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RESUMO 

 

A internet mudou nossa relação com a informação, celulares, redes sociais e sua volatilidade 

trouxeram novos desafios para educação. Facilmente nos tornamos alvos e propagadores da 

tão frequente “fake news”. Essa tendência parece ter relação com a construção do 

conhecimento e como lidamos com a informação que recebemos. É importante estudar 

propostas pedagógicas que preencham essas lacunas, por isso o desenvolvimento do presente 

estudo de caso na Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia, situada na cidade de São José 

dos campos – SP.  Que medra desde 2014 um projeto que transita entre quatro vertentes 

importantes de metodologias ativas: Problematização, Aprendizagem Baseada em Projetos, 

Método Científico e Ensino Investigativo. Ao longo deste estudo verificaram-se semelhanças, 

diferenças e aplicações dessas metodologias. Foram realizadas três linhas de coleta de dados: 

a primeira relativa ao projeto pedagógico da escola e suas alterações; a segunda relativa ao 

desempenho no Saresp e IDESP, e a terceira que, através de entrevistas com funcionários que 

participaram direta ou indiretamente da implantação do projeto, buscando informações quanto 

à sua formação escolar e percepções sobre o projeto da escola estudada. O cruzamento desses 

dados revelou uma evolução importante no IDESP, atingindo metas e níveis avançados pela 

primeira vez em quatro anos. Entretanto, a comunidade parece não relacionar esta melhora ao 

projeto da escola. A pesquisa trouxe alguns pontos de atenção que podem justificar esse 

desencontro: a) Falta de apropriação da proposta da escola pela comunidade escolar; b) Falta 

de transposição didática da prática escolar para plataforma da secretaria digital e c) O projeto 

como algo positivo, mas que segundo a comunidade, não prepara para o Enem. Isso revela 

que a Escola precisa olhar para dentro, dedicar tempo, inteligência e estratégia para construir 

caminhos democráticos e participativos que sejam realmente significativos para sua 

comunidade, caso contrário ainda que haja melhora nos resultados, isso não será reconhecido 

como consequência de seu projeto pedagógico. Este processo direciona nosso olhar para as 

metodologias ativas, que precisam considerar os pontos de atenção levantados anteriormente, 

sem perder o foco no currículo estruturante, na pesquisa e no desenvolvimento de 

competências socioemocionais que podem atingir os resultados em relação aprendizagem, 

disciplina e senso crítico tão esperados. 

 

Palavras chave: Proposta pedagógica. Metodologias ativas. Aprendizagem.  



 

 

ABSTRACT 

 

The internet changed the way we related with information, smartphones, social media, and its 

volatility brought new challenges for. We easily came to be target and disseminators of 

incoherence and fake news. This trend seems to be related with the construction of knowledge 

and how we deal with the information that we receive. The study of pedagogic proposals that 

fill these gaps became important, and prompted us to develop the present case study in the 

Euclides Bueno Miragaia State School, located in São Jose dos Campos – SP, Brazil. Since 

2014, this school has been developing a project that transits in between four  important lines 

of active methodology: Problematization, Project-Based Learning, Science Method and 

Investigative Teaching. Over the study, we uncovered the resemblance, differences and 

applications of these methodologies. Three data sets have been collected: the first one is 

related to the pedagogical political project and its changes along the way; the second is related 

to the performance in the Saresp (System of School Performance Assessment of the State of 

São Paulo), and the Educational Performance Index of São Paulo State (Idesp), and the third 

one that is based in semi-structured  interviews with people that directly or indirectly 

participated in the implementation of the project in the school, pursuing the characteristics of 

their school graduation, and their evaluation of the project. Crossing these data we observed 

an evolution in both Idesp and Saresp results, having achieved and surpassed the state goals 

for the first time in four years. But there is no collective consciousness that these results are 

related with the project. The interviews have brought some key points: a) The need of 

appropriation of the project by the school community; b) The difficulty to transpose the 

pedagogical process and evaluation into the State structure, and c) The research and work 

presented by the students as a positive sign, but needing further improvement. This reveals 

that the school needs to look inside itself, dedicate more time, intelligence and strategies to 

construct democratic, participative and meaningful pathways. This process leads us to active 

methodologies, that need to consider the attention, as mentioned before, without losing the 

focus on structured curriculum, research and the development in socioemotional competences 

that can finally reach the results in what comes to self-responsibility, discipline, critical sense 

so longed for.  

 

Key words: Pedagogical propose. Active methodology. Learning. 
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1. Introdução 

 

A educação por ser tão intrínseca ao ser humano por vezes é avaliada de maneira 

extremamente superficial. E justamente por nos acompanhar desde sempre, é repleta de 

imperfeições e precisa de correções. Talvez por termos tanta intimidade com os processos 

culturais que cercam a educação, é natural haver juízos de valor e generalizações a respeito, 

pois afinal somos feitos dela. E também por isso, a educação é frequentemente alvo de 

conclusões precipitadas e soluções simplistas carregadas de imediatismos, beirando a 

boçalidade.  

A educação não é um objeto, muito menos é estático, com o qual a compreensão sobre 

educação no contexto amplo exige o desprendimento do indivíduo, ou minimamente a soma 

dele com o retrato geral e histórico. Por isso quando problematizamos educação precisamos 

conhecer seus contextos, tempos e transformações, ainda que não consigamos compreendê-la 

como um todo, já que a educação teve iniciação, mas não tem um fechamento.  

 

1.2  Mudanças históricas na educação 

 

A escola, ainda que historicamente consolidada, por definição está em permanente 

construção, e deveria se adequar não apenas às necessidades imediatas, mas se projetar, 

considerar e absorver as mudanças em seu entorno. Modelos que outrora pareciam 

consagrados, apesar de importantes em seu contexto histórico, já se mostram insuficientes 

tendo em vista as demandas contemporâneas. Mesmo assim, a escola dificilmente encontra 

êxito em acompanhar as mudanças comportamentais, culturais e tecnológicas (im)posta pela 

pós-modernidade e isso  atinge diretamente a educação escolar, e ainda estamos longe de 

compreender os impactos desses fenômenos a longo prazo. Por isso a plasticidade e 

autonomia da escola são tão importantes, não só pelas mudanças gerais contemporâneas, mas 

pela identidade de cada unidade escolar, que possuem suas próprias demandas, com núcleos, 

problematizações e relações sociais muito particulares.  

A descontextualização da escola talvez não seja por acaso, pois ao longo de sua 

trajetória podemos observar muitas reformas, algumas inclusive por decreto e pouco 

afinizadas com a realidade e necessidade das comunidades que se fazem cada vez mais 

específicas. 

Na realidade, o que não faltou na história da educação brasileira foram reformas. 

Somente para o ensino médio, entre 1759, ano de expulsão dos Jesuítas, e 1996, ano 
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da mais nova LDB, houve nada menos do que 21 reformas, sendo que as do ensino 

fundamental foram muito mais numerosas . (Revista FAEEBA. p. 99. 2005.) 

 

 É importante ressaltar também que apesar de tantas mudanças, poucas políticas 

estavam voltadas à formação de docentes, fortalecendo desse modo um sistema de 

desvalorização do professorado.  

 

 No século XIX (no Brasil), a implantação de Escolas Normais, em que professores 

das escolas públicas pudessem ser preparados, seguiu um ritmo muito lento, em 

contraste não somente com os países da Europa, mas também com a Argentina, que 

introduziu uma verdadeira revolução educacional no século XIX, com a criação de 

novas universidades, colégios de formação secundária e Escolas Normais, e a 

contratação de professores na América do Norte (p.87). (Revista FAEEBA. p.106. 

2005.) 

 

O Brasil é considerado um país relativamente jovem e suas conquistas sociais ainda 

seguem passos lentos. Sendo assim, é preciso acelerar um pouco mais esse processo para 

acompanharmos o desenvolvimento educacional e social de outras nações. Estudar e 

reconhecer o legado e o fardo histórico da educação é tão importante quanto propor soluções 

para os novos desafios. Isso não significa esterilizar o passado, mas discernir seus méritos e 

falhas. A forma como a educação se desenvolveu até o momento trouxe muitas conquistas e 

avanços, por vezes através de reinvindicações e luta. É preciso refletir para não abandonarmos 

o que é significativo somente por não ser inovador, e pelo mesmo motivo não devemos 

desconsiderar o que é novo.  

 

1.3 Educação mercantilista 

 

No início do século XX, a escola era um símbolo prezado na sociedade por seu caráter 

formativo, sendo o professor um dos ícones neste contexto. O respeito e a valorização não 

eram (nem são atualmente) premissas do Estado, mas a sociedade assumia este papel e exigia 

dos alunos igual reconhecimento.  

Entretanto a metodologia utilizada para o desenvolvimento de aprendizagem se 

ancorava principalmente na educação bancária (Freire 1974).  Essa educação pautada na 

transmissão (Mizukami, 1986) era condizente com o fato de não haver outra fonte de 

educação formal que não a escola. Ao mesmo tempo, o conhecimento transmitido era quase 

sempre fragmentado, empobrecendo os argumentos e a visão de mundo do indivíduo, 

colaborando pouco para o desenvolvimento de autonomia e poder político na construção da 
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sociedade. Isso é um reflexo de um contexto histórico social que desconhecia outra forma de 

lidar com educação que não esta. 

  

Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, 

psicológica, mitológica, sociológica, mas estudamos estas dimensões 

separadamente, e não umas em relação com as outras. O principio de separação 

torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte separada do seu contexto, 

mas nos torna cegos ou míopes sobre a relação entre a parte e o seu contexto.             

(Revista- Para navegar no século XXI. Apud. Morim, Edgar.)  

 

 

Por existirem casos de sucesso para ambos os papéis (professor e aluno), houve 

justificativa por muito tempo da perpetuação deste modelo. Entretanto, não há mocinhos nem 

bandidos nesse contexto, pois ambos possuem resistência à transformação. Esta resistência 

gerou uma perda de identidade, o que pode justificar a melancolia educacional que remete a 

uma imagem muitas vezes equivocada de um passado educacional triunfante, sem considerar 

uma série de fatores que desqualificam essa ideia. Por exemplo, a exclusão que no processo 

de entrada na escola era seletivo e muitas vezes elitizado. Naturalmente isso proporcionava 

maior rendimento a uma pequena parcela em detrimento da exclusão de uma grande maioria 

em usufruir desse direito. Em consequência desse processo o abismo social aumentava, assim 

como a desigualdade.   

O ponto aqui é questionar se a relação de aprendizagem é fértil e participativa, se os 

métodos utilizados em sala de aula promovem envolvimento e sentido tanto para professor 

quanto para o aluno.  

Uma das grandes mudanças na educação deu-se na relação professor – aluno, antes 

muito pautada na hierarquia, pouco intimista e com viés autoritário. Hoje essa relação foi 

invertida pela lógica mercantilista da educação contemporânea, que tornou a escola um 

produto e o aluno “clientela”. Dentro dessa lógica o professor tornou-se subordinado ao aluno. 

Esta relação financeira desconfigurou a educação em níveis inimagináveis, incutindo ao 

professor toda responsabilidade sobre o desenvolvimento do aluno, com a justificativa de que 

a contrapartida da família e do próprio aluno é o “pagamento do salário” do professor e do 

funcionamento da escola em si.  
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E agora a valorização antes vinda da sociedade não mais existe, muito pelo contrário, 

pois o desdém do Estado pelo professor agora é cultivado de maneira intensa na sociedade 

com a prerrogativa de que “o cliente tem sempre razão”.   

As relações sociais são compostas pela família, amigos, escola, bairro o Estado e 

tantos outros. “São as relações sociais que verdadeiramente educam, isto é, formam, produzem os 

indivíduos em suas realidades singulares e mais profundas.” (DAYRELL 1996). Sendo assim, 

repensar a dinâmica de aprendizagem é distribuir a responsabilidade da educação de maneira 

mais consciente e adequada, envolvendo todos os atores deste processo. 

  

 

1.4 O sujeito Aluno, o sujeito Professor e o espaço Escola. 

  

É preciso definir que tanto professor quanto aluno antecedem uma condição 

sociocultural, sendo cada um, antes de tudo, um sujeito, com uma identidade, com um nome, 

com uma história. Porém, frequentemente a escola invisibiliza os sujeitos dentro dela.  

 

Assim, independente do sexo, da idade, da origem social, das experiências vivenciadas, 

todos são considerados igualmente alunos, procuram a escola com as mesmas expectativas 

e necessidades. Para esses professores a instituição escolar deveria buscar atender todos da 

mesma forma, com a mesma organização do trabalho escolar, mesma grade e currículo. A 

homogeneização dos sujeitos como alunos corresponde na homogeneização da instituição 

escolas, compreendida como universal. (DAYRELL, J. 1996) 

 

Essa cultura generalista é fruto da universalização das instituições, franqueadas e 

homogêneas, que fracassadamente buscam a ideia de igualdade, quando na realidade pintam 

rosas brancas de vermelho. Grande parte dos problemas dentro das instituições de ensino 

reside nessa negação arbitrária entre o que a escola é e o que deveria ser. 

Essa descaracterização inicia-se no prédio da escola, muitas vezes estéril, fechado e 

repetitivo.  

  

... a pobreza estética, a falta de cor, de vida, de estímulos visuais, deixam entrever a 

concepção educativa estreita, consignada á sala de aula e á instrução, tal como afirmamos 

anteriormente. Os alunos, porém, se apropriam dos espaços, que a rigor não lhes pertencem, 

recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de sociabilidade.  (DAYRELL. J 

1996) 
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Eventualmente são observadas evidências de interferências humanas nas paredes em 

cartazes, mas rapidamente são substituídos ou hostilizados por outros alunos. Talvez 

justamente por não possuírem espaço de identidade, criam seus próprios, nas pichações das 

paredes e carteiras, nos remetendo a nossos primórdios homens das cavernas dizendo “eu 

estive aqui, eu existo”. Esse comportamento é muito comum e inclusive possui prescrição 

regimental, é cabível de punição, mas quase sempre essas ferramentas são paliativas e 

dificilmente encontra-se o objeto da ação. Independente disso é preciso discutir essas relações 

de causa-efeito e repensar não só o indivíduo dentro da escola, mas o espaço que ele ocupa e 

como essas relações afetam a aprendizagem.   

 

1.5 Currículo: Menos é mais  

 

É preciso compreender que a educação exige envolvimento e que sua qualidade está 

intimamente relacionada com sua finalidade: desenvolver cidadania, senso crítico e autonomia 

cognitiva. Este objetivo nem sempre vai ao encontro com o índice de satisfação do cliente 

(aluno/família), que por vezes tem interesses muito distantes da finalidade da prestação deste 

serviço. Reitero que a presença e cobrança da sociedade dentro da escola é algo 

imprescindível, e que muitos índices mostram que grande parte dos problemas enfrentados 

pela escola está no absenteísmo da família no acompanhamento dos filhos nas instituições de 

ensino. 

Em relação ao tradicionalismo conteudista, não se espera aqui subestimar a 

importância do conteúdo, muito pelo contrário: entende-se a importância do currículo na 

construção da educação, pois é preciso garantir ao aluno o acesso àquilo que se preconiza 

segundo a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Documento este cuidadosamente construído em muitas mãos, que não pode ser 

subestimado, ou convenientemente desconsiderado, nem mesmo pela proposta da nova Base 

Nacional Comum Curricular. 

É preciso discernimento entre expectativa e realidade, o que Pedro Demo (2011) 

chama de “currículo garantido e viável”, distinguindo o que é “currículo pretendido (aquele 

definido oficialmente); currículo implementado (aquele efetivamente trabalhado na sala de 

aula); currículo atingido (aquele aprendido pelo estudante)” É indispensável reconhecer que o 

currículo é obsoleto se não considerar a ponta final de todo o processo: o aluno. O currículo 

precisa ser cuidadosamente desenvolvido, estudado e aplicado em sala de aula, buscando 
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prioridades e fazer valer para quem aprende. Estudos comparativos mostram que quando se 

fala em currículo escolar muitas vezes, menos é mais: 

 

Embora livros texto de ciência do 4º, 8º, e 12º anos abordem nos Estados Unidos 

entre 50 e 65 tópicos, os livros texto japoneses cobrem entre 5 e 15, e os alemães 

7..., no entanto, estudantes alemães e japoneses se desempenham bem melhor em 

matemática e ciência do que os americanos. (DEMO, 2011, traduzindo texto de 

MARZANO, 2003).  

 

O Brasil possui uma tradição conteudista. Dependendo da instituição, o número de 

tópicos por disciplinas é superior a 100, e embora não garanta melhor desempenho, enchem 

os olhos daqueles aspirantes à carreiras universitárias ambiciosas.  

Ainda que exista um movimento mundial em favor de uma educação mais humanista e 

coerente, os processos seletivos de nível superior não acompanham esta tendência, muito pelo 

contrário, pois estão consolidadamente pautados em aulas de transmissão de conteúdos, 

memorização e macetes. Esse modelo aumenta a competitividade entre os alunos e torna a 

educação um processo de exaustão intelectual, cuja finalidade é passar em uma determinada 

prova, não necessariamente aprender o que se estuda, muito menos desenvolver suas 

capacidades emocionais e cognitivas.  

 Por vezes o caráter procedimental e teórico de muitas escolas distancia o 

conhecimento dos livros de sua aplicação na vida. Frequentemente os alunos conseguem 

responder corretamente o que é condensação, mas nem sempre conseguem explicar de onde 

vêm as gotas presentes na área externa de um copo com água gelada, por exemplo. Isto talvez 

esteja relacionado ao fato de muitas vezes não problematizarem seus conhecimentos, não 

percorrendo o caminho da dúvida, não tendo, portanto, o hábito de questionar e inferir sobre 

seu conhecimento e ambiente. Parte disso é fruto não somente da forma como se consolidou a 

educação formal, mas a social também.  

Outro viés indispensável é que a educação está fadada ao princípio da especificidade 

de cada aluno: aquilo que preciso aprender parte de uma necessidade individual, não 

necessariamente de um coletivo. Em uma sala de aula temos alunos com dúvidas, lacunas, 

necessidades e habilidades específicas, cada um em seu tempo, a seu modo, para alcançar seu 

entendimento e isso entra em conflito com o modelo educacional industrial. Isso mais uma 

vez remete a ideia anterior de homogeneização, que prejudica tanto o diagnóstico quanto a 

intervenção necessária.  

O currículo precisa ser visto como uma oportunidade, não uma finalidade para tudo 

que é preciso aprender. Mas infelizmente, trata-se a educação como um processo de produção 
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em massa, em que todos precisam aprender as mesmas (e muitas) coisas em um determinado 

tempo, contrastando com o alerta:  

 

O recado é que não basta trabalhar conteúdos. Tão importante quanto trabalhar 

conteúdos é cultivar habilidades de estudo, pesquisa, argumentação, leitura crítica, 

algo que é tomado a sério com currículos mais seletivos e visivelmente mais 

qualitativos. (DEMO 2011) 

 

É importante aqui refletir que cada país possui uma série de particularidades e que 

todos os resultados precisam ser contextualizados, uma vez que são uma soma de vários 

outros fatores culturais, sociais entre outros, sendo que os resultados isolados não são capazes 

de identificar. 

Também é importante, como nação, estudar os percursos de outros países na educação, 

percebendo o que deu certo ou não, e através dessa análise desenvolver melhores estratégias 

sem cometer os mesmos erros, mas também sem perder o senso histórico cultural e a 

identidade.  

  

1.6 A educação na contemporaneidade 

Somando todas as condições expostas até aqui, é preciso contextualizar o impacto 

delas, sendo que uma das maiores transformações está na forma como nos relacionamos com 

a informação, ou seja, tudo mudou intensamente, principalmente no âmbito escolar. No século 

passado a informação chegava até o educador e ao aluno de maneira pré-selecionada. Existia 

certo atraso em relação a novas descobertas e contextos políticos, e de fato, o processo para 

adquirir informações ocorria de forma mais passiva e lenta. Jornais e apostilas traziam 

sínteses tecnicamente seguras e dificilmente questionava-se sua integridade. O 

questionamento é culturalmente visto como insubordinação: imperadores, professores, pais e 

toda hierarquia se põem à prova caso haja questionamento, que logo se relaciona com 

desobediência, cabível de punição. Para que o questionamento seja visto, com bons olhos, é 

preciso ter uma relação frutífera com a dúvida e infelizmente não a temos. Pressupõe-se 

certeza que todo líder seja familiar, político ou pedagogo. A ciência por muito tempo cultivou 

certezas para que pudesse gozar de algum status. Entretanto, a medida da certeza é sua 

limitação. Novos caminhos, questionamentos e experimentações foram crescendo para que o 

conhecimento, a sociedade e a tecnologia evoluíssem. Então a ciência abriu mão de muitas 

certezas e passou a valorizar a dúvida. Mas nossa relação com a dúvida ainda é ruim. 

Principalmente hoje em que se pode saber tudo através de plataformas de buscas, admitir 
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desconhecimento é uma afronta ao ego e a sociedade baseada em certezas. Mas o fato é que 

disponibilidade de informação e conhecimento nem sempre andam juntos. Aliás, parece ser 

inversamente proporcional, uma vez que a observância de fontes, finalidades, coerência e 

senso crítico tornou-se algo raro. Muita informação gera desinformação, pois exige dinâmica, 

autonomia e senso crítico para selecionar o que procede ou não. Por isso, atualizar e 

questionar as informações propostas passou a ser algo indispensável e sem isso nos tornamos 

alvos e propagadores da incoerência, leviandade e da tão frequente “fake news”. Essa 

tendência parece ter relação com a forma como o indivíduo construiu/constrói seu 

conhecimento que outrora não exigia tais competências.  

Portanto, pesquisas voltadas para essas problemáticas se fazem cada vez mais 

necessárias. Tendo em vista esta demanda, o presente estudo visa conhecer e avaliar uma 

instituição em particular, que se enveredou em criar outros caminhos para o processo de 

ensino aprendizagem.  
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2. Objetivo geral 

 

Investigar os princípios metodológicos que orientaram a proposta pedagógica da 

Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia, os pontos positivos e negativos e relacioná-los aos 

índices escolares. E a partir desses dados propor soluções para os impasses encontrados. 

 

2.1. Objetivos específicos  

 

• Discutir diferentes concepções das metodologias de Problematização, 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), Método científico, Ensino Investigativo e suas 

aplicações. 

• Analisar os índices de desempenho da escola (IDESP) entre o período de 2014 

e 2017 e sua possível relação com o modelo de ensino vigente.  

• Levantar as vivências escolares dos profissionais envolvidos no processo de 

implantação do projeto político pedagógico e suas avaliações quanto ao projeto da escola.  

• Como produto final, através da prática reflexiva considerando os resultados da 

pesquisa, compartilhar um plano de ensino com viés democrático e investigativo, que busque 

atender as demandas elencadas pela pesquisa assim como as competências gerais, 

socioemocionais e específicas das ciências da natureza, que também possa ser aplicado em 

diversas áreas do conhecimento.  
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3. Metodologia 

 

Tendo em vista que o presente trabalho pode ser qualificado em mais de uma 

metodologia e seu desenho experimental foi planejado para que pudesse contemplar diferentes 

coletas e análise de dados, a partir deste momento dedicamo-nos a esmiuçar as vertentes 

metodológicas utilizadas durante a pesquisa.  

 

3.1 Classificação da pesquisa: Estudo de caso e prática reflexiva 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, pois se compromete em 

compreender o objeto de estudo e suas particularidades. Vamos pontuar aqui o que é estudo 

de caso e prática reflexiva.  

Apesar de não existir uma definição unilateral por referencia temos que pratica 

reflexiva é: 

  

Imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado 

de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, 

interesses sociais e cenários políticos. O conhecimento acadêmico, teórico, científico 

ou técnico, só pode ser considerado instrumento dos processos de reflexão se for 

integrado significativamente, [...] em esquemas de pensamento mais genérico 

ativados pelo indivíduo quando interpreta a realidade concreta em que vive e quando 

organiza a sua própria experiência. (Apud BANDEIRA, Hilda. GÓMEZ, 1997, 

p.103). 

 

  

Portanto, qualquer trabalho resultante de um mestrado profissional, neste caso da área 

da educação, possui necessariamente uma prática reflexiva, buscando de forma direta ou 

indiretamente a melhoria de sua prática, reconhecendo e compreendendo os diversos fatores 

que interferem nela.  

A pesquisa ação relaciona-se com a prática reflexiva, quando o indivíduo 

intencionalmente busca melhorar a prática através de uma ação, ou projeção de uma ação. 

Neste caso, concretiza-se através do produto final um plano de ensino redigido a partir das 

reflexões da pesquisa que o antecedeu, buscando caminhos que valorizem pontos positivos da 

iniciativa da escola e soluções para os pontos negativos encontrados.   

O estudo de caso também se relaciona a esta pesquisa uma vez que: 
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O estudo de caso como modalidade de pesquisa é entendido como uma metodologia 

ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos 

individuais. Visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, 

contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 

circunstanciada de informações. (Revista SOCERJ. pg.386. 2007) 

 

 É importante ressaltar que esta metodologia possui diversas vertentes e que os 

instrumentos e maneira como se concebe o desenho experimental se distinguem em função 

dos objetivos da pesquisa. Em relação à aplicabilidade do estudo de caso à educação, Marli 

trás uma nova perspectiva para essa metodologia dentro da educação: 

 

O documento esclarece que o estudo de caso não é o nome de um pacote 

metodológico padronizado(...) a metodologia de estudo de caso é eclética  incluindo,  

via de regra, observação, entrevistas, fotografias, gravações, documentos, anotações 

de campo e negociações com os participantes do estudo.  (MARLI 1984.) 

 

Mais tarde outro trabalho em que se aprofunda no desenho experimental do estudo de 

caso: 

 

O (estudo de caso) intrínseco é aquele em que há interesse em estudar aquele 

específico caso. Por exemplo: uma experiência inovadora, que vale a pena ser 

investigada para identificar quais os elementos que a constituem, o que a faz tão 

distintiva, que recursos foram necessários para atingir este nível, que valores a 

orientam, que resultados obteve e assim por diante. Naturalmente, a pesquisa exigirá 

uma multiplicidade de fontes de dados, de métodos e procedimentos de coleta e 

análise de dados. (MARLI 2013) 

 

Em especial, estudo de caso relaciona-se ao desenho metodológico desta pesquisa, 

pois  não tem por natureza as generalizações: pelo contrário, debruça-se a compreender um 

objeto não necessariamente representativo. Entretanto, há um paralelo que a mesma autora 

propõe: “Em lugar da pergunta “Esse caso é representativo do quê?” O leitor vai indagar “O 

que eu posso (ou não posso) aplicar desse caso para minha situação?” E este é um dos pilares 

do presente estudo: compreender uma determinada realidade e apresenta-la a quem queira 

aplicar. Neste ponto mais uma vez se revela a prática reflexiva tanto da professora e 
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pesquisadora do presente trabalho, quanto de qualquer outro que  tenha interesse nesta linha 

de pesquisa   que compreende este estudo.   

 

3.2 Origem e metodologia de análise dos dados 

      

Acerca da validade das informações obtidas através deste estudo, desenvolveu-se uma 

triangulação de diversas fontes de informação,  sendo os instrumentos de análise os recursos 

citados abaixo: 

• Projeto político pedagógico: Documento oficial com referencial teórico pedagógico 

que instrumentaliza a metodologia da escola, descrevendo os espaços, os 

procedimentos, processos e finalidade para instituição. Este documento é peça chave 

para analisar o percurso metodológico da escola. Sua análise é feita através das 

modificações realizadas entre 2014 a 2017, assim como as relações entre a idealização 

do projeto e sua prática. 

 

• Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP): como 

fonte de dados quantitativos e estatísticos, temos a Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo, através do programa qualidade na escola, com relatórios do IDESP dos 

anos de 2014 a 2017, verificando os índices da escola e se esses números dialogam 

quanto à eficiência do projeto. 

Mas afinal o que é o IDESP ? 

 

O IDESP é um indicador que avalia a qualidade da escola. Nesta avaliação, 

considera–se que uma boa escola é aquela em que a maior parte dos alunos apreende 

as competências e habilidades requeridas para a sua série/ano, num período de 

tempo ideal – o ano letivo. Por este motivo, o IDESP é composto por dois critérios: 

o desempenho dos alunos nos exames de proficiência do SARESP (o quanto 

aprenderam) e o fluxo escolar (em quanto tempo aprenderam). Programa Qualidade 

na escola (2014) 

 

• Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 

O Saresp avalia o desempenho dos alunos dentro das disciplinas de língua portuguesa e 

matemática. Essas avaliações ocorrem nos finais dos ciclos/séries. Ou seja, nos 5º e 9º 
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anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. A partir desses resultados os alunos 

são classificados em níveis: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tabela de descrição de níveis de desempenho no Saresp. 

 

Os dados do Idesp e Saresp foram analisados a partir destes níveis de desempenho, 

comparando os resultados anteriores e posteriores a implantação do projeto na escola .  

 

• Revisão literária sobre a história da educação brasileira, Base Nacional Comum 

Curricular, Problematização, Aprendizagem Baseada em Problemas, Método 

Científico e Ensino Investigativo. 

Esta revisão faz-se necessária para contextualização das vertentes pedagógicas abarcadas 

pelo projeto da escola, compreendendo suas raízes, diferenças e aplicabilidade, buscando 

a compreensão dos percursos dentro e fora da escola objeto de estudo.  

 

• Entrevistas semi- estruturadas 

Foram realizadas entrevistas com funcionários da escola que tiveram contato com a 

metodologia proposta pela instituição e/ou trabalharam durante a transição político 

pedagógica da escola. Dentro da escola temos 70 funcionários ativos, considerando o fato de a 

escola sediar os professores que atuam nos centros de reabilitação de São José dos Campos. 

Portanto, restaram 20 profissionais que se enquadram no grupo de interesse quando aplicado o 

critério de exclusão de funcionários que atuam apenas na fundação casa, centro de 
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reabilitação feminino e aqueles que se afastaram por mais de 3 anos da instituição. Destes 20 

profissionais, 17 aceitaram participar voluntariamente da entrevista. O roteiro de entrevista 

(anexo I) tem por finalidade verificar a avaliação dos funcionários quanto sua experiência 

direta ou indireta com o projeto e buscar uma relação com o tipo de educação que receberam 

no passado. 

A metodologia de análise das entrevistas foi baseada no livro - Caminho Investigativos 

II - Outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação – (C. Vorraber 2007).  

 

Da perspectiva da interação, não se pensa que existam afirmações ou posições de sujeito 

“imparciais”. Existem apenas uma fala situada que alguém pode usar como dado, quando se 

tenta fazer sentido de fenômenos sociais ou culturais. (Apud ALASSUTARI, p. 86) 

 

A autora do livro constantemente conversa com as posições analíticas de vários outros 

autores demonstrando a necessidade da desconstrução da imparcialidade dos processos 

decorrentes de entrevistas ou até mesmo do processo científico em si.  

 

... enfatizando as dimensões circunstanciais da entrevista, afugenta – mais uma vez-  

as ilusões da objetividade e atemporalidade do discurso. Exorcizando tais fantasmas 

– e tendo nos recolhido, enfim, à nossa condição de sujeitos culturalmente 

constituídos, circunstancialmente situados, quer como entrevistadores, quer como 

entrevistados, podemos refletir sobre outras questões que não fidedignidade, 

imparcialidade, exatidão e autenticidade. Podemos pensar sobre os jogos de 

linguagem, reciprocidade, intimidade, poder e redes de representações. (C. 

VORRABER 2007). 

 

A partir disso e tendo como referencial o contexto analítico e participativo, o objetivo 

das entrevistas é buscar a compreensão dos entrevistados dentro de um contexto múltiplo, que 

relacione a história do sujeito e suas relações à impressões e avaliações sobre a escola e seu 

projeto pedagógico. 
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4. Resultados e Discussões  

 

As análises que aqui seguem buscam não somente compreender os resultados 

numéricos dos dados obtidos, mas as relações entre esses resultados e as perspectivas 

culturais implícitas dentro da prática de metodologias ativas desta unidade, as especificidades 

da comunidade escolar, os eventos externos e internos que podem se relacionar ao 

desempenho da instituição durante esses quatro anos de projeto. 

 

4.1  A escola e sua identidade 

  

É importante reiterar a caracterização do objeto de estudo, a Escola Estadual Euclides 

Bueno Miragaia, situada entre as vilas Nair e São Bento, comunidades em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, com alta taxa de migração e envolvimento de jovens com 

o tráfico de drogas. Ainda assim é uma comunidade com núcleos familiares muito próximos, 

tornando a escola um ambiente de múltiplos núcleos familiares, sendo que frequentemente um 

representa e cuida do outro e vice versa, com a figura dos avós muito presente nesse contexto. 

Por vezes esses cuidados são representados por jovens da mesma família, tios, primos, irmão, 

não necessariamente pela figura do pai ou da mãe. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Foto da Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia 
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Por estar situada ás margens da Rodovia Tamoios, é trecho de tráfego intenso. Ainda 

que haja um fluxo alto de pessoas indo e vindo, e não há nas redondezas nenhum centro 

cultural ou de entretenimento que incentive a estadia de quem passa. Isso representa também 

uma escassez de acesso a cultura e entretenimento, que assim como em tantas outras 

comunidades gera uma demanda entre os jovens que assumem esse papel promovendo festas 

e bailes na comunidade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Localização geográfica da Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia 

(Retirada de Google Maps). 

 

Essa escola possui um histórico de apropriação das demandas da comunidade, 

buscando ativamente vínculos com seu entorno. Dessa percepção nasceu o PEV – Projeto 

Entre Vilas – um projeto político pedagógico que tinha como missão a construção de uma 

escola democrática que garantisse a todos uma comunidade aprendente, valorizando a 

experiência de todos os atores, construindo processos de aprendizagens significativos, 

autonomia de estudos e gestão democrática.  
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4.2 A estrutura dos PEVs (Projeto Entre Vilas) 

  

Para atingir essa finalidade desenvolveram-se projetos bimestrais, concebidos através 

de levantamentos de habilidades e competências relevantes e indispensáveis aos alunos, 

chamado de currículo essencial. A partir daí buscavam-se temas que conseguissem amarrar as 

áreas de conhecimento. Através de quatro projetos anuais, dois de ciências exatas e dois de 

ciências humanas, inseriam-se conteúdos, habilidades e competências propostas.   

Desde sua implantação algumas alterações foram feitas, vezes por necessidade 

pedagógica, vezes por imposição da diretoria de ensino. De certa forma, a estrutura básica do 

projeto se manteve.  

Alunos em conjunto com os professores das respectivas áreas e com a assessoria do 

tutor da turma desenvolviam uma questão problema, pesquisas e comunicavam seus 

resultados através de um produto final que deveria se encaixar em um gênero textual. As 

apresentações desses produtos ocorriam no final do bimestre, de forma coletiva.  

A avaliação dos alunos era composta pela nota estipulada pelo professor tutor da 

turma, uma prova objetiva com todas as disciplinas envolvidas no projeto (provão), a 

avaliação da apresentação do produto final e as notas dos professores que lecionaram naquele 

projeto. 

 

4.3 O projeto da escola e as pesquisas dos alunos 

  

A escola ao longo de seu processo formativo percebeu que haviam lacunas 

relacionadas à pesquisa e organização do processo de investigação das questões propostas, o 

que comprometia o desenvolvimento do produto final.  

Mesmo em instituições de ensino tradicionais, ou em qualquer modelo de ensino 

aprendizagem, a pesquisa tem cada vez mais destaque no processo de aprendizagem. Vendo 

esta necessidade a escola passou a desenvolver um processo de sistematização que buscava 

princípios do método científico, desenvolvendo questão problema, hipótese, desenvolvimento 

da pesquisa e conclusão. Algumas turmas passaram a desenvolver um projeto de pesquisa 

escrito, mas nem todas as turmas aderiram a esta proposta. A justificativa muitas vezes estava 

ligada à falta de tempo para orientação e correção dos trabalhos escritos, e também pela falta 

de preparo dos alunos e dos próprios professores em relação à construção deste projeto. Um 

argumento muito utilizado para a não execução do projeto escrito é que o objetivo do projeto 
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da escola não é o desenvolvimento técnico científico dos alunos e nem da formação de 

cientistas propriamente ditos.  

Mas o fato é que não se trata disso, pois a proposta é o desenvolvimento de 

procedimentos de leitura e escrita que favoreçam uma cultura de pesquisa, linguagem, que 

orientem para um texto crítico, bem elaborado e organizado. Trata-se de antemão da 

necessidade de formação dos professores, que mesmo sendo o obrigado a desenvolver muita 

pesquisa e estudo, numa prática autêntica e reflexiva dentro do PEV, ainda assim existe pouco 

estudo ou formação sobre como desenvolver uma pesquisa em si. A falta de tempo e de 

proposta de formação específica neste quesito transforma essa demanda em uma 

responsabilidade exclusiva do professor, que está claramente sobrecarregado e que não 

deveria assumir essa demanda sozinho. Já que isso de fato é uma fragilidade, talvez seja 

realmente necessário privilegiar esta formação, abrindo espaços de discussão, já que o PEV 

também se trata de uma iniciativa democrática. Igualmente importante seria trabalhar esse 

tópico através de formação continuada com professores e orientação pedagógica para com os 

alunos, uma vez que o sucesso da pesquisa do projeto está intimamente ligado à estruturação 

da própria pesquisa. Entretanto, os espaços de formação que eram construídos dentro da 

escola através de horário de trabalho pedagógico coletivo (htpc) e dos horários de estudos, 

promovidos com parceria de estagiários que enquanto realizavam as o estágio supervisionado, 

abriam um momento de planejamento com os professores. Esses momentos foram sendo cada 

vez mais escassos ou sobrepostos com demandas da diretoria de ensino, inviabilizando cada 

vez mais as formações específicas que poderiam auxiliar nas limitações da escola.   

 

4.4 O PEV e o Currículo  

  

O currículo era elaborado à medida que cada turma fechava suas questões problemas. 

Os professores e gestores orientados por estas questões buscavam dentro do currículo do 

estado o que poderia ser inserido. De certa forma havia uma tendência de os professores já 

induzirem os alunos a escolherem questões que contemplassem determinados tópicos do 

currículo, pois muitas vezes os temas escolhidos pelos alunos não contemplavam o currículo 

daquele ano/ série. Adicionalmente, no ano seguinte outra turma poderia seguir outro rumo, o 

que de fato não garante que tema/conteúdo/currículo que foi ensinado para o primeiro ano do 

ensino médio de 2016 será o mesmo que o de 2017, por exemplo. Mesmo que numa situação 

em que o professor utilize exatamente o mesmo currículo para turmas distintas, é difícil 
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assegurar que ambas as turmas aprenderam a mesma coisa; apenas é certo de que o professor 

usou o mesmo currículo para essas duas ocasiões.  

 

4.5 Metodologias ativas e o PEV 

  

 Essas e outras dificuldades começaram a tanger o projeto para uma vertente didática 

mais voltada a aprendizagem baseada em projetos, em que as aulas buscam o 

desenvolvimento do currículo estabelecido previamente e não mais para o currículo decidido 

pelos alunos. 

Para compreender melhor as diferenças entre estas metodologias é importante 

conceituá-las. Berbel descreve a metodologia de Problematização da seguinte maneira:  

 

Nesse esquema constam cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou 

um recorte da realidade: Observação da Realidade; Postos-chave; Teorização; 

Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade (prática).” (BERBEL v. 2. N2.1998).  

 

Logo, o exercício desta metodologia tem um objetivo que vai além do curricular 

podendo ou não ser contemplado por ele.  

 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo 

método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema 

detectado na realidade. Constitui-se uma verdadeira metodologia, entendida como 

um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente 

selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do problema 

em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do 

propósito maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de 

seu mundo e atuar intencionalmente para transforma-lo, sempre para melhor, para 

um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio 

homem. (BERBEL 1998) 

 

A proposta da Escola Euclides Bueno Miragaia abrange esta metodologia, uma vez 

que desenvolve suas questões problemas em conjunto com os alunos, em busca de uma 

aproximação da realidade e exercendo quando possível uma intervenção junto à comunidade  

através do produto final.   
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A Aprendizagem Baseada em Problemas tem metodologias mais específicas no que 

se refere a currículo e formulação dos problemas a serem explorados. 

 

É baseado no estudo de problemas propostos com a finalidade de fazer com que o 

aluno estude determinados conteúdos. Embora não constitua a única prática 

pedagógica, predomina para o aprendizado de conteúdos cognitivos e integração de 

disciplinas. Esta metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa 

do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso da 

prática pedagógica tradicional. (BERBEL 1998) 

 

 

Desta feita, a Aprendizagem Baseada em Problemas tem como premissa o processo 

participativo principalmente no âmbito interdisciplinar. Como dentro da metodologia 

proposta pela escola, exige-se a construção de um produto final, o que acaba por se 

aproximar da Aprendizagem baseada em Projetos.  

 O currículo é obra de estudo da gestão em conjunto com o corpo docente e 

cuidadosamente articulado às questões a serem respondidas pelos alunos com auxílio dos 

professores tutores.  

 

[...] ABP como uma estratégia de método para aprendizagem, centrada no aluno e 

por meio da investigação, tendo em vista à produção de conhecimento individual e 

grupal, de forma cooperativa, e que utiliza técnicas de análise crítica, para a 

compreensão e resolução de problemas de forma significativa e em interação 

contínua com o professor tutor. (Revista Holos - SOUZA & DOURADO. 2015 

p.185) 

 

Essas definições inevitavelmente nos aproximam do conceito de metodologia 

científica. Portanto faz-se necessário compreender o Método Científico Clássico que 

reescreve os preceitos de Galileu Galilei, Francis Bacon e Descartes que entre diferentes 

concepções ainda se assemelhavam na necessidade de observação, hipótese e teste de suas 

inferências sobre a natureza como forma de atingir o conhecimento, sendo é descrito por 

Bunge como sendo: 

 

Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para 

conseguir algo material ou conceitual. Método científico é um conjunto de 

procedimentos por meio dos quais são propostos os problemas científicos e, a seguir, 

são colocadas à prova as hipóteses científicas. (BUNGE, 1980).   

 

A definição sobre o Método Científico ainda gera discussões e antagonismos, uma 

vez que de maneira geral acaba por definir o que é ou não ciência, sentido muitas vezes 

controverso em diversas áreas. Entretanto, essas discussões permitem compreender a 

ciência de maneira mais ampla, numa busca de conhecimento e não de uma verdade 
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absoluta: pelo contrário, ancora-se na dúvida como mola propulsora de suas investigações. 

O Método Científico Contemporâneo conserva grande parte de seu berço experimental. 

Entretanto considera e utiliza fontes e procedimentos mais flexíveis. 

É importante ressaltar o método científico não como uma estrutura rígida de 

procedimentos e etapas, muito menos como uma busca pelo conhecimento verdadeiro, pois 

isto já rejeita a própria proposta de desenvolvimento científico, que busca “contestar nossa 

visão de realidade, oferecendo outra mais bem argumentada, mas jamais definitiva.” 

(DEMO, 2011). 

Sendo assim, o método científico não deve estar voltado apenas ao ensino superior, 

mas sim ser algo que precisa ser desenvolvido desde o ensino básico, podendo contribuir 

para além do rendimento escolar, tirando a população de uma zona de conforto, sendo 

constantemente desafiada ao questionamento. Nesse cenário, estudar, consumir, votar, 

conviver torna-se um exercício consciente de cidadania, em que a informação passa a 

assegurar direitos e deveres individuais e coletivos.  

 

[...] aprender ciências requer mais do que desafiar as ideias anteriores dos alunos 

mediante eventos discrepantes, envolve, sobretudo a introdução das crianças e 

adolescentes numa forma diferente de pensar, num mundo simbólico, num sistema 

de crenças conceitualmente organizadas, delimitado por regras (objetos, objetivos e 

valores). Para esse envolvimento necessita-se a ajuda de outras pessoas mais 

experientes, no caso do ensino, a do professor (mundo do outro). Dessa maneira, a 

aprendizagem envolve tanto processos pessoais como sociais sendo, portanto, 

essenciais a mediação do professor e a negociação de significados relativos a 

conceitos científicos. (Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciências , 

Piracicaba,  v.4, n 3. 2005). 

 

 

Em muitas situações em sala de aula a reprodutibilidade não é algo viável, e esta é 

uma das bases em que o método científico ainda se ancora. Adicionalmente, parte desses 

experimentos está mais relacionada à técnica de redescoberta que a proposta de 

comprovação ou busca de novas descobertas a nível científico. Temos, portanto, outra 

vertente, que traz o conceito de método científico mais adequado ao contexto de sala de 

aula, chamado ensino por investigação.  Determina-se que o objetivo do ensino 

investigativo é:  

 

Ser um enfoque de ensino que se baseia em algumas etapas de pesquisa científica, 

como planejar e propor maneiras de resolver problemas, responder questões, analisar 

dados, estabelecer relações entre explicações e evidências, construir e defender 

argumentos baseados em evidências e teorias e a comunicar suas ideias, mas que não 

é um método científico. (OLIVEROS. Ensino por investigação - Capes). 
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É importante perceber a sinergia entre essas quatro frentes: Problematização, ABP, 

Método Científico e Ensino Investigativo. Cada qual com suas especificidades e 

finalidades, mas não desvinculadas de uma afinidade com a construção do conhecimento.  

 

A educação formal oferecida nas escolas deveria estimular o desenvolvimento do 

pensamento crítico dos indivíduos, desta forma a instituição escolar teria um papel 

decisivo para alterar o panorama social predominante no Brasil. (PINTO, 2013 

Apud FREIRE, 1996).  

 

 E a escola que se preocupar em desenvolver seu projeto pedagógico 

compreendendo e incorporando alguns destes princípios estará mais próxima de cumprir 

seu papel frente à construção de uma sociedade, somando saberes e vivências, a fim de 

colaborando nas tomadas de decisões do indivíduo.  

 

4.6 A escola pública e as metodologias ativas 

   

A escola pública em função de sua base tradicionalista e padronizada, pouco 

explora novas metodologias, até por uma condição de infraestrutura e administração. 

Ainda assim, existem casos de sucesso como é o caso de uma escola pública de ensino 

básico em Campos dos Goytacazes (RJ) que implantou um laboratório de ciências e 

realizou planos de aulas participativos. Como resultado, foi possível observar um aumento 

do rendimento escolar mensurado pelas notas, bem como um menor absenteísmo nas aulas, 

comparativamente a alunos do ano anterior que não haviam participado desse projeto 

(PINTO et al. 2013). 

Outro caso de sucesso que pode ser usado como exemplo é o de uma escola 

estadual na Califórnia:  

 

Um dos muitos modelos interessantes para pensar como organizar a “sala de aula” 

de forma diferente é olhar para algumas escolas inovadoras. Por exemplo, os 

projetos das escolas Summit (Summit Schools) da Califórnia equilibram tempos de 

atividades individuais, com as de grupo; sob a supervisão de dois professores, de 

áreas diferentes (humanas e exatas) que se preocupam com projetos que permitam 

olhares abrangentes, integradores, sem disciplinas. Acompanham o progresso de 

cada aluno (toda sexta feira, conversam individualmente com cada aluno). Os alunos 



34 

 

 

fazem avaliações quando se sentem preparados. (Coleção Mídias Contemporâneas 

2015) 

 

É claro que existe uma condição cultural e ímpar em cada instituição, não cabendo 

comparações entre elas, sendo importante justamente perceber a diversidade de projetos 

possíveis cada qual com sua identidade e finalidade.   

Muitos exemplos podem ser citados no Brasil, como as escolas contempladas pelo 

projeto NAVE  e GENTE no Rio de Janeiro. Ou o Colégio Estadual José Leite Lopes e Escola 

Técnica Estadual Cícero Dias em Pernambuco, ambos com iniciativas de projetos na área 

digital.  

 Outro exemplo de sucesso que se assemelha muito a trajetória da Escola Miragaia é a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima:  

 

“Na Amorim, cada aluno tem um educador tutor. Esse educador é responsável pela 

avaliação do progresso do estudante. Normalmente, cada professor da escola é responsável 

por cerca de 20 alunos por período. E, uma vez por semana, o tutor tem um encontro de 

cinco horas com seus tutorandos. Nos demais dias, se o tutorando tiver problemas pode 

procurar o seu tutor”. (disponível em https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-

politico-pedagogico/) 

 

O que cabe aqui é refletirmos quais elementos foram analisados para que esses 

caminhos fossem tomados? Por que abandonaram o tradicionalismo do ensino do Estado?  

Talvez todas essas inciativas tenham a mesma inquietude e estejam buscando novos caminhos 

para educação significativa. 

 

4.7 Resultados do Saresp e o PEV 

 

Quando analisamos os resultados do Saresp é  importante ponderar que muitos 

fatores não podem ser aferidos através da prova objetiva, sendo  ela sozinha por vezes um 

instrumento de avaliação descontextualizado, principalmente quando analisado da 

perspectiva de atores fora do contexto da escola em questão, ou seja, dirigentes, diretorias 

e a própria Secretaria de Educação.  

Insiro aqui uma reflexão: quem desenvolve e analisa esses resultados está 

diretamente envolvido no processo de aprendizagem da instituição?  

https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/
https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/
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Se a resposta for não, pode caracterizar uma condição de confiança tendo em vista a 

imparcialidade do sujeito no processo. Entretanto essa ausência pode distanciar os 

parâmetros utilizados para a avaliação do objeto de análise. É como se estivéssemos 

empenhando esforços em desenvolver a elasticidade de um corpo e em resposta avaliativa, 

medisse a intensidade de sua cor! Reitero que, avaliações externas são importantes e 

precisam acontecer com a finalidade de mapear fragilidades, mas este instrumento isolado 

torna-se omisso e instrumentalmente perigoso, tornando-se uma ferramenta de controle que 

gera avaliações e demandas descontextualizadas e constantemente oneram e desorientam o 

processo de ensino aprendizagem ao invés de fomentá-lo e aprimorá-lo.  

Se a resposta da questão reflexiva inicial for sim, estou no papel de agente participativo e 

sujeito ao crivo desconfiante da imparcialidade. Relacionar fatores que influenciaram estes 

resultados e que não estão impressos nos números, mas sim nos contextos, torna-me 

também fonte de informações. Desta forma, passo a analisar os dados do Saresp sob essa 

perspectiva. Segue abaixo a evolução histórica dos resultados do Saresp da Escola Estadual 

Euclides Bueno Miragaia (Figura 4): 

 

 

 

Figura 4: Desempenho dos alunos da Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia em 

matemática, segundo o SARESP. 
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Na Figura 4 podemos notar que entre 2015 e 2017, período de vigência do projeto, 

houve diminuição no número de alunos dentro da categoria abaixo do básico, considerável 

aumento na categoria básico e o surgimento de índices dentro da categoria adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Desempenho dos alunos da Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia em 

Língua Portuguesa, segundo o SARESP. 

 

Os dados apresentados na Figura 5 indicam que parte dos alunos que estavam dentro 

do nível básico no ano anterior regrediu, entretanto o nível básico triplicou seu índice em 

relação ao ano anterior.  

No ano seguinte (2016) os níveis abaixo do básico e adequado diminuíram e 

consequentemente houve aumento dos resultados de nível básico. No ano de 2017 os índices 

abaixo do básico tiveram uma pequena queda, básico um pequeno aumento, e pela primeira 

vez em cinco anos, alunos atingiram nível avançado.  

É possível relacionar o desenvolvimento do projeto e os índices levantados, uma vez 

que um dos alicerces do projeto era o desenvolvimento da competência leitora e escritora em 

todos os níveis e disciplinas. Melhorando essa competência estruturante, consequentemente, 

todas as outras passam a ser tangíveis. Ainda que em primeiro momento isso não reflita 

qualquer resultado aparente, é um processo lento e acumulativo. A escola empenhou esforços 
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em desenvolver um projeto, um vínculo e uma cultura escolar que não estava sendo avaliada 

em sua essência por nenhum instrumento institucional, que não fosse ela mesma.  

 Consequentemente, um aluno que desenvolve melhor a leitura e a escrita tem 

melhores condições de desenvolver raciocínio matemático, o que pode justificar também a 

melhora nos índices apresentados nessa disciplina. Isso porque houve um processo de 

construção coletiva e consciente de prioridades formativas e informativas, mesmo que a 

princípio não atenda as metas estipuladas pela diretoria de ensino, e talvez justamente por não 

ceder ao estruturalismo educacional. Isso remete mais uma vez a uma reflexão quanto ao 

desenvolvimento do currículo e ações pedagógicas intrínsecas da própria escola, que conhece 

suas fragilidades e potencialidades, ainda que não em sua totalidade, mas a comunidade 

escolar é o agente mais próximo desse entendimento. Talvez por não ter um índice como 

meta, mas a aprendizagem e a comunidade como o centro de suas intencionalidades, ao final 

do processo não por coincidência, mas consequentemente, melhora seus índices.    

Outro elemento analisado é o Índice de Desenvolvimento Educacional do Estado de 

São Paulo (IDESP), calculado a partir do desempenho no Saresp e o fluxo de alunos do 

mesmo ano. O fluxo escolar por sua vez é calculado a partir dos dados referentes à aprovação, 

abandono, reprovação por falta e reprovação por nota.  

Aqui mais uma vez nos deparamos com um paradigma, quando um dos índices de 

maior valor da escola é calculado considerando uma prova que muitas vezes não conversa 

atentamente com as fragilidades reais do chão da escola. Ao considerar ainda fatores como 

abandono e reprovação por falta, temos um conjunto de fatores que acaba por deformar todo o 

sistema de aprendizagem (VASCONCELLOS 1956). 

 A estrutura da escola, uma vez é avaliada a partir destes parâmetros, passa a se 

responsabilizar por fiscalizar e buscar alunos faltosos e/ ou em liberdade assistida. O 

professor também entra neste processo, uma vez que em função desta demanda e como parte 

de sua atribuição, precisa enviar relatórios dos alunos que estejam com um número 

considerável de faltas. As faltas levam a outra demanda que é a recuperação de ausência, 

garantido por lei, mas que em nada garante aprendizagem.  

Vemos a escola deslocando funcionários, esforços e recursos para atender um trabalho 

de esferas e competências totalmente arbitrárias, de conselho tutelar, juizado de menores e 

assistência social. Isso num contexto de superlotação de salas, número reduzido de 

funcionários, estrutura material, física e sistema de formação precário. Todo esse processo 
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gera uma exaustão constante dentro da escola. Somando a isso temos o fato de que a grande 

maioria dos professores trabalha em mais de uma escola, com diversas turmas e turnos, uma 

realidade que se opõe a de mais de 30 países, que não por acaso, possuem resultados muito 

melhores que o nosso (LIRA 2014). 

 Considere-se ainda que atingir as metas propostas para este índice é um dos únicos 

meios de conseguir aumento, ainda que pontual. Essa prática trata-se de um bônus e não um 

processo de valorização efetivo, cenário este que motiva a aprovação sem aprendizagem. 

Não obstante de todo este contexto, temos ainda a vinculação do IDESP a uma série de 

incentivos (inclusive financeiros) para o desenvolvimento de programas educacionais de 

ascensão, como o Mais Educação ou Professor Mediador (PMEC), por exemplo. As escolas 

que têm índices baixos recebem esses incentivos, melhoram seus resultados e no ano seguinte 

esses recursos são cortados, deixando mais uma vez a escola desamparada, voltando a ter um 

resultado indesejável não só em seus índices, mas aprofundando uma carência estratégica e 

financeira. A escola não pode se eximir de seu papel social, sendo indispensável reconhecer 

seu potencial diagnóstico. Muitas vezes é a partir desse olhar que encaminhamentos 

importantes são tomados e temos muitos exemplos de diagnósticos oftalmológicos, 

neurológicos, abuso infantil que foram encaminhados a partir do olhar da escola. E é 

justamente por isso que o Estado e a sociedade precisam reconhecer que a escola precisa de 

recurso, amparo, estrutura, estratégia e parceria.  

E por mais paradoxal que pareça, a escola não pode tomar para si todas as mazelas do 

mundo, sendo necessário reforçar e retomar o foco, o papel e a missão da escola: a 

aprendizagem. Hoje um aluno que vai a escola pública em busca de aprender e não de um 

diploma, é um aluno revolucionário. Uma escola que desenvolve suas estratégias em busca da 

aprendizagem do aluno, e não de alcançar um índice, é uma escola revolucionária.  

 

4.8 Resultados do Idesp e o PEV 

Retomando aqui a mesma perspectiva de análise participativa em busca da 

contextualização dos resultados passamos então a analisar o IDESP da escola entre os anos de 

2014 a 2017 buscando relação também as avaliações dos entrevistados (Figura 3): 
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Figura 6: Resultados do Idesp 2017 nos anos finais da E. E. Euclides Bueno Miragaia. 

A localização e condição de alta vulnerabilidade das comunidades, bem como o fato 

de haver um grande movimento migratório, influenciam muito no fluxo da escola, que tem 

impacto direto no IDESP. Um dos entrevistados expôs claramente essa problemática: 

“Quanto ao fluxo, nós temos uma questão muito séria de bairro, de pessoas que mudam de 

bairro, de comunidade facilmente. Isso também leva a evasão. Precisa de melhora no fluxo, 

mas não aconteceu ainda.” Somado ao fato que no início da implantação do projeto (2015) 

muitos pais com medo dessa nova perspectiva metodológica democrática, temeram pela 

aprendizagem de seus filhos e a princípio buscaram escolas tradicionais próximas.  “...meu 

filho eu até tirei ele da escola na época, porque ele perdeu muito conteúdo que é exigido 

ainda lá fora, ele não teve toda matéria de química no primeiro ano por exemplo, tem prova 

que exige química, no ENEM cai química, ele não teve. Tem que ver isso, quem quer fazer 

vestibular, tem coisa que foge do projeto, ou tem alguém errando em algum lugar(...) Pro 

Pedro até teve algum resultado, em relação a leitura, de pesquisa, ele teve essa autonomia, 

ele faz um trabalho científico hoje, e ele aprendeu aqui. Ele me ajuda com trabalho da 

faculdade e ele aprendeu aqui. Foi no primeiro ano que aprendeu. Só que acho que foge de 

algumas coisas que eram pra ser trabalhadas que é cobrado ainda, conteúdo é cobrado.” 

Essa situação leva a outra reflexão, a comunidade compreende a proposta da escola? 
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 Um dos pontos de atenção levantado pelos entrevistados foi a falta de apropriação ou 

de inserção real da própria comunidade dentro da iniciativa da escola. “Eu falo assim, o caso 

do projeto, que foi imposto pela escola Miragaia, foi imposto, não foi democrático, foi o que 

eu senti. E aí você vai pesquisar com os alunos, eles também não quiseram naquela época, 

agora já acostumaram.” 

Todos os entrevistados pontuaram que uma das limitantes para o desenvolvimento da 

proposta foi a condição de resistência, seja da comunidade, professores e alunos. Dentre 

entrevistados que trabalharam diretamente com proposta pedagógica (professores, 

coordenadores e vice diretores) 76% atribuíram a resistência dos professores à formação 

docente que privilegia metodologias de ensino menos participativas e pouco 

transdisciplinares.  

Outro ponto relevante é que todos os entrevistados que trabalharam didaticamente com 

a proposta apontaram a dificuldade de desenvolvimento do projeto frente ao estruturalismo 

educacional. Ou seja, os moldes de acompanhamento e avaliação não são compatíveis com a 

plataforma do estado, gerando inconformidade entre a prática da escola e os relatórios da 

diretoria de ensino.  “No projeto você acaba trabalhando com dois sistemas: o real do projeto 

e o da secretaria, que nem sempre se sobrepõem. Teria que ter uma forma de poder trabalhar 

o sistema de uma maneira mais maleável, com autorização previa logicamente, pra evitar 

bagunça, mas deveria ter essa possibilidade, dar essa autonomia pra escola.”  

 

4.9 Pontos positivos, negativos e reflexões sobre o PEV 

 

De maneira geral as entrevistas trouxeram alguns pontos de atenção importantes: 

1) Apropriação dos professores/ funcionários.  

A frase “precisamos falar a mesma língua” foi recorrente quando se referiam ao projeto, o 

que imprime uma ideia de descontinuidade. Parece que o referencial metodológico da escola 

ainda não estava claro para todos. A falta de reapropriação dessa metodologia e a reiteração 

das mudanças ao longo pro processo dificultou muito não só aos veteranos (alunos e 

professores) mas também a todos que chegavam nessa escola “diferente”. Algumas sugestões 

interessantes surgiram, como a implantação do sistema de entrevistas e perfil para admissão 

de professores, tal como realizado na admissão de professores em escolas do programa de 

ensino integral. Isso garantiria um corpo docente coeso e alinhado com metodologias ativas. 
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Outra sugestão dada pelos entrevistados é desenvolver um processo de formação sobre 

metodologias ativas que ocorresse anualmente. A necessidade de ferramentas para o projeto 

como livros, sala de informática e tempo de planejamento foram demandas levantadas por 

todos os professores. 

 

2) Apropriação pela comunidade escolar.  

Aparentemente, a comunidade e os alunos não foram adequadamente ouvidos e envolvidos no 

processo, o que tirou muita credibilidade da escola “democrática”. Em contrapartida todos os 

entrevistados citaram que a ausência dos pais e a falta de compromisso dos alunos na escola é 

um problema gritante, o que traz um paradigma a ser resolvido. 

 

3) Transposição didática.  

A existência de duas plataformas, uma oficial e uma extraoficial trouxe insegurança aos 

envolvidos, principalmente aos professores, o que gera desmotivação. O projeto precisa 

encontrar meios para diminuir o retrabalho e promover a transparência das ações pedagógicas, 

desenvolvendo metodologias de avaliação que sejam válidas, claras e úteis tanto para a escola 

quanto para a Diretoria de Ensino.  

Esta problemática sugere discussões não somente em relação à melhoria das propostas 

didáticas das escolas, mas também do aparato burocrático que cerca as instituições de ensino e 

acabam por inviabilizar projetos educacionais importantes por não haver sistema para isso.  

Qual é a prioridade afinal: proporcionar uma educação que atenda a especificidades de uma 

determinada comunidade ou gerar relatórios homogêneos? 

É claro que existem alguns critérios e avaliações que precisam ser mantidos, até 

mesmo por uma condição comparativa, entretanto isto não deveria engessar as instituições.  

Os professores colocaram a dificuldade no desenvolvimento das questões problema 

com os alunos principalmente envolvendo demandas locais. Reconhecer-se ainda é um dos 

maiores desafios destas propostas. “Os alunos estão acostumados a resolver os problemas do 

livro, não da vida deles.” O que nos leva mais uma vez a questionar: qual é a finalidade da 

escola?  

Uma das questões da entrevista pergunta sobre a escola que o entrevistado frequentou 

como aluno, sobre como era a aprendizagem, a relação professor aluno, os pontos positivos e 

negativos dessa escola. Todos os entrevistados relataram a escola que estudaram como 

tradicional, que os pontos positivos giravam em torno da participação da família na escola, da 
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cobrança dos alunos e da disciplina. Dentre os pontos negativos citados estão à falta de 

comunicação e vínculo com professores e, em função disso, o medo de perguntar e participar 

das aulas, sendo que quem não aprendia dentro do molde proposto deixava de estudar, com o 

qual a escola era excludente.  

Outro dado surpreendente é que 100% dos entrevistados que não completaram o 

ensino básico avaliaram a escola que frequentaram como perfeita, e que não havia nenhum 

ponto negativo a ser colocado ou sugestão de melhoria. Entretanto, quando questionados 

sobre o motivo que os levaram a sair da escola citaram que o fato de precisar trabalhar 

influenciou em seu desempenho, mas o abandono era por incapacidade, falta de aplicação. 

Outros que não conseguiam passar em uma determinada disciplina e como já havia repetido 

muitas vezes, não havia recuperação e desistiram. Um relato interessante de um entrevistado 

demonstra a incompatibilidade da visão perfeita de escola, “...abriu um tobogã do lado da 

escola, então matávamos aula pra ir brincar, era legal, era mais interessante.”  

A ideia de que a escola era perfeita, talvez gire em torno de sua dificuldade: por ser 

difícil, era boa, e por eu não ser bom o suficiente, eu era ruim, por isso não cabia nela. Isso 

nos remonta à condição hierárquica da educação e da meritocracia, em que para que algo seja 

bom, precisa ser difícil e tortuoso e que se não conseguiste passar, é culpa sua e não do 

processo em si.  

Não há escola perfeita. Aliás, a escola é parte da sociedade problemática que vivemos, 

sendo um reflexo de todos esses problemas. Se quisermos melhorar como escola, precisamos 

melhorar como sociedade. Talvez esse processo de romantizaçao da escola e do passado 

esteja ligado à melancolia da juventude que desvincula que o mundo que viveu antes não é o 

mesmo mundo de hoje, logo a escola desse mundo não cabe no agora.  

O problema da indisciplina falta de interesse, descompromisso e o desrespeito estavam 

presentes em todas as entrevistas quando questionados sobre os pontos negativos da escola 

atual. O reconhecimento de que apesar de ser um problema recorrente e amplo no seguimento 

educacional, é preciso reconhecer as especificidades deste cenário. “Infelizmente esses dois 

bairros carregam uma herança triste em relação à vulnerabilidade, uso de drogas, tráfico, 

prisões, que afeta diretamente nossos alunos.” Isso nos remete mais uma vez a empenhar 

esforços em desenvolver estratégias que ajudem a diminuir esse problema.  
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5.  Produto Final  

 

A análise dos resultados da pesquisa busca uma reflexão de todos os processos 

relacionados à escola, enquanto o produto final se concentra em oferecer ferramentas 

que viabilizem o trabalho docente frente aos desafios encontrados durante a 

implantação do projeto político pedagógico da instituição.  

Compreendemos que a mudança de fato não acontecerá se for apenas dentro da 

prática docente, mesmo porque este não é o único fator responsável pelo processo 

educacional. Mas a intenção é que a utilização deste produto viabilize uma mudança 

pontual, que posteriormente pode ou não liderar mudanças nas demais esferas.  

Baseando-se nas quatro vertentes metodológicas de interesse: Problematização, 

Aprendizagem Baseada em Projetos e Ensino Investigativo, construímos e 

compartilhamos de maneira intuitiva uma proposta que considera os pontos positivos e 

negativos levantados durante a pesquisa e que seja viável dentro do estruturalismo 

educacional.   

 

 

  



44 

 

 

6.  Considerações finais 

 

Mesmo com os índices de fluxo interferindo direta e negativamente nos resultados do 

Idesp (sendo provavelmente um problema que gira em torno da situação de vulnerabilidade 

presente na comunidade e que dificilmente a escola sozinha consiga revertê-lo), foi possível 

notar uma evolução no desempenho geral em todas as turmas analisadas.  

Ainda que existam resultados animadores dentro da perspectiva pedagógica e de 

aprendizagem, não há uma valorização deste processo e não existe uma consciência coletiva 

de que esta melhora esteja ligada ao projeto.  

A escolha da vertente metodológica precisa ter identidade, incluir a comunidade e 

adequar a sua realidade. Por vezes a linha tradicional fará bem este papel, porém em outras 

vezes não, dependendo da finalidade, do objetivo e do público que se quer atingir.  

É interessante perceber que os pontos levantados que sugerem negligência no processo 

de desenvolvimento do projeto podem ser estendidos a qualquer escola, com qualquer 

metodologia. É preciso que a comunidade escolar, pais, alunos, professores, diretores, vice-

diretores, coordenadores e funcionários estejam presentes na escola, ajudando a construir e 

cobrar resultados. Isso revela que a Escola precisa olhar para dentro, dedicar tempo, 

inteligência e estratégia para construir caminhos democráticos e participativos que sejam 

realmente significativos.  

Outra conclusão importante  é de que 100% dos entrevistados citaram que as pesquisas 

realizadas enquanto alunos na escola eram com finalidade de coleta e transcrição de dados 

sobre um tema, e que não havia necessariamente uma reflexão ou produção intelectual dentro 

do processo. Isso nos remete à hipótese de que o processo de consumo de informação sem 

senso crítico e seletividade pode estar atrelado a essa relação pobre com o gerenciamento de 

informação durante a construção de conhecimento. Ainda que muitos citem que outrora a 

aprendizagem ocorria de maneira mais efetiva, a pesquisa não estava relacionada a essa 

aprendizagem.  

Este processo mais uma vez direciona o olhar da educação para as metodologias 

ativas, que precisam os pontos de atenção levantados anteriormente inclusive na perspectiva 

tradicional de ensino conteudista, mas sem perder o foco na pesquisa e no desenvolvimento de 

competências socioemocionais. Através desses ajustes estão mais propensos a atingir os 

resultados em relação à auto responsabilidade, disciplina e senso crítico tão esperados.  
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No presente momento em que a escola abandonou o projeto por completo,  retomando 

a escola tradicional, fica evidente o aumento da violência, da evasão e da falta de 

envolvimento dos alunos para com as propostas pedagógicas. Nesse cenário as ferramentas 

disponíveis para mediar essas situações voltam-se a instrumentos individuais e de opressão, 

como notas e suspensões, que têm um impacto mínimo e exaustivo com alunos em situação 

de vulnerabilidade social. Todas as falhas mais uma vez se concentram na figura do professor, 

no gerenciamento de sala de aula. Não há mais um senso de corresponsabilidade, de gestão 

participativa ou buscar soluções através dos processos educacionais. A nota e o índice voltam 

a ser o começo e fim de todo o processo. 
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8. Anexos  

Anexo I 

Declaração 

 

 

As cópias de artigos de minha autoria ou de minha co-autoria, já publicados ou submetidos 

para publicação em revistas científicas ou anais de congresso sujeitos a arbitragem em que 

constam na minha Dissertação/Tese de Mestrado/ Doutorado intitulada Implantação de 

práticas pedagógicas ativas e democráticas em uma escola pública estadual: erros, acertos, 

reflexões e sugestões. Não infringem os dispositivos os dispositivos da lei nº 9.6010/98, nem 

o direito autoral de qualquer editora.   

 

Campinas, ____de___________ de _________. 

 

 

Assinatura:  

Nome da autora: Daniela Salles de Vilhena 

Rg da autora: 42490047 - 6 

Assinatura:___________________________________________________ 

Nome do orientador: Dr. Marcelo Menossi 

Rg do orientador: 42310263 
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Anexo II 

 

Roteiro de entrevista com funcionários da escola. 

 

Sexo: 

Idade: 

Naturalidade: 

Cargo na unidade escolar: 

Tempo de serviço na unidade escolar: 

 

Formação e proposições.  

 

1. Como você descreve e avalia o modelo de escola que frequentou? (ruim, regular, bom, ótimo). 

Por quê? Quais eram os pontos positivos e negativos? 

2. Este modelo era participativo (os alunos expressavam sua opinião, podiam intervir nas 

propostas das aulas, faziam debates ou assembleias, desenvolviam autonomia)?  

3. Como eram feitos os trabalhos e as pesquisas de escola? 

4. Quais sugestões você proporia para melhorar o modelo de escola que você frequentou?  

5. Como você avalia a comparação do modelo escolar que frequentou com o modelo escolar da 

geração subsequente a sua (filhos, sobrinhos e netos)? (ruim, regular, bom, ótimo) 

 

Instituição que trabalha e sua transição 

 

• Como você descreveria a escola que trabalha?  

• Quais são os pontos negativos e positivos?  

• Como você avalia a proposta pedagógica da escola? (ruim, regular, bom, ótimo) 

• Quais mudanças ocorreram em seu setor quando a escola mudou sua proposta pedagógica?  

• Como você avalia essas mudanças? (ruim, regular, bom, ótimo) Por quê?  

 

Escola tradicional  X  Escola democrática 

 

• Você prefere a escola tradicional ou democrática? Por quê?  

• Os alunos melhoraram ou pioraram o desempenho escolar depois da transição?  

• O índice de evasão aumentou ou diminuiu? 

• O índice de abandono aumentou ou diminuiu?  

• O índice de reprovação aumentou ou diminuiu?  

 

Sobre a idealização 

 

• Qual seria a proposta pedagógica de uma escola ideal para você?  
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Anexo III 

 

Termo de autorização para realização da pesquisa. 
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Anexo IV 

 


