sobre as possibilidades 

de construirmos espaços dinâmicos para que os significados, os pensamentos e 

as experiências dos educandos das escolas sejam mediados e transformados em 

conhecimentos validos. 

Nesse sentido, situamos o currículo como um artefato sociocultural, na 

medida em que ele é a expressão maior da filosofia da escola, porque: 

 
Produz identidades individuais e sociais particulares. O 
currículo não é um elemento transcendente e atemporal, ele 
tem uma história vinculada a formas específicas e contingentes 
de organização da sociedade e da educação (MOREIRA, 1994, 
p. 8). 

 

O currículo escolar sempre foi muito criticado, visado e analisado sob a 

ótica das mais diversas tendências pedagógicas. Em todas elas, um ponto 

comum é sempre encontrado: sua associação às categorias de controle e de 
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eficiência social. Pode-se dizer que o currículo é a expressão das relações sociais 

de poder porque ele é a definição daquilo que conta como conhecimento válido e 

importante e que representa os interesses dos grupos e das classes colocadas 

em vantagem em relações de poder.  

O currículo é um reforço para as relações de poder existentes, porquanto 

prepara o indivíduo para o desempenho dos papéis sociais, ou seja, quem é 

classe dominante permanece como tal, e quem é classe subalterna ou dominada 

deve permanecer nessa condição. 

Como consequência de uma prática coletiva, o exercício do currículo na 

escola significa a troca de informações, de vivências e de modos de ver o mundo 

entre os participantes. Por essa razão, o currículo, muitas vezes, constitui-se 

como uma reprodução social das diferenças culturais e sociais da escola. 

 
O currículo passa ideologia, e a escola precisa identificar e 
desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar 
que a classe dominante utiliza para a manutenção de 
privilégios. A determinação do conhecimento escolar, portanto, 
implica uma análise interpretativa e crítica, tanto da cultura 
dominante, quanto da cultura popular (VEIGA, 2001, p. 27). 

 

Em contrapartida, ao se observar a teoria crítica do currículo, parece que 

as primeiras reações para se contrapor a essa associação surgiram das posturas 

dos Estados Unidos e da Inglaterra que, em determinada fase do 

desenvolvimento educacional, tentaram desenvolver um processo pedagógico 

que anulasse a ordem vigente, que já não atendia às necessidades das classes 

menos abastadas e, ao mesmo tempo, impor ao currículo da escola parâmetros 

que permitissem estabelecer um paradigma que identificasse a escola como o 

lugar legalmente aceito para se iniciar o desenvolvimento cognitivo dos jovens. 

O próprio contexto econômico do final do Século XIX, nos Estados Unidos 

e na Europa, marcado por uma crescente onda de industrialização e pela 

consequente urbanização da sociedade, favoreceu o surgimento de uma corrente 

de educadores preocupados com a sistematização de problemas e questões 

ligados ao currículo escolar. Essa preocupação bastante pertinente ocorreu em 
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um momento em que surgia, também, uma nova concepção de sociedade, 

balizada em práticas e valores derivados do modelo industrial emergente. 

A partir dessa nova concepção emergente, a escola passou a ser vista 

como o degrau que possibilita a ascensão e o status social. 

Até então, o currículo escolar era visto associado ao controle e à eficiência 

social. A inclusão de novas tendências e percepções, em relação ao currículo 

como instrumento de controle social, começou a adquirir contornos mais nítidos a 

partir dos trabalhos de Dewey e Kilpatrick (escola novista) e do pensamento de 

Bobbit (tecnicismo). Esses autores demonstraram que a escola se valia do 

currículo para exercer uma prática de exceção, à medida que priorizava o 

formalismo técnico em detrimento de uma prática direcionada para as 

necessidades de aprendizagem e formação ética e cultural dos educandos. 

 
As duas tendências, juntamente com vestígios e revalorizações 
de uma perspectiva mais tradicional de escola e de currículo, 
dominaram o pensamento curricular dos anos vinte ao final da 
década de sessenta e início da década seguinte (MOREIRA, 
1994, p. 12). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que o currículo sempre será contraditório.  De 

um lado, as forças conservadoras apontavam a escola como responsável pela 

decadência dos valores tradicionais e pelo desarranjo da estrutura social; de 

outro, as forças progressivas criticavam a política conservadora e de direita que 

era praticada pelos Estados Unidos e apresentavam como alternativa uma 

sociedade baseada nas relações harmônicas entre as pessoas, destituídas do 

paradigma de controle social por uma determinada camada da sociedade. 

Assim, além de se ver acuada por ambas as partes, a escola funcionava 

como um elemento centralizador da política liberal do governo americano. Por 

isso se adaptou à nova ordem social capitalista e assumiu, de fato, um lugar 

centralizador da nova ordem estabelecida. 

A partir dos anos setenta, o currículo passou a ser o veículo com o qual as 

forças tradicionais mantinham as desigualdades sociais de forma latente no seio 

da sociedade. Em geral, a escola deixava transparecer a ideia de que a instrução 

era o veículo por meio do qual o indivíduo poderia ascender socialmente na 
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estrutura social. Através da escola, ele poderia ou não alcançar o sucesso. O 

êxito dependia apenas do seu esforço e de sua competência. 

Essa última ideia ainda hoje persiste na nossa sociedade. Para muitos, a 

competência individual e o que a escola doa ao indivíduo são suficientes para sua 

realização pessoal. Mas, na verdade, essa ideia é uma falácia, principalmente 

aqui no Brasil, onde a estrutura educacional divide a escola em duas: uma, para 

as camadas mais abastadas, e outra, para as mais oprimidas. A primeira, de 

feição privada, serve aos interesses dos filhos da burguesia; a segunda, pública, é 

cedida aos filhos dos trabalhadores menos abastados. Em ambas, o discurso 

dominante é o da burguesia.  

Se, na primeira, o discurso serve para reforçar os valores burgueses, na 

segunda, a função da linguagem é de estabelecer um padrão social no qual as 

ideias capitalistas são transmitidas de forma a inculcar nos jovens que a escola é 

o lugar de ascensão social, e, portanto, o único caminho palpável e concreto para 

se atingir o topo da sociedade. 

Nesse contexto, não podemos mais compreender o currículo como uma 

forma neutra de estabelecer os parâmetros da educação. Por sua própria 

característica e sua natureza, ele é eminentemente politizado, está imbuído das 

ideias políticas da classe dominante e não há como transformá-lo sem antes 

promover um debate nacional, durante o qual se levantem todas as questões 

envolvidas para reestruturar a escola como um espaço concreto em que se 

devem aprender a vida e a sociedade. 

Assim, a teoria do currículo não pode, sob certos aspectos, ser apenas 

uma representação de um pensamento unitário, deve, é certo, contemplar o 

conhecimento como uma forma de conteúdo que deve ser transmitido para 

problematizar a realidade e ser um referendo da sua história como relação social 

entre forças que atuam no bojo do ambiente social. Com efeito, mais do que uma 

sintaxe de regras da organização do conhecimento escolar, o currículo é um 

produto que tem como objeto o despertar das consciências. 

Para Veiga (1995), é através da educação, em geral, e do currículo, em 

particular, que a classe dominante transmite e perpetua um sistema social, em 

que as relações sociais são marcadas pelas diferenças entre o status quo dos 
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indivíduos. Aliás, não se pode negar que a sociedade capitalista é um mecanismo 

que procura sempre conservar em seus domínios o poder, desde que a burguesia 

assumiu o controle da estrutura social com a Revolução Francesa. 

Outro fato interessante e que cabe salientar é que a escola, 

particularmente, no Brasil, está construída sobre matrizes distintas: a primeira, 

voltada para os interesses da burguesia, é de caráter privado, em cuja estrutura o 

discurso da classe dominante é transmitido de forma patente e reforça a sua 

continuação; na outra, a escola pública consiste no aparelhamento de uma escola 

direcionada para as classes mais pobres da sociedade. Sua função é induzir no 

indivíduo que a escola é o único caminho de redenção, pois só através da 

instrução ele será capaz de alcançar um status social adequado as suas 

necessidades e as da sociedade.  

A escola é, portanto, na visão dominante, a via de promoção dos 

indivíduos, mas desde que eles se mostrem competentes para assumir seu lugar 

na escala social e apreendam, evidentemente, os valores e a filosofia da 

burguesia. 

Deve-se observar, contudo, que essa perspectiva funciona como um filtro, 

pois a aquisição dos elementos ideológicos da classe dominante por parte dos 

indivíduos menos favorecidos conduz as relações sociais a um nível de estrutura 

suportável, embora saibamos que a ideologia, nesse contexto, está orientada 

para transmitir uma visão de mundo vinculada aos interesses de grupo, conforme 

assinalam Moreira e Silva (1994). 

Outro ponto que vale a pena salientar é o que se refere à questão do 

currículo e da cultura no seio da sociedade. Para Moreira e Silva (1994), a cultura 

e o currículo estão profundamente envolvidos na transmissão do saber. 

O autor observa, ainda, que, no primeiro momento, o currículo é uma forma 

institucionalizada para a transmissão da cultura. Por meio desse mecanismo, é 

transformada e transforma os seus principais atores (professor e aluno) ao 

colocar à disposição da prática educativa um projeto curricular referenciado por 

uma determinada visão de mundo. Contudo, ele considera que a visão da 

teorização crítica é diferente do que pensava a escola tradicional. A diferença, 
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segundo esse autor, está na relação política com que o currículo trata a questão 

da cultura. 

Essa observação é importante porque desmistifica a necessidade de se 

estabelecer um paradigma para a cultura, ou seja, discriminá-la em diversas 

culturas de acordo com a classe social. A cultura é única, não importa que 

máscara social utilize. Sua representação simbólica é manifesta em todos os 

níveis sociais. Assim, a relação entre cultura e currículo não se realiza mais como 

um intercâmbio transmissor de representações sociais específicas, visto que 

agora a relação é de mão dupla, e ambas são “partes integrantes e ativas de um 

processo de produção e criação de sentidos, de significações, de sujeitos” 

(MOREIRA e SILVA, 1994, p. 27). 

Além da ideologia e da cultura, outro ponto de destaque, no ambiente 

social, é a relação do currículo com o poder. É óbvio que o poder está inserido 

nas formas tradicionais e modernas da formação de um currículo. Ele é a base 

manifesta de toda ou qualquer relação social, e a escola é, indubitavelmente, um 

espaço onde o poder está presente. Só que, nela, o currículo espelha o poder de 

uma determinada classe social:  

 

O poder se manifesta através das linhas divisórias que 
separam os diferentes grupos sociais em termos de classe, 
etnia, gênero, etc. Essas divisões constituem tanto a origem 
quanto o resultado de relações de poder (MOREIRA e SILVA, 
1994, p. 29). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o poder é uma forma de controle social 

e serve como parâmetro para a manutenção de uma determinada classe no topo 

do corpo social. E o currículo, nesse contexto, funciona como um instrumento de 

coerção e de ampliação desse poder. Por isso, pode-se considerar o currículo e 

os agentes envolvidos na educação como uma espécie de mantenedores do 

poder, porque eles agem, muitas vezes, inconscientes do papel que representam 

na adoção e na perpetuação da relação de poder. 

É incontestável que, por essas indicações e fatores sociais, o currículo 

assume diferentes formas de movimento para satisfazer às necessidades dos 
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agentes envolvidos no processo educacional, embora pareça, à primeira vista, 

uniforme, e sua textura recubra as diversas nuances e estratégias para 

transformar as necessidades da classe dominante em realidade. Nesse sentido, 

ele determina, na escola, e por extensão, na sociedade, uma ordem segundo a 

qual as instituições incorporam e agem para transformar as representações 

simbólicas da sociedade em valores ideológicos a favor dos interesses de 

determinado grupo social para legitimar, assim, a existência de uma estrutura que 

organiza o pensamento e o conhecimento dentro da sociedade. 

De resto, o determinante maior entre as formas sociais em embate 

permanente não conduz de fato a relação entre essas forças a um lugar de 

equilibro, onde fosse possível estabelecer um padrão que não fosse preciso 

requerer.  

A imposição de padrões e conceitos, que nos tornem a todos 
‘culturalmente letrados’, mas sim, e essencialmente, a criação 
das condições necessárias para que todas as pessoas 
participem da formulação e reformulação de conceitos e 
valores. Requer um processo democrático em que todos — e 
não apenas aqueles que são os guardiões intelectuais da 
‘tradição ocidental’ - possam envolver-se nas deliberações 
acerca do que é importante. Desnecessário dizer que, para 
isso, é preciso remover os verdadeiros obstáculos materiais 
que impedem tal participação — desigualdade de poder, 
recursos e tempo para a reflexão (APPLE, 2002, p. 50). 

 

É nesse sentido que consideramos a função do currículo no seio da escola. 

É patente que essa visão é, de certa forma, utópica, já que as relações sociais, 

em uma sociedade capitalista, cuja espinha dorsal política é o neoliberalismo, não 

têm condições de assumir uma postura ética dessa natureza. 

Essa citação merece ser levada a sério. Sua atualidade requer que todos 

nós façamos uma reflexão e uma autorreflexão, visto que contribuímos para a 

continuidade dessa sociedade em que as forças sociais encontram-se divorciadas 

pelo abismo das desigualdades políticas, econômicas e existenciais. 
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3.3.4 O CURRÍCULO NO BRASIL 

A marca da exclusão deixada pelos colonizadores europeus ainda perpetua 

nos dias atuais. Porto (2010) refere que a predominância legitimada herdada 

pelos portugueses define a cor branca, o sexo, os heterossexuais, gênero 

masculino, religião católica, enquanto padrão social determinante da sociedade 

brasileira. “A religião e os sistemas educacionais foram fundamentais na 

justificação das diferenças e no reforço aos processos de exclusão” (PORTO, 

2010, p. 259). Essa autora assegura que “o livro-texto tornou-se sagrado para a 

transmissão dos valores dominantes, e os processos de formação de docentes 

silenciavam as exclusões educacionais e sociais” (PORTO, 2010, p. 259 - 260). 

No Brasil, na década de 80, no contexto marcado pela concepção de 

educação crítica, imprimia-se à educação brasileira as condições de assumir uma 

prática educacional de caráter emancipador, respaldando princípios de respeito á 

liberdade e à diversidade presente na sociedade brasileira. (PEREIRA, 2010). 

Fazendo uma retrospectiva histórica do currículo no Brasil, observamos a 

influência americana em sua concepção teórica. 

 

As origens do pensamento curricular podem ser localizados 
nos anos vinte e trinta, quando importantes transformações 
econômicas, sociais, culturais, políticas e ideológicas 
processaram-se em nosso país. A literatura pedagógica da 
época reflete as idéias propostas por autores americanos 
associados ao pragmatismo e às teorias elaboradas por 
diversos autores europeus (BERMAN, 1975, p. 45). 

 

Observamos, entretanto, que não foi um fenômeno puramente de 

transferência educacional, já que houve, de fato, estudos de autores americanos, 

como Ralph Tyler, Hilda Taba, John Dewey e William Kilpatrick. Mas as ideias 

aqui desenvolvidas divergem do discurso americano, conforme demonstra o 

estudo elaborado por Domingues, em que ele aborda as classificações que 

permitem a análise do conteúdo e das ideologias presentes no currículo 

(MOREIRA e SILVA, 1994). 

Convém observar que o contexto econômico do final do Século XIX, nos 

Estados Unidos e na Europa, foi marcado por uma onda de industrialização que 
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resultou em um processo acelerado de urbanização da sociedade. Tal fenômeno 

favoreceu o surgimento de uma corrente de educadores, cuja preocupação básica 

era a sistematização de problemas que dizem respeito ao currículo escolar. Na 

época, essa preocupação era bastante pertinente, pois aconteceu em um 

momento em que surgia também uma nova concepção de sociedade referendada 

por práticas e valores considerados reforçadores do modelo industrial emergente. 

 

Cooperação e especialização ao invés de competição 
configuram os núcleos de uma nova ideologia. O sucesso na 
vida profissional passou a requerer evidências de mérito na 
trajetória escolar. (MOREIRA e SILVA, 1994, p. 10). 

 

Dos elementos definidores dessa nova concepção que surgiu, depreende-

se que a escola passou a ser vista como um mecanismo de ascensão social.  

 

O currículo é toda experiência proporcionada à criança, sob a 
orientação da escola. Trata-se de um complexo de condições 
mais ou menos planejadas e controladas sob as quais o 
educando aprende a comportar. O currículo prevê a 
aprendizagem de novos comportamentos, a modificação de 
comportamentos existentes, a conservação de alguns e a 
delimitação de outros (SPERB, 1979, p.62). 

 

Isso posto, fica fácil compreender a relação biunívoca que se estabelece 

entre a influência que a escola exerce sobre a sociedade e que sempre houve 

currículos que podem ser considerados tradicionais e os que podem ser 

considerados progressistas. 

No Brasil, o currículo foi desenvolvido em bases progressistas, pois surgiu 

no contexto da escola nova, cujas ideias são tidas como reacionárias, visto que 

criticavam toda a prática docente tradicionalista, até então vigente. 

 

Quando os pioneiros começaram a organizar reformas nos 
sistemas educacionais de alguns estados brasileiros, não se 
havia difundido, no Brasil, uma proposta sistemática de 
abordagem de questões curriculares. Existem, no entanto, 
tradições curriculares fundamentadas em uma base filosófica 
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híbrida que combinava os princípios do positivismo de Herbart, 
de Pestalozzi e dos jesuítas (SPERB, 1979, p. 62). 

 

Na década de 50, o desenvolvimento do currículo foi amplamente 

influenciado pelo Programa de Assistência Brasileiro-americana ao Ensino 

Elementar (PABAEE), que foi pioneiro na área do currículo no Brasil, e recebeu 

estagiários de vários estados que defendiam as técnicas e as ideias que 

aprendiam com os americanos. 

Já na década de 60 e 70, no Brasil, o currículo é amplamente favorecido 

pela LDB, onde se observam as seguintes evidências: 

 

Em 1962, currículos e programas (CP) foi introduzido no curso 
de pedagogia, embora como disciplina seletiva. Em 1969, 
passou a ser estudado compulsoriamente pelos futuros 
supervisores escolar, também no Curso de Pedagogia, tendo, 
nesse momento, garantido, de fato, seu lugar em nossas 
faculdades de educação. E, em seguida, nos anos setenta, 
surgiram os primeiros mestrados em currículo (SPERB, 1979, 
p. 68). 

 

Convém salientar que, na década de setenta, os currículos e os programas 

eram organizados segundo a ótica da tendência tecnicista da educação, para 

atender às necessidades de consolidação do processo de capitalismo. 

No final da década de oitenta, a preocupação dos teóricos da educação é 

fundamentada na pedagogia dos conteúdos, que vem se configurando como uma 

tendência crítica de educação, em cujo contexto a preocupação com a educação, 

em seu sentido mais amplo do conhecimento objetivo, deve ser de todos. 

Essa atenção voltada para o currículo escolar ganha forças, nesse 

momento em que se discute uma reformulação da lei de ensino e a ideia de 

adotar um currículo único para toda a federação brasileira.  

De nosso ponto de vista, é preciso que o currículo seja adequado à 

realidade de cada escola e de cada comunidade que atende, porque ele é a 

expressão máxima da ideologia que a escola transmite, razão pela qual voltamos 

á questão apresentada inicialmente: o currículo não é neutro, como chama a 
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atenção Veiga (2001), ele define o tipo de homem que a sociedade precisa a 

formar. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 
 
 
4.1 ESFERA PESSOAL- EDUCATIVA E O CONTEXTO ESCOLAR 
 
4.1.1 FORMAÇÃO DO PROFESSOR1 

 

Seis educadores fazem parte desta pesquisa - três do gênero masculino e 

três do feminino. Quanto à formação educacional, todos são graduados em 

disciplinas da área de Humanística, de acordo com o seguinte cenário: um com 

Bacharelado em Teologia, dois licenciados em Filosofia (um dos professores 

também é graduado em Teologia), dois licenciados em História e um em 

Pedagogia. Observamos que a maioria desses profissionais tem pós-graduação 

ou estão a cursá-la. Esse é um dado importante, porque demonstra o interesse 

pela busca do conhecimento, como forma de oferecer a eles mesmos e aos 

alunos uma visão de mundo mais ampla e pertinente com os interesses 

curriculares da escola. 

A formação é, atualmente, uma necessidade. A escola exige um professor 

crítico, participante, com mais consciência profissional, que seja capaz de 

promover mudanças nos hábitos de aprendizagem dos alunos. Em outras 

palavras, cabe ao professor oferecer condições didático-metodológicas aos 

alunos para que eles sejam capazes de aprender de maneira mais reflexiva e 

crítica. 

Mello (1999), ao se referir à questão da formação do professor, deixa 

transparecer que é fundamental priorizá-la no segmento de educação básica, 

pois, a partir dessa perspectiva, é possível fomentar mudanças significativas no 

modo de aprender dos alunos, através da atuação responsável e de maneira 

especializada desse profissional. Nesse contexto, a formação do educador não 

pode ser compreendida de forma abstrata, isolada da realidade histórica em que 

está inserida a escola. O essencial não é formar um profissional de nível elevado, 

mas definir para quem se pretende formar esse novo profissional e criar um 

                                            

1
 Ver Tabela - 1 no Apêndice. 
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currículo específico, que amplie as perspectivas tanto do professor quanto do 

aluno.  

Assim, o desafio é ajustar o professor às novas necessidades do processo 

educativo e da realidade dos alunos. Ele precisa estar aberto às influências e aos 

saberes para compreender bem mais o mundo em seus diversos aspectos. 

 

4.1.2 O TEMPO DE SERVIÇO2 

De acordo com as informações colhidas dos professores, o tempo de 

serviço varia de um a 30 anos. Esse fato aponta para a distinção entre dois 

grupos de professores: um com mais anos de docência, em média de 24 anos de 

experiência em sala de aula, e um mais novo na prática docente, com uma média 

de seis anos. 

O tempo de serviço é importante porque demonstra a relação do professor 

com a própria profissão. Assim, a entrada na carreira significa um processo de 

descoberta, de grande interesse e de dedicação. É a fase que Huberman (1992) 

considera o início de uma vida profissional. Para esse autor, a carreira profissional 

é um processo dinâmico e complexo, no qual convergem as diversas fases de 

vida do indivíduo. Nesse sentido, percorrer a carreira significa dedicar o seu 

tempo a um projeto profissional, participar da vida adulta, uma vida de 

responsabilidades, de tomada de decisões, de mudanças e desafios. É nessa 

fase em que os professores estão se ajustando às características da profissão, 

posto que continuam a trilhar o seu percurso para compreender as nuances e as 

filigranas presentes no ato de educar em escola pública.  

Huberman (1992) sintetizou, através de uma classificação, o percurso do 

profissional da área de Educação desde o início de carreira até a proximidade da 

aposentadoria, que ele dividiu em fases, a saber:  

Primeira fase - Entrada na carreira (ou exploração) - um a três anos de 

prática profissional. É a fase de exploração e de experiência através das quais ele 

avalia sua aptidão para assumir o papel de professor. 

                                            

2
 Ver Tabela - 2 no Apêndice 
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Segunda fase - Estabilização - 04 a 06 anos de docência da prática 

profissional. O professor assume a responsabilidade pela sua profissão. Ser um 

professor, para ele, é a escolha correta. Não há nada a lamentar. 

Terceira fase – Diversificação – sete a 25 anos de docência. É o período 

de mais dinamismo e inovação. O professor procura contribuir com a docência e 

participa ativamente das necessidades da escola. 

Quarta fase – Conservadorismo – entre 25 e 30 anos de docência. É a 

fase em que o professor não aceita mais as inovações escolares. Percebe os 

alunos como um transtorno. É o período das reclamações e das lamentações, em 

que o professor não se preocupa mais em provar nada, aos outros nem a si 

mesmo. 

Alguns dos professores envolvidos na pesquisa estão na fase de 

diversificação, que compreende o tempo de serviço entre sete e 25 anos. É a fase 

que apresenta professores com dinamismo e experiência no desenvolvimento de 

suas atividades em sala de aula. Essa caracterização parece demonstrar que 

alguns desses professores, talvez, optaram por ingressar, em certo momento da 

profissão, no Ensino Religioso como forma de ampliar a própria compreensão e 

explorar novas possibilidades cognitivas em sala de aula. Eles ainda sentem 

prazer em estar na sala de aula e se orgulham de estar com os alunos e do 

trabalho que realizam na escola. Sentem prazer em ensinar e em transformar a 

cosmovisão de seus alunos. 

 De acordo com a classificação de Huberman (1992), os professores que 

têm entre 25 e 30 anos de docência não estão mais interessados em fazer 

investimento na própria carreira profissional. Não se interessam em se atualizar 

ou estar em dia com as novidades da sua área de estudo. Estão na fase do 

desinvestimento da própria carreira. Frequentemente, estão desestimulados, 

desanimados e não se interessam pela escola nem pelos destinos dos alunos. 

Nessa fase, é comum esses profissionais manifestarem um estado de 

decepção com a própria educação. Para Huberman (1992), as frustrações e a 

desilusão são sentimentos que trazem consequências negativas, porque ampliam 

o sentimento de impotência do professor em relação ao próprio desempenho 

profissional. Mas, diferente do que assegura essa fase, os professores 
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participantes da pesquisa afirmaram que a escolha do Ensino Religioso como 

uma disciplina a ser ensinada na escola nasceu do interesse imediato de poder 

contribuir com a escola e, ao mesmo tempo, favorecer o próprio crescimento 

intelectual, além de ser consequência de uma opção pessoal. 

Eles se manifestaram fortemente identificados com o escopo da disciplina, 

naquilo em que ela poderia ser conveniente as suas curiosidades intelectuais. A 

partir daí, a identificação e a motivação foram consequências quase inatas. A 

esse respeito, alguns dos entrevistados se expressaram assim:  

 

Professor 01- Identifiquei-me com a disciplina. 

 

Professor 02 - Sempre admirei a história das religiões. 

 

       Professor 05 - O Ensino Religioso é uma disciplina de conhecimento e diálogo. 

 

O Ensino Religioso é um campo de saber complexo e variado. É uma 

construção epidemiológica introspectiva e crítica, que perpassa a cultura humana. 

Nesse sentido, como afirma Pinto (2008), a formação religiosa se constitui um 

processo que amplia significativamente o fenômeno religioso e assegura uma 

identidade cultural aos grupos sociais. Ela se manifesta como um pano de fundo 

sobre o qual é possível os indivíduos assumirem suas próprias consciências a 

partir da percepção do sagrado, do sobrenatural, em sua relação com a vida 

cotidiana do homem. 

Por isso, o ensino de religião se mostra como um campo fértil para a 

exploração do conhecimento e do entendimento das pluralidades culturais. 

Quando o professor trabalha com o Ensino Religioso, dialoga com os alunos a 

respeito de culturas religiosas e lhes oferece a oportunidade de compreender o 

diálogo inter-religioso, de dar um salto no que se refere à forma e ao tratamento 

do fenômeno religioso em relação ao conhecimento escolar (PINTO, 2008). 
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O Ensino Religioso se preocupa, em primeiro lugar, com o seu objeto de 

estudo - o fenômeno religioso. Busca potencializar os seus valores como 

referência ao processo educativo. Por isso, conecta-se a procedimentos 

metodológicos para se alinhar à tarefa educativa. Dito de outra maneira, o Ensino 

Religioso apresenta o fenômeno religioso como uma disciplina do processo 

ensino e aprendizagem para ampliar a formação cultural do aluno.  

Oliveira et. al. (2007) afirmam que o espaço educacional da sala de aula é 

lugar propício para o diálogo e o debate de ideias a respeito do fenômeno 

religioso. Com isso, podem-se estimular o uso e uma pedagogia crítica e reflexiva, 

com vistas a redimensionar a valoração do Ensino Religioso como um 

conhecimento que conduz o indivíduo a superar as próprias limitações e a 

entender as diferenças culturais e religiosas. 

É fundamental, como afirma Sanchez (2005), que se estabeleça, na sala 

de aula, uma parceria pedagógica entre os atores envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. Em outros termos, pode-se dizer que é necessário 

promover um efetivo diálogo inter-religioso para a superação das diferenças e a 

valorização do respeito mútuo, como forma de referendar cada aspecto das 

religiões como legitimidade cultural. 

O papel do professor de Ensino Religioso é de valorizar a tolerância, 

reforçar o diálogo inter-religioso e fazer com que os alunos compreendam as 

tradições culturais presentes em cada segmento religioso. O importante é fazer a 

correspondência entre as tradições religiosas e os seus dogmas, a fim de que o 

processo educativo se torne dinâmico, criativo, crítico e dialogal. A partir desse 

diálogo, é possível compreender como se manifesta o sagrado em cada cultura 

religiosa e aprender sobre a vida dos povos envolvidos em cada religião, através 

do estudo dos mitos, dos ritos, dos símbolos e de toda a manifestação do 

transcendente em relação com o indivíduo. 

O diálogo entre diversos discursos é o que dá a dimensão do saber 

educativo, conforme Freire (1996). O diálogo, base de formação filosófica de 

responsabilidade e respeito pelo saber do outro, é uma ancoragem por meio da 

qual a criatividade e a liberdade de pensar dos alunos e do professor são 

respeitadas. A exigência é a convivência crítica com o discurso, com o outro e 
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consigo mesmo. O saber é transitivo, vai de mim para ti, de ti para mim, num 

processo contínuo e recíproco, segundo Freire (1996). Nessa perspectiva, o 

Ensino Religioso se preocupa em poder articular um procedimento didático-

pedagógico que valorize não uma determinada cultura religiosa, mas que 

demonstre a riqueza de cada cultura, de cada povo, a partir de suas vivências 

sagradas, transcendentais e religiosas. 

Assim, de acordo com a literatura pedagógica, o Ensino Religioso é um 

processo através do qual o professor deve, em primeiro lugar, ter uma visão 

ampla e crítica dos diversos segmentos religiosos, e em segundo, saber 

interpretar as proposições dogmáticas dessas religiões para articular um discurso 

que potencialize o respeito pelas doutrinas religiosas, valorizar a pluralidade de 

sentidos do fenômeno religioso e reforçar o respeito por cada religião com seus 

alunos por meio de um diálogo inter-religioso. 

 

4.1.3 REALIZAÇÃO PESSOAL COMO DOCENTE DE ENSINO RELIGIOSO3 

Ao se verificar a questão referente à realização profissional do professor de 

Ensino Religioso, a maioria considerou ser positiva. Para os professores 

pesquisados, a experiência com o Ensino Religioso é uma oportunidade excelente 

de vivenciar um processo no qual é possível estabelecer conexões com diversas 

referências do sobrenatural e do fenômeno religioso. 

Nesse sentido, a enunciação pedagógica pode se transformar em uma 

prática dialógica capaz de recriar o processo educativo a partir de uma concepção 

de mundo ajustada às novas necessidades da realidade da comunidade escolar. 

Nesse contexto, o desafio é fazer com que o Ensino Religioso possa ser 

um instrumento pedagógico voltado para a formação dos alunos, a partir de 

valores como tolerância e respeito pelo outro. 

A esse respeito, vejam-se os pontos de vista dos educadores 01, 02 e 04, 

quanto à sua realização pessoal no ensino do fenômeno religioso:  

 

                                            

3
 Ver Tabela - 3 no Apêndice 
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Professor 01- A disciplina (Ensino Religioso) me surpreende, pois é muita rica, ela 
trabalha com várias temáticas. Isso é muito gratificante. 

                                           

Professor 02 - O (Ensino Religioso) ajuda-nos a entender a religiosidade do mundo. 

                                         

Professor 04 - O Ensino Religioso é desejo de busca de conhecimento. 

             

Como se constata nesses enunciados, para os professores participantes da 

pesquisa, a convivência com as proposições do discurso religioso torna o 

professor um elemento irradiador de diversos saberes em sala de aula a partir das 

referências às diversas culturas religiosas. O docente demonstra ter mais 

interesse em aprender e em ensinar, notadamente porque pode se tornar um 

fomentador da visão crítica do aluno e estimular a classe a encarar as 

manifestações e as tradições religiosas do ponto de vista da tolerância. 

Para Amaral (2010), o Ensino Religioso é um processo dinâmico e 

socializador, que facilita a interação e favorece a construção de novos patamares 

de saber através do conhecimento do fenômeno religioso. Assim, o professor e os 

alunos podem fazer a releitura da experiência religiosa com base em seus 

diversos segmentos culturais e refletir sobre as ligações possíveis de realizar com 

as interações que ocorrem no mundo. Dessa relação, nascem novas experiências 

de vida e de conhecimento do fenômeno religioso, que servirão de subsídio para 

a formação do aluno e do professor sem que se faça qualquer referência ao 

proselitismo. 

Amaral (2010) assinala, ainda, que o Ensino Religioso deve priorizar um 

espaço democrático e dialógico, para que professor e alunos possam vivenciar e 

experimentar trocas culturais significativas, que os ajudem a se apropriar dos 

diversos saberes presentes no discurso religioso. Entretanto, a fim de que esse 

processo se torne factível na sala de aula, o Ensino Religioso deve se constituir 

um espaço significativo, aberto a novas ideias e a trocas de experiências, que 

propicie a enunciação de um discurso capaz de motivar a apropriação do 

conhecimento religioso por via de uma visão crítica e reflexiva da realidade. 
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 Assim, é no espaço da aula de Ensino Religioso que “o fazer e o 

compreender se integram a um processo em que a ação e a reflexão se realizam 

de forma orgânica, para gerar o exercício de respeito nos diferentes estágios da 

vida escolar do educando” (AMARAL, 2010, p. 50). 

Considerando as falas dos professores, percebe-se que alguns deles não 

estão completamente realizados com o Ensino Religioso, porque a escola não 

está ajustada às necessidades dos alunos. 

 

Professor 03 - Há um despreparo dos gestores em viabilizar os ambientes escolares para 
se ter o mínimo de atuação educacional. 

            

Esse enunciado tem um fundo de verdade. A escola atual precisa fazer 

uma profunda reflexão sobre o seu papel como construtora do saber, 

notadamente por se saber que ela é um espaço privilegiado de interações sociais.  

Entretanto, diante dos problemas corriqueiros e endêmicos da educação 

brasileira, percebe-se que ainda há uma distância razoável para que a educação 

possa, verdadeiramente, assumir o seu papel como promotora de 

desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Não se pode esquecer de que a deficiência da escola brasileira atinge 

desde a sua estrutura física, as políticas educacionais, a valorização do professor 

até o processo de ensino e aprendizagem baseado em propostas avoengas, que 

não espelham as necessidades atuais dos alunos, embora, como afirma Amaral 

(2010), nos últimos tempos, mudanças no processo educativo tenham concorrido 

para se valorizar mais o saber escolar. Os indicadores e os diagnósticos apontam 

que a escola brasileira passa por um processo endêmico de má qualidade – as 

condições materiais são precárias, a formação do professor é insuficiente, os 

currículos e os projetos políticos, frequentemente, não respondem pelas 

necessidades dos alunos, os recursos financeiros são sempre mal aplicados ou 

insuficientes. Enfim, é um cenário nada agradável. Por isso, a vida escolar de 

professores e alunos é concretamente prejudicada, tendo em vista a ausência de 

uma política valorativa como esteio de formação profissional, educacional e 

pessoal. 
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O improviso é, comumente, o método utilizado na escola para se ajustar às 

necessidades da comunidade. Por isso os participantes da pesquisa se mostram 

insatisfeitos com as condições materiais e pedagógicas oferecidas para a 

realização do trabalho pedagógico na sala de Ensino Religioso. A sua crítica é 

uma constante na escola. Normalmente, os professores de disciplinas distintas 

reclamam, mostram-se insatisfeitos. “Sem dúvida, algo vai mal com a educação 

brasileira. Tarefas urgentes, que muitos países de nosso continente praticamente 

realizaram no Século XIX, como as eliminações do analfabetismo, parecem, para 

nós, eternos desafios” (MACHADO, 2007, p. 278). 

Tudo isso confunde e desestimula o professor. Torna-se uma carga a mais 

em sua precária condição de trabalho. Assim, ele não pode exercer com 

profissionalismo o seu trabalho. Por outro lado, esbarra em dificuldades cotidianas 

que somente ampliam o grau de insatisfação e frustram ainda mais sua ação 

pedagógica. Por isso, é difícil de imaginar como é árduo o trabalho do professor 

em sala de aula, já que, por natureza, enfrenta diversos problemas diariamente e 

é considerado um profissional desprestigiado, tão desconsiderado em suas 

funções mais comezinhas, que fica difícil pensar que ele possa levar a bom termo 

as tarefas fundamentais que lhe cabe realizar (MACHADO, 2007). 
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4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

4.2.1 Eixo temático: Dimensão contextual do Projeto Político-pedagógico 

I - Blocos de 
Informações 

Categorias Indicadores Educador 

1 – Como foi construído 
o PPP da sua escola? 

Concordância 

 
A partir da construção dos membros que foram 
escolhidos para melhor optar para as soluções 
dos problemas. 

Prof. 01 

A instauração do projeto político-pedagógico na 
escola ocorreu a partir da construção dos 
membros que foram escolhidos em comissão 
para definir que mudanças seriam necessárias 
para ajustar à escola as novas necessidades da 
comunidade escolar.  

Prof.03 

O PPP de minha escola foi construído com a 
participação dos professores, e sempre estar em 
constante processo de construção. Nem todos os 
professores tiveram a oportunidade de construir 
juntos. Por questões próprias. 

Prof. 04 

Discordância 

Em particular, não foi informado, nem 
comunicado.  

 Prof. 02  

 

Não fui informado, nem comunicado dessa 
construção.  

     Prof. 05 

Desconheço a elaboração do Projeto Político-
pedagógico na escola.  

Prof. 06 

2 - Considerando a 

realidade da escola, que 

necessidades deveriam 

ser contempladas na 

construção do PPP? 

Concordância 

Se deveria valorizar mais as práticas interacionais 
da realidade do aluno.  

Prof. 01 

Interação família escola. Respeito e limites. O 
poder crítico e a interação das realidades com, as 
praticas, expectativas e oportunidades.  

     Prof. 02 

O ideal é também valorizar a própria estrutura 
física da escola e a questão da segurança.  

   Prof. 03 

Discordância 

No PPP, falta a participação de todos os 
professores na construção dos mesmos.  

Prof. 04    

 

Precisa ser colocado embora desconheça a 
disposição de todos os professores da escola 
para o seu funcionamento efetivo.  

Prof. 05 

Dar mais apoio, para as pessoas assim, como eu, 
poder conhecer.  

Prof. 06 

3 – Como se processa a 

relação da escola com a 

construção de um 

Projeto Político-

pedagógico democrático 

e participativo, que vise 

à superação de uma 

organização pedagógica 

excludente? 

Concordância 

Priorizar a inclusão da realidade de cada aluno.  Prof. 01 

A escola demonstra em suas praticas 
pedagógicas, um compromisso com a educação.  

Prof. 03 

A escola essa comprometida, fazendo reuniões, 
dando oportunidades, para fazer parte da 
elaboração do PPP.  

Prof. 04 

Discordância 

Nenhum modo na pratica. Prestar contas a 
secretaria de educação com relação aos prazos e 
conteúdos.  

Prof. 02 

Desconheço.  Prof. 05 

Isso é muito relativo. Pois nem todos têm acesso.  Prof. 06 
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4.2.1.1 COMO FOI CONSTRUÍDO O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA 

SUA ESCOLA? 

No item relacionado à dimensão contextual do Projeto Político-pedagógico, 

observa-se que, no que se refere à construção do Projeto Político-pedagógico, a 

metade dos professores participou de sua elaboração. Esse grupo concorda que 

a construção do Projeto Político-pedagógico é fruto das necessidades da escola. 

Diante das inúmeras mudanças da sociedade, do desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informática, a escola não poderia ficar à deriva 

dessas mudanças e permanecer como uma ilha, apegada às ideias pedagógicas 

ultrapassadas. 

A decisão de mudar de acordo com as necessidades da escola foi a 

premissa básica para que houvesse interesse em elaborar seu Projeto Político-

pedagógico. A esse respeito, um dos professores assim se pronunciou:  

 

Professor 04 - O PPP de minha escola foi construído com a participação dos professores, 
e sempre estar em constante processo de construção. Nem todos os professores tiveram 

a oportunidade de construir juntos. Por questões próprias. 

 

Observa-se, nessa assertiva, que, embora o Projeto Político-pedagógico 

seja um procedimento dos mais imprescindíveis para a escola alcançar uma 

educação de qualidade, houve defenestrações no interesse dos professores da 

escola. Isso implica que alguns ainda não acreditam em mudanças na escola, ou 

preferem não se imiscuir, porque não querem se comprometer. 

No primeiro caso, é compreensível, pois, como assevera Machado (2007), 

o Brasil é pródigo em planos e ações que visam sanar os problemas educacionais 

e transforma a escola em um modelo adaptado às necessidades contemporâneas 

da comunidade escolar. Na prática, todavia, a realidade é mais tímida: os planos 

e as ações são festejados, todos comentam, os jornais dão destaque, espalham-

se manchetes positivas e esperançosas, mas, depois de algum tempo, a festa se 

esvai, e as mudanças pretendidas caem no descaso até o próximo plano de outro 

ministro ou de outro governo (MACHADO, 2007).  
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Como vimos, na proposição do professor, o fato de não querer participar 

por questões de ordem pessoal pode significar não querer se comprometer nem 

querer contribuir para uma reflexão criativa acerca da finalidade da escola. Na 

construção do Projeto Político-pedagógico, não pode haver desistência, embora, 

na prática, seja comum os professores se negarem a participar de sua 

construção. Essa atitude enfraquece as mudanças necessárias e a reflexão de 

que escola se quer e que aluno se quer formar.  

Para Veiga (1995), a elaboração do Projeto Político-pedagógico exige a 

participação de todos os atores da escola. Por isso, devem estar presentes 

crenças, convicções, necessidades, afirmações e uma visão ampla da 

comunidade escolar.  

 

Professor 03 - A instauração do projeto político-pedagógico na escola ocorreu a partir da 
construção dos membros que foram escolhidos em comissão para definir que mudanças 
seriam necessárias para ajustar à escola as novas necessidades da comunidade escolar. 

 

O Projeto Político-pedagógico é um passo fundamental para a qualidade 

educativa da escola. Exige reflexão, crítica e vontade de mudar. Em sua 

perspectiva, ele deriva das necessidades da escola, de sua finalidade e de seu 

lugar. A escola não é uma ilha cercada por muros e grades, é um espaço 

privilegiado de interações sociais e educativas. O Projeto Político-pedagógico 

assume a competência de tornar a escola diferenciada, ativa em sua ação 

pedagógica, e de fazê-la assumir um novo papel na comunidade escolar e na 

sociedade. 

Nesse processo, percebe-se que o Projeto Político-pedagógico fomenta-se 

a partir das diferenças de cada segmento social presente na escola. Com isso, é 

necessária a participação ativa de todos. Uma participação que toma como 

paradigma uma prática reflexiva e investigativa do que seja melhor para a escola 

e para a comunidade escolar. 

Em outros termos, o Projeto Político-pedagógico é fruto do diagnóstico e da 

análise da realidade da escola. É possível então, a partir daí, identificar os 

problemas que ocorrem no interior da escola, perceber de que forma sucedem as 
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relações educacionais e de que maneira o currículo da escola é utilizado no 

processo ensino e aprendizagem, quais as crenças, os valores e os postulados 

pedagógicos que são perseguidos na organização do trabalho educativo (VEIGA, 

1995). 

Dentro desse cenário, vale considerar dois pontos essenciais para a 

construção do Projeto Político-pedagógico – concepção e execução – como 

assinala Veiga (1995). A partir da concepção, os atores da escola devem, em 

primeiro lugar, confrontar a história da escola, o seu papel na comunidade, de que 

maneira ela trabalha os tópicos educacionais e atua para minimizar as 

contradições e os conflitos inerentes às diversas instâncias da escola. Por outro 

lado, a escola também deve reconhecer seus próprios demônios, ou seja, realizar 

um processo de autocrítica para identificar onde estão os acertos e os erros. A 

partir daí, é possível trabalhar de maneira ordenada e colaborativa, para que se 

encontrem os meios metodológicos para alcançar a qualidade tão almejada. 

Veiga (1995) acrescenta que o Projeto Político-pedagógico não se esgota 

no currículo ou no plano de aula dos professores. É um processo mediado por 

necessidades e mudanças que visam à melhoria da prática educativa. Ele está 

conectado com o ambiente social, pois a escola é um espaço social. Com isso, 

objetiva a autonomia dos alunos. Trata-se de um processo que vai além das 

referências meramente educativas, para atingir, de imediato, um papel 

transgressor da realidade diária da escola, ao assumir uma posição baseada na 

mudança e no compromisso coletivo de todos da escola, em prol de sua 

qualidade e melhoria como espaço de ação educativa. 

Alguns respondentes assinalaram que não participaram da construção do 

Projeto Político-pedagógico, como, por exemplo, o Professor 05.  

 

Professor 05 - Não fui informado, nem comunicado dessa construção. 

 

Esse enunciado demonstra que houve uma falha de comunicação da 

escola no momento de mobilizar os professores para a elaboração do Projeto 

Político-pedagógico que, como se sabe, é um caminho, uma alternativa, por meio 
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da qual se pretende alcançar um objetivo, uma meta, a partir de um contrato 

coletivo com a escola. Por isso, não há de se compreender a ausência de 

professor na discussão das necessidades da escola. 

Por outro lado, Veiga (1995) chama a atenção para o fato de que não é 

necessário convencer o professor, o funcionário ou o aluno a participar do Projeto 

Político-pedagógico. O que é necessário, segundo essa autora, é desencadear 

um processo de mobilização de forma que toda a comunidade escolar deseje 

participar de sua elaboração e fazer as mudanças necessárias. 

Mais adiante, a autora assinala também que a construção do Projeto 

Político-pedagógico é tarefa coletiva. Por isso, está além da presença individual 

dos atores da escola. Exige uma prática democrática, autônoma e participativa 

para poder alcançar uma nova identidade educativa para a escola. 

 

Professor 06 - Desconheço a elaboração do Projeto Político-pedagógico na escola. 

                  

Por isso, não pode opinar. Nesse sentido, pensamos que, mesmo sem 

conhecer o Projeto Político-pedagógico, o professor deve procurar saber se, de 

fato, o projeto foi feito ou ainda está para ser discutido. 

Veiga (1995) argumenta que o Projeto Político-pedagógico exige 

compromisso, já que a sua legitimidade encontra-se na participação de todos. 

Não se resume, assim, consequência de um grupo, mas exige a participação e o 

comprometimento de toda a comunidade escolar, pois, como afirma essa autora, 

“construir um projeto pedagógico significa enfrentar o desafio da mudança e da 

transformação, tanto na forma como a escola organiza o seu processo de trabalho 

pedagógico, como na gestão exercida pelos interessados” (p.15). A escola que 

pensa e decide coletivamente, na perspectiva da gestão democrática, que exerce 

sua pratica pedagógica com princípios democráticos participativos, fortalece a 

construção de sua identidade e alcança a emancipação. 
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4.2.1.2 CONSIDERANDO A REALIDADE DA ESCOLA, QUE NECESSIDADES 
DEVERIAM SER CONTEMPLADAS NA CONSTRUÇÃO DO PPP? 

 

Em relação a essa pergunta, os professores, 01 e 02 referiram: 

 

Professor 01 - Se deveria valorizar mais as práticas interacionais da realidade do aluno. 

 

Professor 02 - Interação família escola. Respeito e limites. O poder crítico e a interação 
das realidades com, as praticas, expectativas e oportunidades. 

 

Como se vê, é preciso valorizar a interação entre os diversos segmentos 

da escola. De acordo com a pesquisa, as diversas instâncias da escola parecem 

estar separadas umas das outras. Supomos que a escola precise-se atuar no 

sentido de promover atividades sociais e educacionais que valorizem essas 

relações e ampliem as conexões entre os diversos segmentos, para se ter uma 

visão geral da escola. 

Por outro lado, a escola também parece estar ausente da realidade do 

aluno, pois se mantém em posição equidistante e não valoriza o conhecimento e 

a experiência do corpo discente. Por isso, é necessário estabelecer com urgência 

um padrão interativo capaz de criar uma comunicação, uma troca de ideias entre 

os alunos e a escola. Nesse contexto, ao trabalhar com mais interação a 

realidade do aluno, o professor abre um canal de comunicação, favorece a 

implementação de um ambiente educativo baseado em intensa interação, através 

do qual professor e o aluno possam agir criativamente e ampliar suas 

experiências durante a realização dos enunciados educativos. 

Pallof e Pratt (2004) asseveram que a base da interação é a palavra, o 

discurso que se faz presente no momento do processo ensino e aprendizagem. 

Nesse caso, o diálogo é imprescindível no processo de construção e 

desconstrução das relações e das experiências entre os alunos e a escola. É 

essencial para a expressão do professor e do aluno, visto que é através dele que 

se realiza a troca de informações, de vivências e de experiência. Freire (1996) 

reconhece que a prática educativa exige o reconhecimento do outro como 
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parceiro imprescindível para o desenvolvimento do saber. Mais ainda, exige 

respeito pela prática e pelo saber do outro. A dignidade e a ética são parâmetros 

essências na relação professor e aluno, entre o sujeito e o mundo. Falar de 

interação é falar no respeito pelo discurso do outro, do que está ao meu lado, 

parceiro de discurso. Por isso, Freire (1996, p. 59) aponta o discurso autônomo e 

as interações como necessários à prática educativa. Como ele afirma, “é o que 

fala do respeito devido à autonomia do ser do educando”. Nesse sentido, 

trazemos a fala de um professor, em que ele diz: 

 

Professor 03 - O ideal é também valorizar a própria estrutura física da escola e a questão 
da segurança. 

 

Esse é um problema corriqueiro na escola pública brasileira. As condições 

materiais dos prédios, muitas vezes, não são adequadas às necessidades dos 

alunos e da prática dos professores. Some-se a isso a violência, que está 

presente de maneira explícita no Brasil. É comum relatos de violência não apenas 

na escola como também em quase todas as instâncias sociais. E nos últimos 

anos, essa questão tomou proporções dramáticas. Rolim (2008) informa que 

pesquisas realizadas demonstraram que um quinto de alunos e dos corpos 

técnico-pedagógico se refere a casos de violência e de agressão dentro da 

escola. Na maioria dos casos, a violência se concretiza em atitudes de 

vandalismo, depredações, roubos e furtos, além de violência física contra alunos 

e professores. Não deixa de ser impressionante a banalização dessas ocorrências 

no espaço escolar, “o que autoriza a hipótese de que as agressões estariam de 

alguma maneira, encontrando respaldo em valores violentos que as antecedem e 

as legitimam no interior de certos grupos” (ROLIM, 2008, p. 24). 

Em relação à violência na escola pública, não se podem desconsiderar as 

relações com o contexto sociocultural, com o meio social dos alunos e com o tipo 

de relação que os filhos têm com os pais. É sabido que famílias com 

problemáticas interpessoais, notadamente referentes à relação pai e filho, geram 

muito conflito e disputa. A criança que vive em um ambiente pesado, de conflito, 

provavelmente irá externar esses sentimentos em sala de aula. Por isso, a criação 
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de um espaço de aprendizagem que valorize a criança, as relações de respeito 

entre professor e aluno e aluno e aluno é um processo que pode minimizar os 

embates e os conflitos dentro da escola. 

Rolim (2008) enuncia que, ao se considerar a violência na escolae o seu 

grau de interferência no processo de aprendizagem da criança percebe-se que 

sua presença transforma as relações sociais e atinge diretamente o processo de 

aprendizagem. Entretanto, para enfrentar o problema da violência, a escola pode 

desenvolver uma série de atividades que permitam fazer um planejamento, que 

envolva todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

4.2.1.3 COMO SE PROCESSA A RELAÇÃO DA ESCOLA COM A 
CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
DEMOCRÁTICO E PARTICIPATIVO, QUE VISE À SUPERAÇÃO DE 
UMA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA EXCLUDENTE? 

 

Sobre essa questão, os professores participantes da pesquisa se 

posicionaram da seguinte forma:  

 

Professor 03 - A escola demonstrou em suas práticas pedagógicas compromisso com a 
educação. 

 

Professor 04 - A escola está comprometida, fazendo reuniões, dando oportunidades para 
fazer parte da elaboração do PPP. 

 

O Projeto Político-pedagógico é um processo no qual o dizer e o fazer 

educacional se intercambiam sob uma dinâmica coletiva para articular uma 

proposta de educação para a escola e a comunidade escolar. Em sua 

perspectiva, alia à teoria a prática para alcançar os objetivos traçados e discutidos 

coletivamente. Uma escola comprometida é aquela responsável por legitimar os 

seus saberes e os saberes de seus parceiros. Por isso, o Projeto Político-

pedagógico é uma vertente na qual a escola constrói suas conexões através de 

“suas atividades e das suas funções, para que o sujeito aprendiz, no seu ato de 
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viver e aprender encontre confluências de objetivos tanto na escola da vida como 

na vida da escola” (PEREIRA, 2004, p. 15). 

Ao abrir espaço para discutir sobre seu destino pedagógico, através de 

reuniões, debates, discussões e de práticas coletivas, a escola está a exercer 

uma das diretrizes mais importantes do Projeto Político-pedagógico, que é colocar 

ao alcance de todos uma ação reflexiva sobre a prática pedagógica. Essa ação se 

constitui uma estratégia de organização do conhecimento. Assim, o projeto 

Político-pedagógico, conforme Pereira (2004), é um ponto de reflexão sobre o que 

se espera da escola e que opção pedagógica vai dimensionar o seu fazer em sala 

de aula. A autora (2004) acentua que o Projeto Político-pedagógico é fruto de 

prática democrática na qual a participação efetiva da comunidade escola se 

constitui um dos pilares fundamentais para garantir sua eficiência como modelo 

de pensar e fazer as práticas pedagógicas. 

O Projeto Político-pedagógico se manifesta, então, como um espaço aberto 

e dinâmico de discussão a respeito das necessidades da escola. Ele é dinâmico 

porque está em construção constante e não se esgota em si mesmo, mas se 

apresenta como uma reflexão e uma ação das práticas pedagógicas dentro da 

escola. 
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4.2.2 EIXO TEMÁTICO: DIMENSÃO CONTEXTUAL DO ENSINO RELIGIOSO 
 
II - Blocos de 

Informações 

Categorias Indicadores Educador 

1 - A escola dá 

a atenção 

necessária à 

disciplina de 

Ensino 

Religioso? 

Concordância 

Sim, o professor pode trabalhar a partir dos cinco eixos 

temáticos: ethos, cultura, tradições religiosas, mitos e 

teologia e textos sagrados.  

     Prof. 04 

Sim, pois trabalhamos com a comunidade carente. Ela 

precisa de mais humanização, solidariedade e respeito.  
     Prof. 06 

Sim. Por mostrar aos alunos a necessidade e a 

importância da disciplina na vida deles.  
Prof. 01 

Sim. Todas elas onde trabalho dá atenção á altura a 

disciplina.  
Prof. 05 

Discordância 

Não. Assim, como não se dá atenção, a não serem as 
exigências do polo. Oferece o horário quando tem o 
material didático, lápis, papel disponibiliza.  

Prof. 02 

Na medida do possível sim. Mas deixa muito solto a 
proposta pedagógica, pensa que os alunos devem ser 
educados religiosamente.  

     Prof. 03 

2 - A escola 

reconhece a 

disciplina 

Ensino 

Religioso como 

necessária à 

formação dos 

alunos? 

Concordância 

Sim.  Na aula de Ensino Religioso ocorre crescimento e 
interação social. 

Prof. 01 

Sim. Pois só se aprende com carinho e dedicação.  Prof. 06 

Sim. Sabem que a disciplina é de grande importância para 
a formação cidadã dos alunos.  

      Prof. 05 

Sim. Mas eu acredito que é necessário mais trabalho e 
mais formação por parte do professor.  

Prof. 04 

Sim. Porém deveria ser claro para a escola qual é o papel 
do educador de Ensino Religioso.  

Prof.03 

Discordância Não. Que eu perceba. Confundem muito a antiga 
educação religiosa com o atual ensino religioso. Não 
sabem, nem querem saber.  

Prof.02 

3 - Como o 

professor 

trabalha os 

conteúdos de 

forma a 

estimular a 

discussão e o 

debate 

necessários à 

vida dos 

estudantes? 

Concordância 

Valorizar o debate e a reflexão crítica dos alunos é 
importante trabalhar com a relação entre a globalização e 
os temas transversais.  

Prof. 01 

os meus conteúdos são dados em sala de aula seguindo o 
livro de Maria Inês Carniato que trabalha o cristianismo, a 
cultura afro e a cultura indígena e mais as religiões 
orientais.   

     Prof. 04 

Debates, explicação, dialogal e analise de diversidade de 
pensamento divergente e o respeito pelo sagrado.  

Prof. 03 

Usando os eixos temáticos relacionados ao ensino 
religioso e a transversalidade.  

Prof. 05 

 Agente tenta pelas comparações dos fatos que ocorrem 
nas realidades fazendo analogias e relações com as 
vivencias, que temos nos círculos de vida de cada grupo.  

Prof.02 

Com muita conversa e textos, explicação fazendo ser 
entendida. Não foi fácil, mais estou conseguindo.       Prof. 06 

Discordância 
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4.2.2.1 A ESCOLA DÁ A ATENÇÃO NECESSÁRIA À DISCIPLINA ENSINO 

RELIGIOSO? 

 

De acordo com os dados relativos à dimensão contextual do Ensino 

Religioso, a maioria dos professores concorda que a escola dá a atenção 

necessária ao Ensino Religioso. Ele deriva de uma proposta curricular da escola, 

que o habilita como recurso pedagógico para a valorização da formação básica 

dos alunos. Com isso, a escola se filia à proposta do art. 33, da Lei 9475/97, que 

procura assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa e a negação de 

qualquer forma de proselitismo. 

O Ensino Religioso, como disciplina autônoma da escola, requer de todos 

os envolvidos uma tomada de consciência e de posição e se transforma em um 

procedimento valorativo de conduta responsável perante os semelhantes. Faculta 

aos alunos a reflexão sobre a espiritualidade e o fenômeno religioso sem impor 

qualquer conduta tendenciosa de direcionamento ou injunção religiosa. A escola, 

nesse aspecto, cumpre com o seu papel pedagógico e dá oportunidade para que 

eles conheçam as questões sobrenaturais orientados para as explicações da vida 

humana, que se apresentam conectadas às tradições religiosas. 

Holmes (2010) argumenta que uma das particularidades do Ensino 

Religioso é saber respeitar as diferenças entre os indivíduos baseados em 

tradições religiosas. A valorização do respeito entre culturas religiosas diferentes 

se constitui um processo de conscientização e de responsabilidade social a ser 

passada para os alunos. Por outro lado, os demais professores participantes da 

pesquisa argumentaram que a escola não valoriza a prática do Ensino Religioso, 

como nestas falas: 

 

Professor 2 - Não. Assim, como não se dá atenção, a não serem as exigências do polo. 
Oferece o horário quando tem o material didático, lápis, papel disponibiliza. 

 

Professor 03 - Na medida do possível, sim. Mas, deixa muito solta á proposta 
pedagógica. Ainda pensa que os professores de ensino religioso deve educar os alunos 

religiosamente. 
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Nesse aspecto, a escola foge de suas obrigações e responsabilidades. O 

Ensino Religioso é uma prática que sistematiza o respeito aos valores e às 

tradições religiosas. Por isso, não se entende bem a atitude da escola em 

incentivar a prática pedagógica dessa disciplina apenas quando dispuser de 

material didático. O Ensino Religioso parte da premissa de que a vivência 

religiosa do indivíduo é importante para a sua formação como sujeito responsável 

pela sua história e pela sua comunidade. 

Dentro da escola, o Ensino Religioso se apresenta como uma proposta de 

se aprender a realidade e ter uma visão mais crítica do indivíduo como um ser 

imerso em uma comunidade. Nesse aspecto, no discurso educativo, aflora como 

fundamental a troca de informações, de respeito e de integração com o outro. Da 

mesma forma, não se compreende a visão distorcida da escola ao se pretender 

que as aulas de Ensino Religioso incidam exclusivamente sobre a formação 

religiosa do aluno. Nesse caso, isso não é uma prática pedagógica que valorize 

os alunos indivíduos dotados de tradições religiões diferentes. Por isso, cabe ao 

Ensino Religioso dialogar com essas tradições de maneira a instigar a reflexão, a 

crítica e uma visão pedagógica baseada na cooperação e no respeito pelo outro. 

 

4.2.2.2 A ESCOLA RECONHECE A DISCIPLINA ENSINO RELIGIOSO COMO 
NECESSÁRIA À FORMAÇÃO DOS ALUNOS? 

 

No que diz respeito à dimensão contextual do Ensino Religioso, a maioria 

dos professores da escola considera que essa disciplina é de grande valor para a 

formação dos educandos. É percebido na fala dos professores quando se 

expressam: 

Professor - 01. Na aula de Ensino Religioso ocorrem crescimento e interação social. 

 

Professor 03 - Sim. Porém, deveria estar claro para a escola qual o papel do educador de 
ensino religioso. 

 

Professor 05 - Sim. Sabem que a disciplina é de grande importância para a formação 
cidadã dos alunos. 
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O Ensino Religioso se apresenta como uma alternativa para a formação 

moral e ética dos educandos. Sua existência em sala de aula, mesmo com 

matrícula facultativa, espelha a necessidades dos indivíduos de ampliarem sua 

visão sobre o sagrado e o sobrenatural. Como prática docente, o discurso do 

Ensino Religioso, de acordo com um dos professores participantes da pesquisa, 

atinge sua finalidade, embora também seja preciso definir qual o papel do 

educador que, à primeira vista, aparece como articulador de um discurso centrado 

nos conceitos éticos de respeito às diversidades do sagrado e do sobrenatural, da 

tolerância e contra qualquer forma de proselitismo. O educador não impõe uma 

visão única de tradição religiosa, mas de religiões. O que se valoriza é a leitura 

interdisciplinar do fazer religioso em sua relação com as necessidades dos 

indivíduos. 

Sobre esse aspecto, o Professor 02 foi convergente neste seu 

pronunciamento: 

 

Professor 02 - Não. Que eu perceba.  Confundem muito a antiga educação religiosa com 
o atual ensino religioso. Não sabem, nem querem saber. 

 

Assim, há certa exigência em se valorizar uma tradição religiosa em 

detrimento das demais. Vale legitimar apenas um discurso, de caráter apostólico 

romano, sem considerar a pertinácia e a riqueza de conteúdos das outras 

tradições religiosas. 

Constamos, nas leituras realizadas, a tendência da escola em preferir que 

a prática pedagógica do Ensino Religioso obedeça a certos critérios 

confessionais. Para Ferraz (2012), o caráter confessional ou catequético da 

prática religiosa na escola é um desvirtuamento daquilo que se espera do Ensino 

Religioso. A escola deve se preocupar com uma prática educativa que valorize e 

legitime um discurso que estimule os alunos a compreenderem o fenômeno 

religioso, presente historicamente na vida das civilizações humanas, como um 

enunciado não confessional, não doutrinário, que expresse a diversidade cultural 

das manifestações e das tradições religiosas. 



118 

 

Por sua vez, a catequese, como prática religiosa, deve estar circunscrita ao 

ambiente religioso, e as igrejas devem se preocupar em oferecer aos seus fiéis a 

formação religiosa escolhida primeiro pelas famílias. Ferraz (2012) assevera que 

as diversas igrejas e comunidades religiosas têm o direito e o dever de garantir 

aos seus membros um estudo aprofundado das doutrinas e do sagrado de religião 

escolhida, com a clara intenção de perpetuar esse saber através da exegese dos 

textos sagrados e da valorização de sua moral, respaldada na compreensão de 

sua doutrina transcendente. 

 

4.2.2.3 COMO O PROFESSOR TRABALHA OS CONTEÚDOS DE FORMA A 
ESTIMULAR A DISCUSSÃO E O DEBATE NECESSÁRIOS À VIDA DOS 
ESTUDANTES? 

                

Nesse ponto, a concordância dos professores foi unânime. O que os 

diferencia é a escolha do conteúdo e a forma de abordá-lo. Por exemplo:  

 

Professor 01 - Valorizar o debate e a reflexão crítica dos alunos é importa trabalhar com a 
relação entre a globalização e os temas transversais. 

 

Como se sabe, os temas transversais cuidam, mais especificamente, dos 

principais questionamentos da vida social e coletiva. Por isso, exigem da escola 

uma posição de reflexão crítica ao tratar desses temas. 

 Ao eleger os temas transversais na enunciação do discurso religioso em 

sala de aula, a escola e o professor estão a contribuir com a reavaliação dos 

conteúdos escolares ao oferecer aos alunos oportunidades de indagar, de 

questionar, de refletir e perceber as contradições e os conflitos inerentes ao ato 

de saber e de saber aprender. Isso significa que o aluno não fica mais em posição 

passiva e passa a atuar como corresponsável pelo processo de aprender. Ele 

vivencia uma situação em que os conteúdos e o escopo didático são organizados 

de forma a potencializar sua capacidade de aprender. Assim, o projeto 

pedagógico, os trabalhos coletivos, a participação e a atuação de todos na 

construção do saber são valorizados. 
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Os Professores 04 e 06 assumem uma postura mais formal, ligada a uma 

pedagogia tradicional, ao valorizarem a aula expositiva, a leitura e a discussão de 

textos.  

 

Professor 4 - Os meus conteúdos são dados em sala de aula seguindo o livro de Maria 
Inês Carniato que trabalha o cristianismo, a cultura afro e a cultura indígena e mais as 

religiões orientais. 

 

Professor 6 - Com muita conversa e textos, explicação fazendo ser entendida. Não foi 
fácil, mais estou conseguindo. 

 

Nesse modelo de escola, a valorização reside na inteligência e na 

faculdade que o ser humano tem de acumular conhecimentos. Esse processo 

ocorre por meio de transmissão dos saberes, enquanto o aluno, em posição 

passiva, recebe as informações.  

Em síntese, o ensino tradicional assume a valorização dos conteúdos como 

o modelo pedagógico mais adequado para as necessidades dos alunos. A certeza 

dessa lógica decorre da premissa de que, através da transmissão do 

conhecimento, o aluno pode ter acesso ao acervo cultural que se encontra 

estruturado nas mais diversas formas de armazenamento. Nesse processo de 

aprendizagem, são bem distintos os papéis dos professores e dos alunos. O 

professor adota uma posição de transmissor do conhecimento legado pelas 

gerações anteriores, enquanto o aluno, em posição passiva, assinala os 

conteúdos sem promover nenhuma crítica ou expor outro ponto de vista. 

Os professores 02, 03 e 05 defenderam uma postura mais aberta, ligada às 

necessidades dos alunos. O que se valoriza é o aspecto dinâmico e reflexivo do 

processo ensino e aprendizagem.  

 

Professor 2 - Agente tenta pelas comparações dos fatos que ocorrem nas realidades 
fazendo analogias e relações com as vivencias, que temos nos círculos de vida de cada 

grupo. 
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Professor 3 - Debates, explicação, dialogal e analise de diversidade de pensamento 
divergente e o respeito pelo sagrado. 

 

Professor 5 - Usando os eixos temáticos relacionados ao ensino religioso e a 
transversalidade. 

 

Assim, eles preferem trabalhar com um discurso interdisciplinar e interativo. 

Ao colocar os conteúdos nessa perspectiva, eles fazem com que os alunos 

participem ativamente, exponham suas ideias e façam leituras reflexivas através 

do diálogo e da análise crítica dos saberes. 

Por fim, o cuidado em transmitir informações com base no pressuposto de 

que o conhecimento não pode ser compreendido como algo acabado, implica 

valorizar um discurso pedagógico ligado a uma interface interativa e 

interdisciplinar, através da qual os alunos podem interagir com os diversos tipos e 

formatos de conhecimento. 
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4.2.3 EIXO TEMÁTICO: DIMENSÃO PRÁTICA DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO E DO ENSINO RELIGIOSO 

 

III - Blocos de 
Informações 

Categorias Indicadores Educador 

1- O planejamento de 
aulas acontece tendo o 
PPP como referência? 

Concordância 

Toda quinta-feira na sala de professores. Isso tem 
me ajudado bastante.  

Prof. 06 

Sim. Porque os conteúdos dados em sala de aula 
estão contidos no eixo temático que se encontra no 
PPP.  

Prof. 04 

Sim. Analisando a realidade e fazendo um conflito 
com do Ensino Religioso.  

Prof. 03 

Sim. Planejo minhas atividades a partir dos eixos 
temáticos e da interdisciplinaridade.  

      Prof. 05 

Mostrando os valores e a importância de cada um. Prof. 01 

Discordância 
Não.  Prof. 02 

2- O PPP contribui para 
a melhoria do Ensino 
Religioso na escola? 

Concordância 

Sim. Com tudo que está sendo favorecido.  Prof. 01 

Sim. Vendo as dificuldades que a escola tem e 
dando prioridade para se trabalhar melhor.  

Prof. 02 

Sim. Porque o PPP é um documento que mostra os 
projetos que são realizados na escola.  

Prof. 03 

Sim. Analisando também as realidades 
pedagógicas do Ensino Religioso.  

Prof. 04 

Sim. Toda verdade é sempre maior e mais forte que 
qualquer realidade desde que se acredite nessa 
verdade.  

Prof. 05 

Sim. Embora desconheça como funciona de fato o 
PPP.  

Prof. 06 

Discordância 
  

3 – De que forma ocorre 
a inter-relação entre o 
PPP e a prática 
pedagógica de Ensino 
Religioso? 

Concordância 

A partir dos projetos apresentados como fruto de 
meu trabalho e a melhoria de seu desenvolvimento.  

Prof. 01 

Ocorre de modo do que é feito na sala de aula. 
Com 60% ou 70% do que está presente no PPP.  

      Prof. 04 

Quando preparamos o mundo através dos alunos, 
com uma formação cidadã e pelo respeito à 
diversidade cultural.  

Prof. 03 

Na interdisciplinaridade. A pluralidade não é só 
religiosa, ela ocorre onde há duas ou mais pessoas, 
desde que uma não queira anular a outra.  

Prof. 02 

Discordância 

Não conheço, (essa inter-relação), mas agora 
percebe que o uso do PPP pode melhorar bastante 
a atividade.  

Prof. 06 

(não respondeu).  Prof. 05 
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4.2.3.1 O PLANEJAMENTO DAS AULAS ACONTECE TENDO O PPP COMO 

REFERÊNCIA? 

 

O PPP é um processo em construção, voltado para o futuro e para a 

prática pedagógica centrada nas necessidades da comunidade escolar. Seu viés 

imediato é a aplicação de uma enunciação emancipatória, que demanda a 

construção coletiva. O que se enseja com o PPP é a valorização da autonomia 

escolar, a oportunidade de encarar novos desafios com a participação de todos – 

comunidade escolar e família dos alunos. 

A Lei 9.394/96, das Diretrizes e Bases da Educação, assegura a autonomia 

e a valorização de todos os atores insertos na enunciação educativa como 

fundamentais para o desenvolvimento de um processo de construção coletiva do 

saber na escola. Assim, a escola, como beneficiária dessas mudanças, amplia as 

perspectivas educacionais e passa a considerar o Ensino Religioso como uma 

vertente do saber importante para a formação intelectual do aluno. 

Esse terceiro eixo temático demonstra que a maioria dos professores 

participantes da pesquisa considera que o planejamento da disciplina Ensino 

Religioso toma como referência o Projeto Político-pedagógico da escola. Nesse 

sentido, diz o entrevistado: 

 

Professor 04 - Os conteúdos dados em sala de aula estão contidos no eixo temático que 
se encontra no PPP. 

 

A conexão entre a escola e o pensamento religioso se mostra fértil, do 

ponto de vista metodológico e pedagógico, porque envolve duas realidades que 

se apresentam ricas de conteúdo. É preciso lembrar que, até pouco tempo, a 

definição dos conteúdos era realizada pela União.  

Machado (2007) atesta que a concentração de poder e de recursos da 

União resultou em uma escola com pouca liberdade para gerir o próprio currículo. 

Não havia como a escola gerir as diretrizes educacionais de acordo com a 

necessidade dos alunos e com a realidade da escola. Em outras palavras, “no 
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campo educacional, o MEC concentra em si o poder de decisão a respeito das 

prioridades da educação nos Estados e Municípios” (MACHADO, 2007, p. 47). 

Como se observa, há, assim, um hiato entre os conteúdos programáticos 

exigidos e as perspectivas da escola. E não há como, historicamente, minimizar 

esse vácuo, até o momento em que, através da promulgação da LDB de 1996 e 

na insistência no Projeto Político-pedagógico, a escola ganhou mais autonomia e 

liberdade para gerenciar os recursos para a educação e mais força política para 

delinear um perfil mais atuante para o currículo escolar. 

Entendemos que, em contrapartida, o reconhecimento do espaço religioso 

na sala de aula estabelece o outro ponto para o diálogo. Amplia a perspectiva dos 

alunos ao manifestar como premissa que compreender o sobrenatural e o 

transcendente significa saber que o Ensino Religioso é necessário para a 

formação do aluno como um ser ético e crédulo. Ou, ainda, é uma via essencial 

para a aquisição e o desenvolvimento “de um espírito crítico, que permitirá 

posicionar-se diante dos fenômenos de atualidade ou dos fatos da história da 

humanidade” (DOMINGOS, 2009, p. 56). Corroborando com o autor, trouxemos a 

fala do Professor 03, que diz:  

 

 Professor 03 - Analisando a realidade e fazendo um conflito com o Ensino Religioso. 

 

Os eixos temáticos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e referendados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96, 

estabelece que é necessário valorizar o discurso dialógico de forma que o 

discurso aprendido pelos alunos gere mais conhecimento a respeito de si mesmo 

e do mundo. 

Os PCN visam, sobretudo, estimular a escola a desenvolver um trabalho 

metodológico e pedagógico, orientado, especificamente, para valorizar o espaço 

escolar. Com isso, a escola passa a ser um espaço de discussão, de debates e 

de vivências, através das quais é possível estabelecer um ambiente privilegiado 

de construção. 
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A transversalidade aparece nos PCN como uma proposta curricular que 

estimula uma reflexão sobre a integração de diversos conhecimentos.  

 

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das 
áreas e um compromisso com as relações interpessoais no 
âmbito da escola, pois os valores que se quer transmitir, os 
experimentados na vivência escolar e a coerência entre eles 
devem ser claros para desenvolver a capacidade dos alunos de 
intervir na realidade e transformá-la, tendo essa capacidade 
relação direta com o acesso ao conhecimento acumulado pela 
humanidade (PCN, 1998 p.65). 

 

Nesse sentido, a valorização do Ensino Religioso insere-se, 

significativamente, no eixo transversal da ética, já que essa disciplina é uma via 

de reflexão a respeito da condição e das condutas do ser humano. Por isso, “não 

é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora 

dela” (FREIRE, 1996, p.33). 

De acordo com os PCN, a valorização da ética surge da necessidade de se 

reforçar a dimensão humana no âmbito da escola. Assim, o professor tem 

liberdade e autonomia para realizar conexões com diversos saberes, de forma a 

oferecer aos alunos uma visão ampla e crítica da realidade própria e do mundo. 

Assim, a referência à ética, no Ensino Religioso, é uma construção 

dialógica que estimula, em sala de aula, a discussão sobre os princípios de 

justiça, de solidariedade, do sagrado, do profano e da religiosidade. 

 

No convívio escolar, o aluno pode aprender a resolver conflitos 
em situações de diálogo, pode aprender a ser solidário ao 
ajudar e ao ser ajudado, pode aprender a ser democrático 
quando tem oportunidade de dizer o que pensa, submeter suas 
ideias ao juízo dos demais e saber ouvir as ideias dos outros 
(PCN, 1998, p. 26). 

 

Além do convívio escolar, em que ocorrem as interações, as discussões e 

os debates de ideias, outro procedimento metodológico valorizado no discurso 

dos professores da pesquisa é a interdisciplinaridade. Trata-se de um processo 
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dinâmico, que rompe, sobretudo, com a estruturação segmentária do 

conhecimento. Sua prática em sala de aula aproveita as diversas instâncias do 

conhecimento para sistematizar os conteúdos que serão trabalhados. 

Para os PCN, a interdisciplinaridade reconhece que o conhecimento se 

constitui uma rede de relações e de conteúdos que aponta para a diversidade e a 

complexidade do real. Essa prática educativa, nesse sentido, foge do modelo 

historicamente presente na escola de conhecimento compartimentado, 

fragmentado em disciplinas que não mantêm relações entre si. 

 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os 
diferentes campos de conhecimento produzidos por uma 
abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência 
entre eles — questiona a visão compartimentada (disciplinar) 
da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, 
historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma 
relação entre disciplinas (PCN, 1996, p. 31). 

 

É importante deixar claro que a interdisciplinaridade, por exemplo, através 

da construção de projetos, pode trabalhar, ao mesmo tempo, com diversas 

disciplinas. Pode-se dizer que é uma metodologia que torna mais complexos e 

ricos, significativamente, os conteúdos repassados para os alunos, uma prática 

recíproca, que incentiva uma postura mais dinâmica do professor em sala de aula. 

O saber e o conhecimento são tratados de uma maneira desfragmentada, 

totalitária, em que há uma troca crítica de saberes entre os atores envolvidos 

nesse processo. 

Considerando esse argumento, pode-se inferir que a interdisciplinaridade 

busca, essencialmente, a interação dos saberes e do conhecimento de disciplinas 

diferentes a partir de um diálogo crítico. Assim, o resultado final demonstra que os 

conhecimentos disciplinares, ao final do processo, tornam-se mais ricos, mais 

abrangentes, pois incorporam mais informações ao dialogar com outras 

disciplinas. 

 

Como dissemos anteriormente, o recurso à interdisciplinaridade 
se impõe em função da exigência de outro método de análise 
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do nosso mundo, mas também em função das finalidades 
sociais, já que as disciplinas sozinhas não poderiam responder 
adequadamente às problemáticas altamente complexas. Essas 
considerações nos conduzem a reafirmação da busca de 
sínteses conceituais que possam possibilitar o enfrentamento 
da investigação das fronteiras das disciplinas (FAZENDA, 
2009, p. 106). 

 

Enfim, no âmbito do Ensino Religioso, a interdisciplinaridade é uma prática 

fundamental para professor e aluno, porque possibilita o diálogo, o debate e o 

compartilhamento de ideias. A sua importância reside, assim, em aglutinar, 

aproximar disciplinas autônomas dentro de um processo educativo. 

Com isso, o Ensino Religioso tem a sua enunciação pedagógica valorizada 

e enriquecida por práticas interdisciplinares, que ampliam significativamente a 

condição de aprendizagem dos alunos. 

 

4.2.3.2 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CONTRIBUI PARA A 
MELHORIA DO ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA?  

 

A totalidade dos professores entrevistados afirmou que, de fato, isso 

ocorre. O Projeto Político-pedagógico, em linhas gerais, institui um conjunto de 

ideias voltadas para a organização crítica e reflexiva do saber. Essencialmente, 

espelha o desejo da escola de organizar e planejar o que fará. Significa uma 

promessa de ações que substituirão as práticas educativas que estão em voga no 

momento presente. 

Diferente das práticas atuais, o Projeto Político-pedagógico é uma atividade 

pedagógica vivenciada pela comunidade escolar. Na escola, ele aponta o norte 

que o currículo e os enunciados pedagógicos querem alcançar. Nas palavras de 

Veiga (1995, p. 13), o Projeto Político-pedagógico “é processo permanente de 

reflexão e discussão dos problemas da escola”. 

Adiante, a autora atesta que o Projeto Político-pedagógico se constitui, 

também, como um enunciado político, porque valoriza as práticas democráticas, 

autônomas e coletivas e “a participação de todos os membros da comunidade 

escolar e o exercício pleno da cidadania” (p.13). Ao tomá-lo como um exercício, a 
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escola assume a responsabilidade de tornar possível a instauração de um 

processo capaz de superar os conflitos, as rotinas pedagógicas e as práticas 

burocráticas que emperram o desenvolvimento de atividades críticas, autônomas 

e democráticas.  

Nas palavras de Veiga (1995), o PPP é, de fato, um processo criativo e 

dinâmico no interior da escola, com a valorização do exercício democrático e da 

autonomia. Nessa perspectiva, a realização das mudanças na escola toma por 

base o ajuste do currículo às propostas do PPP. Tal processo exige “a adoção de 

um grande número de decisões relativas a aspectos educacionais e curriculares, 

de níveis e âmbitos diferenciados” (ORRANTIA, 2004, p. 51). 

Há que se ressaltar que a escola deve concentrar sua ação em uma visão 

horizontal, em que se privilegie a descentralização em prol de uma escola 

igualitária, de boa qualidade e dirigida com uma gestão democrática. Esses 

princípios são essenciais para a organização do trabalho na escola. Como afiança 

um dos professores participantes da pesquisa, o PPP contribui para a melhoria do 

Ensino Religioso, quando leva em conta também as referências da realidade da 

comunidade escolar. 

O PPP não pode se afastar dessa premissa. Ele é básico para a formação 

de indivíduo consciente de seu lugar como ser participante de um momento 

histórico e social. As ações dos indivíduos advêm, em particular, de seu estar na 

escola. É certo que outras referências sociais são fundamentais nesse processo, 

como: a família, a comunidade, os amigos etc. Mas a escola assume lugar 

especial tendo em vista que ela contribui para a formação racional e cognitiva dos 

alunos. 

Sousa (2010) considera que o PPP pode se tornar um polo importante para 

a reflexão sobre o trabalho escolar e sobre o papel dos atores da comunidade 

escolar. Através dessa reflexão, a escola pode redimensionar as suas ações em 

prol da valorização do aluno como indivíduo crítico, reflexivo e autônomo e, ao 

mesmo tempo, ser um lugar onde os atores da escola podem “imprimir um caráter 

mais crítico ao componente ético de suas ações, distanciando-se de suas práticas 

individualistas rumo a outras que tomem o coletivo como foco” (SOUSA, 2010, p. 

227). 
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Daí o caráter da escola ser eminentemente dialógico e reflexivo, já que se 

articula sobre vivências, experiências e ações subjetivas.  A partir do momento 

em que isso ocorre, os atores da escola podem vivenciar práticas baseadas no 

ato de ensinar, considerando referências da realidade como um contexto concreto 

que amplia significativamente a compreensão dos diversos saberes presentes no 

processo de aprendizagem. 

Resende (2001) considera que o diálogo, a discussão sobre os saberes e 

as referências da realidade fomentam a base do processo reflexivo da escola. 

Esses elementos se apresentam interligados, por isso, não pode ser valorizado 

um ou outro. O importante é que o processo educativo enfatize as relações entre 

esses elementos, de sorte que seja plausível produzir o conhecimento baseado 

na diversidade e na riqueza das possibilidades. 

 

4.2.3.3 DE QUE FORMA OCORRE A INTER-RELAÇÃO ENTRE O PPP E A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ENSINO RELIGIOSO? 

 

Professor 06 - Não conheço (essa inter-relação), mas agora percebo que o uso do PPP 
pode melhorar bastante a atividade em sala de aula. 

 

Essa descoberta demonstra que a percepção das possibilidades de se 

aplicar o Projeto Político-pedagógico em sala de aula reforça a ideia de que é 

preciso se discutir, nas mais diversas instâncias educacionais, como proceder 

para organizar uma cultura educacional mais reflexiva, mais crítica, sem medo de 

encarar as transformações trazidas pela sociedade e pelo avanço no campo 

educacional. 

Sousa (2010) assegura que o Projeto Político-pedagógico, nesse contexto, 

é o caminho para investir na constituição de uma cultura educacional que motive 

uma reflexão crítica sobre os conteúdos escolares e sobre as dimensões sociais e 

políticas. O autor informa que o “Projeto Político-pedagógico constitui-se em uma 

referência importante para a reflexão ética do trabalho escolar, podendo 

redimensionar as ações do coletivo que o concebe, elabora e avalia” (SOUSA, 

2010, p. 227). 
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Na perspectiva do Projeto Político-pedagógico, as referências às inter-

relações remetem a uma questão importante em sala de aula: como coadunar as 

preposições do PPP na prática educativa do professor, sem que isso se torne um 

processo mecânico, burocrático e sem criatividade? O caminho, segundo Veiga 

(2001), é acentuar o compromisso com a perspectiva coletiva, reflexiva e 

autônoma que emerge ao se definir o percurso que se deve assumir. O Projeto 

Político-pedagógico, conforme a autora, é uma reflexão permanente entre o dizer 

e o fazer, é um vai e vem dialógico, que propicia “a efetivação da intencionalidade 

da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo” (VEIGA, 2010, p. 13).  

No que se refere ao Projeto Político-pedagógico, os professores assinalam 

que é imprescindível deixar mais claro como se realiza uma relação mais profícua 

com a prática educativa em sala de aula. Acentuam que é necessário estabelecer 

um diálogo mais aberto e contar com o compromisso e a participação de toda a 

comunidade escolar.  

 

Professor 02 - Na interdisciplinaridade, a pluralidade não é só religiosa, ela ocorre onde 
há duas ou mais pessoas, desde que se acredite nessa verdade. 

 

É interessante assinalar que o uso de temas transversais na escola 

enriquece o processo ensino e aprendizagem, o currículo e valoriza a habilidade, 

a competência e as atitudes dos alunos. A transversalidade, na construção do 

conhecimento, passa a ser um procedimento impulsionador da formação 

educacional do aluno e parece ser capaz de estimular a valorização de formas de 

compartilhar, de debates e de trocas de saberes entre todos os atores escolares 

que participam desse processo – professor, alunos e a comunidade escolar. 

A interdisciplinaridade anula, de certa forma, a estrutura curricular da 

escola tradicional, que organiza as disciplinas de maneira fragmentária, sem que 

se comuniquem umas com as outras. Com isso, o saber da escola assume um 

formato compartimentado, estanque, que, muitas vezes, inibe o processo de 

aprendizagem dos alunos, que não se sentem muito à vontade para aprender 

conteúdos desassociados. Enfim, esse procedimento consiste em ensinar 
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matérias independentes, cuja recepção das ideias se apresenta desconexas, não 

iluminadas por práticas criativas e críticas. 

Nesse aspecto, convém observar que o Projeto Político-pedagógico se 

ajusta melhor ao formato de escola que trabalha com a interdisciplinaridade. Em 

princípio, porque ele se opõe à ideia de currículo homogêneo, que não permite 

mudanças de acordo com a necessidade da comunidade escolar. Para Veiga 

(2010), o conhecimento deve ser visto como um processo dinâmico, não como um 

saber pronto e acabado, que não permite a transversalidade e a pluralidade de 

saberes. 

O Projeto Político-pedagógico é um processo emancipatório da escola; um 

ir e vir entre a teoria e a prática, construído de acordo com as necessidades e as 

aspirações da comunidade escolar. Ele estabelece relações de interdependência 

entre os saberes organizados e a realidade da escola. Por isso, a conjunção 

teoria e prática “revela-se e faz-se presente na ação participativa e desenvolve-se 

através da ação dos educadores no interior da escola” (VEIGA, 2010, p. 56). 

Para Dewey (1974), aprendemos quando compartilhamos experiências. 

Assim explicita um participante da pesquisa: 

 

Professor 03 - Quando preparamos o mundo através dos alunos, com uma formação 
cidadã e pelo respeito à diversidade cultural. 

 

A escola deve ser um campo de vivências intelectuais e morais, um espaço 

de experimentação, onde condutas e ideias são elaboradas segundo o método do 

pensar reflexivo, com uma prática docente baseada na liberdade do aluno para 

elaborar as próprias certezas, os próprios conhecimentos. Nesse sentido, a 

interdisciplinaridade aparece como um recurso que pode ser ampliado 

substancialmente. Através dela, podem-se valorizar a vivência e a convivência 

entre as diversas disciplinas do currículo escolar. Com isso, o professor e o aluno 

podem criar ambientes de aprendizagem, onde todos são parceiros no processo 

de transformar o saber ensinar em saber aprender. 
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Além disso, pode-se afirmar que ela também favorece o trabalho em grupo. 

Nesse caso, as atividades se desenvolvem com a cooperação e a parceria entre 

os outros atores do processo ensino-aprendizagem. O conhecimento construído 

passa a ser socializado, e todos aprendem com todos, por meio da vivência de 

cada um. O diálogo grupal desencadeia o processo de interação e de construção 

coletiva e social do conhecimento, fazendo com que haja uma troca de 

experiência e de informação. Nesse cenário, o papel do professor não é o de 

ensinar, mas de ajudar o aluno a aprender; tampouco de transmitir informações, 

mas criar condições para que o aluno adquira informações. O professor deixa de 

ser um detentor do saber, um transmissor de informações e passa a criar 

estratégias para que o aluno busque o conhecimento e seja sujeito do seu 

processo de construção do saber. 

Diferente dos modelos tradicionais de ensino e aprendizagem, o uso do 

Projeto Político-pedagógico, no interior da escola, contribui com um caráter 

inovador e mais dinâmico do processo ensino-aprendizagem. Da mesma forma, o 

Ensino Religioso, como uma prática disciplinar, passa a ser encarado pelos 

alunos como uma proposta de saber inovadora, que enxerga a importância de um 

processo educativo integrado com outras matérias do currículo, explorando novas 

possibilidades e novos caminhos para o aprender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa realizada sobre o Projeto Político-pedagógico: construção e 

suas implicações no enunciado do docente de Ensino Religioso, os resultados 

demonstram que, para se alcançar a qualidade na educação, é preciso modificá-

la e transformá-la para ajustá-la às necessidades da comunidade escolar. 

Acreditamos que, através do Projeto Político-pedagógico, é possível articular a 

vivência dos alunos, seus medos, desejos, sua esperança e vontade de aprender 

com uma metodologia centrada numa concepção de escola em que afloram o 

respeito mútuo, a prática participativa e a gestão democrática. 

Desse modo, a mudança pretendida no interior da escola, como preceitua a 

LDBEN de 9.394/96, demanda uma reflexão a respeito do modo como se deve 

conduzi-la, procurando observar os níveis de compatibilidade e incompatibilidade 

com o cotidiano escolar, particularmente, por causa da necessidade de o currículo 

e o processo de ensino e aprendizagem se emanciparem pedagogicamente. 

A escola, a partir desse ponto, estrutura-se como um espaço aberto às 

mudanças trazidas pelo Projeto Político-pedagógico e se reestrutura para se 

adaptar a uma gestão democrática; valoriza mais a autonomia de professores e 

alunos; enfatiza uma educação colaborativa, que é, ao mesmo tempo, crítica e 

ancorada na realidade social da comunidade escolar. 

Assim, ao se verificar a relação do Projeto Político-pedagógico com o 

Ensino Religioso, percebe-se que ela gera um grande desafio para a comunidade 

escolar, porque, como argumenta Bertoni (2008), a introdução do Ensino 

Religioso no currículo escolar é uma resposta à tentativa de religar o sujeito à 

tradição sagrada, devido à perda da religiosidade em consequência das 

mudanças ocorridas, nos últimos tempos, na sociedade contemporânea. Assim, 

pressupomos que o Ensino Religioso deve ser uma condição essencial para 

todos, de modo que a comunidade escolar perceba que a conexão entre o divino 

e o humano fortalece o diálogo entre essas duas instâncias.  

Quanto à relação do professor com o Ensino Religioso, percebemos que  é 

uma experiência recente. Eles veem essa experiência como o primeiro passo 

para se adaptarem ao conteúdo e poderem assumir uma postura mais crítica e 
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reflexiva sobre as questões da religiosidade e do homem como um ser 

culturalmente envolvido em práticas sociais. 

A pesquisa mostrou, também, a categoria relativa à construção do Projeto 

Político-pedagógico na escola. Nesse caso, não houve uma participação efetiva 

de todos os professores. Alguns argumentaram que a não participação foi 

consequência de uma comunicação falha. Não se buscou um convencimento nem 

houve vontade política de atrair toda a comunidade escolar. O Projeto Político-

pedagógico é um caminho e uma meta que se consubstancializa na realização de 

um contrato coletivo, que oferece oportunidade à comunidade escolar de 

participar e realizar as mudanças necessárias em direção a uma escola de boa 

qualidade e gratuita para todos. 

Alguns professores também chamaram a atenção para o fato de que a 

escola, por meio do Projeto Político-pedagógico, valorize mais a interação entre 

as instâncias escolares e, em particular, com a realidade do aluno, sua vivência e 

suas expectativas. A escola que não leva em conta a experiência de vida dos 

alunos não estabelece um ponto de contato mais efetivo, rumo a um processo 

comunicativo mais amplo, mais fértil. 

Nesse sentido, os dados da pesquisa apontam que a escola precisa 

trabalhar mais com o processo interativo, através do qual o professor e o aluno 

possam participar coletivamente, agir com criatividade e ampliar as experiências 

educativas e de vida. 

Na categoria da pesquisa referente à relação entre o Ensino Religioso e a 

escola, os professores pesquisados referiram que o Ensino Religioso ajuda na 

formação dos alunos, dá-lhes oportunidade de refletirem sobre a espiritualidade e 

o fenômeno religioso, sem impor qualquer forma de proselitismo ou injunção 

religiosa.  

Os professores apontaram, ainda, que uma das particularidades do Ensino 

Religioso é saber respeitar as diferenças entre os indivíduos baseado em 

tradições religiosas. A valorização do respeito entre culturas religiosas diferentes 

se constitui um processo de conscientização e de responsabilidade social que 

deve ser repassado para os alunos. 
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Ressalte-se, no entanto, que, para alguns professores participantes da 

pesquisa, a escola não contribui efetivamente para a integração do Ensino 

Religioso às práticas educativas da escola, porque não está inserido em sua 

proposta pedagógica. Além disso, a escola concebe que o Ensino Religioso deve 

se dedicar apenas à formação religiosa dos alunos. Esse argumento foge 

completamente das premissas da inserção do Ensino Religioso na educação. A 

intenção é, antes de tudo, que essa modalidade de ensino se transforme em mais 

uma opção para a formação básica do cidadão, porquanto valoriza o respeito e a 

diversidade cultural e religiosa sem impor qualquer forma de proselitismo. 

Ao abordar a respeito do planejamento de aulas do Ensino Religioso, a 

partir das referências educacionais do Projeto Político-pedagógico, os professores 

argumentaram que a injunção dessas realidades dá o respaldo necessário para 

que se introduza o Ensino Religioso no eixo programático da escola. Por outro 

lado, numa visão mais pedagógica, estabelece um diálogo fértil para a formação 

do aluno, porque atua diretamente com a interdisciplinaridade e com os eixos 

temáticos propostos pelos PCN. 

De acordo com os professores participantes da pesquisa, o Projeto 

Político-pedagógico contribui para a melhoria do Ensino Religioso, porque fornece 

um conjunto de ideias voltadas para a organização crítica e reflexiva do fazer e do 

aprender. Valoriza uma prática pedagógica centralizada na vivência e na 

experiência da comunidade escolar e ainda se constitui como uma prática 

permanente de reflexão sobre os problemas da escola. Além disso, dá ênfase às 

práticas democráticas e coletivas e incide, particularmente, no exercício pleno da 

cidadania. 

Ao considerar essas práticas, o Ensino Religioso amplia significativamente 

a sua percepção do processo de ensino e aprendizagem e passa a ser uma 

prática educativa mais dinâmica, porque agora leva em conta, também, as 

referências da realidade e da comunidade escolar, razão por que aflora um 

caráter dialógico e reflexivo, que se articula com as vivências e as experiências 

dos professores e dos alunos. 

Na proposição referente à inter-relação entre o Projeto Político-pedagógico 

e a prática educativa dos professores, percebe-se que essa relação ainda ocorre 
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de maneira assistemática e incompleta. Para os professores pesquisados, essa 

inter-relação é uma oportunidade excelente de se melhorar a atividade educativa 

em sala de aula. O caminho para se chegar a essa realidade é desenvolver uma 

cultura educacional mais reflexiva, mais crítica a respeito dos conteúdos 

escolares, já que o Projeto Político-pedagógico é, necessariamente, uma 

referência fundamental para a deflagração de qualquer discussão ou reflexão 

sobre a escola e sobre as necessidades dos educandos. 

Nessa perspectiva, é necessário acentuar ainda mais o compromisso com 

os procedimentos autônomos e colaboracionistas, para se definir um percurso 

democrático do dizer e do fazer necessário para a formação do aluno 

participativo, crítico e reflexivo. Os professores entendem que a inter-relação se 

torna viável a partir do momento em que se estabelece um diálogo aberto e franco 

e se discute sobre o estabelecimento de compromisso e participação da 

comunidade escolar nesse processo. 

Em suma, observa-se que o Projeto Político-pedagógico deve considerar, 

principalmente, as necessidades da comunidade escolar e a instauração de uma 

visão dinâmica sobre o saber. Assim, é possível construir um processo 

emancipatório, que se faz presente na realização de ações participativas e nas 

ações dos educandos, no que se refere aos conteúdos abordados no Ensino 

Religioso.  

Convém enfatizar que a escola que tem a intenção de formar o ser humano 

na perspectiva de uma dimensão humanística, guiada pelo viés emancipador, 

deve considerar os princípios pedagógicos democráticos definidos em 

consonância com o seu PPP e conceber o aluno como um ser histórico, situado 

num contexto marcado, culturalmente, pela presença do fenômeno religioso, 

condição inerente à ancestralidade fenomenológica do ser humano. 

Assim como pensa o autor, ao se reportar ao princípio do cuidado, “é uma 

maneira de o próprio ser estruturar-se e dar-se a conhecer. O cuidado entra na 

natureza e na constituição do ser humano. O modo-de-ser cuidado revela, de 

maneira concreta, como é o ser humano” (BOFF, 1999, P. 34). 

Em fim, considerar a escola como instituição primeira a formar o humano, 

em sua plenitude, é considerar todos os seus aspectos - intelectual, emocional, 
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físico e espiritual. Assim, a escola deve estar atenta aos cuidados com o seu 

PPP, como instrumento de mudanças e de transformações almejadas. Para tanto, 

o fenômeno religioso deve ser eixo imprescindível na discussão pedagógica e na 

prática do docente em sala de aula, e que esse saber perpasse por todo o 

processo educativo.  
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APÊNDICES 
 

 

Tabela 01 – Formação escolar e escola de trabalho dos Professores (2011) 

Fonte: Pesquisa de campo – 2011. 

 

 

Tabela 02 – Tempo de serviço dedicado ao Ensino Religioso (2011) 
Professor Tempo de serviço % 

Docência Ensino Religioso 

Prof. 01 17 01 5,8 

Prof. 02 30 05 16,6 

Prof. 03 05 02 40 

Prof. 04 12 02 16,6 

Prof. 05 25 05 10 

Prof. 06 01 01 100 

Fonte: Pesquisa de campo – 2011. 

 

 

 

Professor Graduação Pós-graduação Escola 

Prof. 01 Bel. Teologia Ensino Religioso               EM - A 

Prof. 02 Filosofia Ensino Religioso               EM - B 

Prof. 03 Filosofia e Teologia ─               EM - C 

Prof. 04 História ─               EM - D 

Prof. 05 Pedagogia Psicopedagogia               EM - E 

Prof. 06 História História do Brasil e da 

Paraíba 

              EM - F 
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Tabela 3 – Realização pessoal como docente de Ensino Religioso (2011) 

Docentes 

Realização como docente de Ensino Religioso 

Sim Não 

Prof. 01 x - 

Prof. 02 x - 

Prof. 03 - x 

Prof. 04 x - 

Prof. 05 x - 

Prof. 06 x - 

Fonte: Pesquisa de campo – 2011. 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 
 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB 
Centro de Educação Campos - I 
Departamento de Ciências das Religiões 

Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões 

 

Projeto Político-pedagógico: reconstrução e implicações a partir dos 

enunciados dos docentes de Ensino Religioso das escolas municipais de João 

Pessoa-PB 

 

Prezado (a) Professor (a): 

 

Objetivando identificar dificuldades relacionadas ao Projeto Político- 

pedagógico: reconstrução e implicações a partir dos enunciados dos docentes 

de Ensino Religioso das escolas municipais de João Pessoa-PB, estamos 

realizando esta pesquisa, que oferecerá elementos oportunizadores de 

discussões sobre a melhoria da prática desses docentes. 

 

Contamos com sua colaboração. 

Agradecemos. 

  

I - Dados pessoais 

1 – Cidade: 

1.1 – Bairro: 

2 – Sexo e tempo de serviço: 

4 – Tem Pós-graduação? Em quê? Onde? 
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II - Dados profissionais 

1 – Há quantos anos você está na docência?   Que disciplina ensina no 

momento? 

2 - O que levou você a trabalhar com a disciplina Ensino Religioso? 

(  ) Por opção? Justifique. 

(  ) Por necessidade de complementar a carga horária? Justifique. 

3 – Em qual (ais) escola (s) você leciona? Justifique. 

 4 – Você se sente realizado (a) como docente de Ensino religioso? 

 

III - Eixo temático: Dimensão contextual do Projeto Político-pedagógico 

 

1 – Como foi construído o PPP da sua escola?    

2 – Considerando a realidade da sua escola, que necessidades deveriam ser 

contempladas na construção do PPP? 

3 – Como se processa a relação da escola com a construção de um Projeto 

Político-pedagógico democrático e participativo, que vise à superação de uma 

organização pedagógica excludente? 

 

IV - Eixo temático: Dimensão contextual do Ensino Religioso 

 

1 – A escola dá a atenção necessária à disciplina Ensino Religioso? Justifique. 

2 – A escola reconhece essa disciplina como necessária à formação dos 

educandos? 

3 - Como o professor trabalha os conteúdos de forma a estimular a discussão e o 

debate necessários à vida dos estudantes? 
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V - Eixo temático: Dimensão prática do Projeto Político- pedagógico/Ensino 

Religioso   

 

1 – O planejamento de aulas acontece tendo o PPP como referência? 

(  ) Sim. Como? 

(  ) Não. Por quê? 

2 – O Projeto Político-pedagógico contribui para a melhoria do Ensino Religioso 

na escola?  

(  ) Sim. Como? 

(  ) Não. Por quê? 

3 – De que forma ocorre a inter-relação entre o PPP e a prática pedagógica de 

Ensino?  

 

                                                                                                                                                                                      

Obrigada pela colaboração. 
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ANEXOS 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PESQUISA  

 

 

Esta pesquisa, intitulada Projeto Político-pedagógico: reconstrução e 

implicações a partir dos enunciados dos docentes de Ensino Religioso das 

escolas municipais de João Pessoa/PB, está sendo desenvolvida por Márcia 

Lustosa Felix Guedes, aluna do Curso de Pós-graduação em Ciências das 

Religiões (Mestrado), da Universidade Federal da Paraíba – UFPB - Centro de 

Educação, sob a orientação do Profº. Dr. Otávio Machado Lopes de Mendonça. 

Solicitamos sua colaboração para realizá-la em loco, utilizando entrevista 

para o levantamento dos dados. 

Diante do exposto, confirmo que estou de pleno acordo em colaborar com 

a pesquisa.   

 

 

 

________________________________________________ 
Márcia Lustosa Felix Guedes 
Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 


