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Pequenos ou grandiosos?

Servem de maquiagem à velha escola ou podem ajudá-la na construção de um novo sentido? 

Qual o papel de diretores e professores-coordenadores para que a escola possa avançar a cada projeto?

1. O que há por trás da idéia de projeto

A palavra projeto é parte do vocabulário de uso corrente, podendo ser empregada em variadas situações e diferentes 

contextos. O sentido mais geral que os dicionários lhe atribuem é o de idéia, desejo, intenção de fazer ou realizar algo, no 

futuro. O caráter de intenção está presente seja qual for o uso que se faça dela. Podemos adotá-la para fazer menção a 

alguma coisa comum, concreta, de caráter particular — é o caso do projeto de um armário ou de uma pequena reforma 

em nossa casa; podemos também associá-la a contextos que implicam abstrações, por vezes altamente subjetivas 

— projeto de vida é um exemplo —, chegando-se mesmo a adotá-la em contextos de grande abrangência — fala-se em 

projeto de país, de sociedade. Mais ou menos fortemente, portanto, a palavra está impregnada de desejo, de referência 

a alguma coisa que se almeja. De qualquer maneira, a palavra projeto está sempre associada à idéia de futuro, o que 

se depreende até mesmo de expressões corriqueiras, como “projeto para as férias”. Ora, esse sentido de intenção, de 

futuro, de alguma coisa que é almejada, tem ligação com sua origem, proveniente do latim projectus (junção de pro 

– para frente com jectus - lançado), ou seja, de algo que é lançado para frente. 

No Dicionário Básico de Filosofia (JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.222), a palavra projeto associa-se a Heidegger 

 e Sartre. Essas referências são particularmente importantes para que não se perca de vista a profunda relação entre a 

palavra projeto e o sentido de nossa vida, pois ... “à medida que vivemos, e desenvolvemos nossa capacidade de ante-

cipar ações, de eleger metas dentro de um conjunto de valores, historicamente situados e de procurarmos atingi-las, 

fazemos de nossa vida um projeto, segundo o qual nos constituímos como pessoa.” (MACHADO, 2000, p.2 ). 

Ora, mas se vamos falar de projetos, no contexto da educação e, em particular, da escola, qual o sentido de se começar 

por considerações de caráter filosófico? Certamente porque o fazer educativo, eminentemente humano, requer de cada 

um de nós além do desejo, motor de qualquer projeto, o exercício permanente da dúvida, da reflexão, da análise, da 

necessidade do balanço entre intenção e resultados práticos, de modo que nossas decisões possam ser mais claramente 

iluminadas pelos valores que as norteiam, isto é, por nossos compromissos éticos com esse fazer, intimamente ligado 

à idéia do tipo de alunos que desejamos ajudar a formar e, portanto, de sociedade que desejamos ajudar a construir.  
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E, sem dúvida, no caso particular da escola, tudo isso é mais complexo pois passa pela necessidade de articular desejos 

e interesses de natureza individual com os de natureza coletiva, tendo em vista que além das pessoas mais diretamente 

ligadas à instituição – alunos, pais, professores, gestores e outros funcionários – nela também se entrecruzam desejos 

e interesses de outros grupos da sociedade em que se insere.

Com isso, não pretendemos que professores e gestores cheguem a um indesejável estado de paralisia reflexiva, o que os 

levaria a ficar apenas no exame, na análise do que fazer, sem chegar à ação que qualquer projeto requer. No entanto, o 

que se quer enfatizar é que ação pela ação, tão característica de nosso fazer como professores, parte de nosso gesto e 

nosso hábito profissional, requer de todos nós um esforço adicional no sentido de que em nossas escolas, haja o efetivo 

investimento em projetos educativos.

Por ora, vamos deixar essas considerações como o pano de fundo de nossas preocupações para analisar alguns exem-

plos de projetos que podem fazer sentido na escola. 

2. A implementação de projetos na escola 

Qualquer pessoa que tenha que viabilizar um projeto – seja ele voltado para uma pesquisa escolar, acadêmica, ou para o 

trabalho a ser desenvolvido em uma empresa ou para uma área governamental, como a saúde pública —, tem algumas 

etapas de trabalho já delineadas. O que diferenciará os projetos de um tipo de atividade humana dos de outros – e esse 

é o caso de tudo que envolve a escola e a educação —, é justamente a maior ou menor delicadeza que requer de seus 

responsáveis: a permanente reflexão quanto a aspectos éticos e políticos — no sentido de se caminhar em uma direção 

e não em outra — que envolvem boa parte desses percursos. Justamente é esse o cerne da atuação dos gestores que, 

ao trabalharem em torno de um projeto são, em essência os principais responsáveis pelo olhar que se imprime a ele e 

sobre a garantia do planejamento das etapas que ele requer.

Sobre as etapas preparatórias que o projeto requer:

I. Selecionar a questão que se quer enfrentar, solucionar, ou o propósito que se quer atingir, de modo que se tenha como 

núcleo organizador do projeto um objetivo futuro a ser alcançado. 

II. Relacionar e seqüenciar as atividades que se pretende desenvolver, tendo em vista alcançar o objetivo. 

III. Detalhar os vários aspectos envolvidos nessas atividades. 

Quer dizer, a relação das atividades pressupõe outros aspectos, uma vez que cada uma das atividades que se planeja 

desenvolver tem a ver com o caminho que se pretende trilhar e, por isso, além da seqüência dessas ações, no que 

se supõe a definição prévia sobre o que se vai fazer, requer ainda que se faça o mesmo com relação ao como e com 

quem fazer – o que inclui a função a ser desempenhada por cada um dos participantes do projeto -, com que recursos 
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- espaços necessários, materiais, necessidades financeiras e apoios externos, se for o caso - e como serão avaliadas 

as diversas etapas do projeto e os resultados finais.

IV. Estabelecer um cronograma que situe as atividades ao longo do tempo, sem se esquecer dos registros de cada etapa 

e de sua avaliação. 

3. A intenção e o engajamento transformam um projeto pouco pretensioso em alavanca para  

a inovação 

Vamos começar por pensar em um projeto que possa desenvolver-se na escola, até certo ponto simples, no sentido 

de, em um primeiro momento, pouco depender, em sua consecução, do engajamento efetivo da maioria da escola.  

Por exemplo, um grupo de professores de matemática e de outras disciplinas da 1a série do ensino médio con-

stata que os alunos ingressaram nesse nível, com sérias lacunas em relação ao que deveriam saber ao sair do  

ensino fundamental. 

Reparem que até esse momento há uma constatação. Ela pode vir a ser apenas uma queixa, algo como uma simples 

lamúria, capaz de justificar os maus resultados em Matemática, Física, Química. Mas ela poderá adquirir os contornos de 

um VERDADEIRO problema no sentido piagetiano da palavra, quando se transformar em algo que incomoda, que requer 

um encaminhamento.

É exatamente nesse ponto que um professor-coordenador ou diretor que tem um “projeto educativo”, que é engajado 

como educador, fará a diferença. Ele poderá liderar um percurso diferenciado, como analisaremos a seguir.

Se ele simplesmente ouvir a queixa dos professores, tudo isso poderá se transformar em um desabafo coletivo, auto-

justificativa para o mau resultado dos alunos, em motivo de “caça às bruxas”, fofoca, ou para alimentar a cultura de 

fragmentação dos vários setores da instituição. Nesse caso, a “conclusão” dessa conversa pode ser a de que a escola 

teve problemas com a troca de professores de Matemática, que o pessoal do ensino fundamental é “fraco”, culpado por 

essa situação, já que tem sido ineficiente e dessa forma o grupo pode ficar “empacado” nesse ponto.

Contrariando tal postura que paralisa o grupo, aquele que coordena o trabalho pode propor ao grupo que comece a 

elaborar um projeto para reverter esse quadro e aí, o problema poderá ser assumido pelos professores envolvidos.  

O engajamento poderá requerer da parte dele que, em um primeiro momento se limite ao papel de apoiar o grupo, aju-

dando-o a definir e a colocar em ação as etapas do projeto. 

Suponha, por hipótese, que o grupo comece por fazer uma lista dos conteúdos e habilidades de que mais sentem falta 

para avançar nos cursos pelos quais são responsáveis. Por exemplo: frações (conceitos, capacidade de realizar opera-

ções que as envolvem, etc); proporções e assim por diante...
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Uma “solução”mais ou menos corriqueira, calcada no senso comum, pode surgir da parte dos professores: dividir entre 

eles a tarefa de “repetir”os conteúdos que os alunos supostamente deveriam saber, provavelmente de modo muito 

semelhante ao que já fora adotado pelos colegas do Ensino Fundamental. Ainda que para esse líder pedagógico seja 

evidente que a estratégia escolhida pelo grupo não representa um bom caminho para resolver o problema que os inco-

moda, pode ser que tenha que deixá-los prosseguir por tal caminho, para que cheguem a essa conclusão; assim podem 

aprender tudo isso de forma significativa, a partir da experiência, agora traduzida em um conjunto de ações, tendo em 

vista um objetivo. O importante é que esse trabalho não se transforme em uma tarefa pela tarefa, de caráter burocrático, 

desmobilizadora de motivação como freqüentemente se verifica no seio da instituição escolar. É bom lembrar que esse 

coordenador do projeto poderá ter um papel importantíssimo, ao fazer perguntas, ao longo de todo o processo, ao 

“cutucar” o grupo no sentido de mobilizar-se a enxergar vários ângulos da questão. Com relação às TIC, é importante 

que ele proponha aos professores uma reflexão em torno da questão: “Como os computadores e a tecnologia disponível 

na escola poderão contribuir para que professores e alunos dêem um salto, impulsionados por esse projeto?” E, mesmo 

que o grupo espontaneamente não o faça, é indispensável que ele sugira um levantamento prévio dos recursos de que 

a escola dispõe no sentido de ajudá-los a enfrentar esse desafio. De fato, ele fará a diferença, se for capaz de perceber 

“as brechas” pelas quais poderá fazer o grupo caminhar, identificando, por exemplo, os professores mais interessados 

para selecionar softwares, vídeos – inclusive os da TV Escola -, jogos, endereços na internet, revistas de educação 

que contribuam para esse processo. Se assim o fizer, certamente alguém do grupo vai “descobrir” que o problema que 

detectam não é privativo da escola em que se inserem, nem ao menos é novo e que há trabalhos que podem ajudá-los a 

reverter a situação. Talvez algum outro descubra o computador como aliado nesse processo e assim perceba que pode 

trabalhar com o colega de outra disciplina – e pode ser interessante que ele não seja professor de qualquer uma das 

que mencionamos anteriormente, que sentem mais de perto a carência dos alunos quanto aos conceitos matemáticos 

- para criar situações-problema nas quais, valendo-se de planilhas eletrônicas – como as do Excel –, os alunos tenham 

que lidar com alguns dos conceitos nos quais têm sérias dificuldades. Dessa forma, os professores fazem um movimento 

em direção à própria aprendizagem, à descoberta do colega como parceiro e, aos poucos, estabelece-se uma rede 

de cumplicidade envolvendo inclusive outros membros da comunidade escolar – por exemplo, o monitor que cuida da 

informática, os responsáveis pelo acervo de vídeos, pela biblioteca e assim por diante.

O papel do coordenador desse trabalho é fundamental, pois para que ele ajude o grupo a avançar deverá ser capaz de 

mobilizá-lo em torno de novas questões, de incentivá-lo diante de novas conquistas – mesmo que sejam pequenas –,  

e de apoiá-lo na mediação de embates e dissensos, inevitáveis ao longo do processo.

Uma coisa é certa: tanto os gestores da escola quanto aquele que coordena o grupo tem que manter um olho focado 

nesse projeto particular (um fragmento do que ocorre na escola) e outro que permita um olhar ampliado, tendo em vista 

o que se pretende atingir como projeto da escola. Assim sendo, não é possível deixar de lado os objetivos de curto prazo, 

previamente definidos pelo grupo, mas é preciso ficar atento quanto à consonância desse projeto com o conjunto de 

crenças e valores educativos que se consubstanciam no projeto político pedagógico da escola. Na medida em que esses 

esforços sejam canalizados em direção aos propósitos que a instituição procura atingir, reduzem-se os espaços para 
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a enorme tentação de eleger culpados por dificuldades, que certamente serão encontradas ao longo do trabalho e que 

precisam ser enfrentadas para que a escola possa avançar.

Há outro aspecto importante a destacar: é fundamental que um projeto, qualquer que seja ele, não seja visto por seus 

participantes como uma camisa-de-força, na qual não há movimento a fazer. Ao contrário, como enfatizamos anterior-

mente, o plano da ação inicial já supõe reflexões, redirecionamento, evolução. Exatamente por isso, a avaliação será 

elemento importante para que novas perguntas apareçam e para que novas barreiras, que dificultam a colaboração 

entre os indivíduos e grupos que atuam na escola2, sejam enfraquecidas.

Vale a pena enfatizar que o computador será elemento importante nesse processo de avaliação, pois ele será um aliado 

na elaboração de planilhas, gráficos, na comparação dos resultados obtidos pelos alunos participantes do projeto 

com os de outras turmas, em avaliações mais amplas, como as do SARESP e, assim por diante. Será muito importante 

aproveitar todo esse trabalho de outras maneiras e em outras circunstâncias (p.ex., no ano seguinte, quando modifi-

cações poderão ser introduzidas, no compartilhamento da experiência com outros membros da escola e com outras 

escolas que vivem dificuldades semelhantes, como forma de motivar o estudo de algum assunto que contribua para os 

avanços em relação ao tema). 

4. A escola, seus projetos e a importante transformação do chefe em maestro que organiza e afina 

a orquestra

 

O exemplo utilizado nesta discussão sobre projeto pode causar a sensação àqueles que o lêem de que ele se organizou 

a partir de uma postura educacional antiquada, que os “supostos” professores que têm esse tipo de problema nunca se 

valeram em suas aulas das inúmeras sugestões de projeto de trabalho que têm sido amplamente divulgadas por meio de 

cursos, livros didáticos, revistas de educação, TV, oficinas... Vale ressaltar que o que se acabou de analisar foi um pos-

sível caminho de trabalho que parte da pesquisa da própria ação educativa dos professores no contexto da sua escola 

e por isso, partiu-se de um exemplo, em que propositalmente, supôs-se que a ação educativa se organizava a partir de 

conteúdos e práticas curriculares tradicionais. Isso porque, por mais que se tente apresentar às escolas e a seus pro-

fessores um “menu com pratos diferentes”, capazes de deleitar o mais fino paladar e de sensibilizar papilas gustativas 

amortecidas, há uma questão de fundo que antecede o trabalho com qualquer projeto: Como conseguir que o professor 

experimente o prato que ele considera exótico, diante do seguro e “velho” conhecido arroz com feijão, que ele sente 

que é capaz de preparar tão bem? Como fazê-lo entender que talvez o velho arroz com feijão não seja muito saboroso 

para grande parte de seus alunos? Ou, de outro lado, como conseguir que diante de uma escola que não avança, fazer 

com que uma nova prática, levada a cabo por um ou mais professores, seja a oportunidade de experimentar, analisar, 

estudar, avaliar e não o motivo de intervenção que bloqueia o nascimento de qualquer inovação?

Para entender melhor porque o singelo exemplo que analisamos poderá levar a mudanças significativas no contexto da 
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escola, vamos tomar por base estudos de alguns pesquisadores sobre as dificuldades de se fazer com que inovações 

externas à escola, se incorporem a ela. 

Ao analisar o universo de escolas  para as quais o sistema educativo preparou novas propostas pedagógicas, THULER 

(2001) constatou que apenas uma parte delas, de fato, incorporou mudanças, inovações e elaborou novos projetos, 

melhorando significativamente o nível de aprendizagem de seus alunos; outra parte, resistiu às mudanças e não  

conseguiu avançar.

Ora, mas isso não se deu por acaso, uma vez que as escolas que se engajaram nesses projetos de inovação já haviam 

incorporado em seu funcionamento uma prática de buscar o seu aprimoramento; já as demais que resistiram às mudan-

ças, captavam nelas algo que conflitava com a proposta adotada pela escola e com isso, não fizeram esforços para 

inovar. Ou seja, a escola “constitui uma realidade organizacional que funciona como um ‘filtro’ mediador entre a admin-

istração e os professores.” (CANÁRIO, 1998, p.4).

No quadro abaixo, simplificado e adaptado a partir de THULER (2001, p.11), constam algumas das categorias elei-

tas pela autora e as respectivas características de dois tipos extremos, paradigmáticos, de instituições escolares 

- aquelas em que as mudanças foram incorporadas com maior facilidade e as que mais resistem a esses processos. 

É bom lembrar que a análise diz respeito a propostas de mudança elaboradas em instâncias fora do contexto escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos estudos que desenvolveu, a autora afirma que na tentativa de satisfazer as administrações centrais, muitas 

escolas desenvolvem projetos “de papel”. Trata-se de uma forma de causar boa impressão, de maquiar a escola tradi-

cional, sem que a escola efetivamente se altere. Já aquelas instituições escolares nas quais as inovações avançam, 

não se restringindo a uma classe ou a um grupo de alunos, são aquelas em que há engajamento, integração de ações 

dispersas porque, segundo ela, há um estabelecimento escolar em projeto. Dessa forma, procura valorizar o papel da 
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Mudanças são muito difíceis  Inovações são incorporadas

Capacidade de a escola 
projetar-se  no  futuro

Apenas parte da equipe adere ao proje-
to, até mesmo para livrar-se de cobran-
ças de níveis hierárquicos superiores

Projeto resulta de negociação em  
que a maioria da equipe adere aos 
objetivos, aos conteúdos, à 
estratégia de aplicação.

Relações profissionais Individualismo, poucas discussões 
sobre assuntos profissionais.

Cooperação, trocas sobre os prob-
lemas profissionais, empreendimentos 
comuns.

Liderança e como o 
poder é exercido

O diretor representa a autoridade buro-
crática, atuando de modo centralizado.

O exercício da autoridade do 
diretor e de outras lideranças 
implica negociação e uma 
prática cooperativa.
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construção coletiva e do percurso a ser construído pelo grupo, o que dará sentido à mudança. 

Há uma estreita relação entre o tipo de postura diante da condução do projeto e o perfil da instituição escolar em que 

ele se desenvolve - clima de trabalho agregador e outras características organizacionais que favorecem avanços insti-

tucionais. Ou seja, há aspectos que caracterizam a escola que  contribuem para que seus docentes se conscientizem e 

reflitam sobre suas concepções a respeito do que é ser professor, atualizando-se quanto ao sentido de sua ação profis-

sional. Na mesma direção, a busca de uma escola mais eficaz requer a avaliação permanente de resultados obtidos, o 

estabelecimento de critérios, de ajustes, feitos em sucessivas etapas, o que implica negociação entre seus membros. 

Tudo isso pode nos ajudar a entender porque o projeto que usamos em nossa reflexão pode ser, acima de tudo, um bom 

ponto de partida para que a instituição escolar avance no sentido de criar uma nova forma de trabalho para os que nela 

atuam. Se um olhar reflexivo iluminar o ambiente escolar para encontrar sentido ao que se faz na escola, de modo que as 

pessoas se perguntem – o quê fazer?, por que fazer isso?, para quê?, é possível fazer de outra forma? e assim por diante 

– e sejam capazes de ouvir o que os outros pensam e dizem a respeito, certamente começarão a se incomodar com 

certas “velhas formas de ensinar tão bem estabelecidas” e se mobilizarão para estudar e buscar respostas a novas per-

guntas. O fato de partirem de algo bem conhecido poderá ajudá-los a construir um novo caminho tanto individual quanto 

coletivo, de modo menos ameaçador, ancorado no esforço e apoio do grupo da escola, em clima de efetiva colaboração. 

Esse caminho também comporta interações com a comunidade de seu entorno, com outros segmentos da sociedade e 

com a rede de parcerias com outros grupos de educadores, o que é potencializado pelo uso das TIC.

Ao finalizar, vale destacar o papel daquele que coordena e lidera um projeto educativo – seja o diretor, o  

professor-coordenador ou outra pessoa; sua importância será tanto maior quanto mais abrangente seja o projeto. Seus 

esforços devem se dar no sentido de afastar-se do velho modelo burocrático de chefe, semeando um clima de confiança, 

aguçando seus sentidos, sua intuição e sua sensibilidade. Ele deverá liderar o grupo como se fosse um regente, que 

além de conseguir que cada membro da orquestra dê o melhor de si, seja capaz de fazer com que todos atuem sinergi-

camente, ou seja, de modo que a música tocada pela orquestra soe mais harmônica e bela do que a que seria ouvida 

caso pudéssemos somar as execuções individuais de todos os instrumentistas. A execução de qualidade requer esforço, 

organização e afinação de todos. 
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NOTAS

  1 Mestre e Doutoranda em Educação e Currículo – PUCSP; Bacharel e Licenciada em Química – USP. Autora; 

Consultora em Educação  

 

2 Na filosofia de Martin Heidegger ( 18889-1976), é “característica do Dasein (ser-aí), de estar, de estar sem-

pre lançado para além de si mesmo pela preocupação.” 

 

3 Para o existencialista Jean- Paul Sartre (1905-1980) o projeto é “a resposta que cada indivíduo dá à situação 

em que se encontra no mundo, aquilo que dá sentido à sua existência, as escolhas que faz e que constituem 

sua liberdade.” 

4 Ver a respeito das formas dominantes de comunicação entre os membros da escola no texto “As TIC che-

gam à escola. Como entrar pela porta da frente?” 

 

5 Os estudos envolvem principalmente países da Europa e da América do Norte.
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