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Introdução  

 

 

Apesar de ter nascido numa família com vários educadores e professores, nunca em 

minha infância pensei em ser professor. Sonhava em ser escritor e cogitava estudar história 

ou letras. Acabei estudando filosofia e me formando em pedagogia.  

Até o nível médio a escola foi uma coisa muito chata. Estudava para passar de ano e 

não percebia nenhum sentido naquilo que estava fazendo. Conclui o ensino primário no 

Grupo Escolar Prof.ª Diva Maria B. Toledo. Era a escola onde minha mãe lecionava e, em 

vista disso, sempre tive um tratamento diferente, o que não significava melhor ou pior do 

que os outros colegas; apenas diferente, pois era filho de professora e havia toda uma carga 

de exigência e flexibilidade própria da minha condição. 

Entre o primário e o ginásio houve um curso de admissão com uma professora 

extremamente rigorosa. Eu tinha verdadeiro ódio desta professora e com ela experimentei 

pela primeira vez na minha vida a cultivar um rancor profundo pelas pessoas e pelo mundo. 

Mas havia os colegas e as colegas, as brincadeiras e as festas e tudo isso dava um certo 

alívio. Apesar desta professora eu era muito feliz e adorava andar de bicicleta e jogar 

futebol de botão com os meus amigos. 

Conclui o ginásio no Colégio Estadual Ministro Costa Manso. Tive bons 

professores e muitos deles se tornaram bons companheiros de conversa e amizade. A escola 

começou a ficar mais leve, mas ainda não percebia nenhum sentido naquilo que estudava, 

com exceção da história antiga. Estudar os povos antigos do Egito, Mesopotâmia, Babilônia 

causou-me uma impressão fortíssima. Muito tempo depois tive uma sensação semelhante 

lendo o Ensaio Sobre a Origem das Línguas de Rousseau. 

No final de 1974 o ensino público começou a entrar em decadência e a minha 

família achou melhor que eu fizesse o ensino médio em escola particular. Em 1975, então 

com dezesseis anos, entrei no Colégio Equipe. Na época era uma escola com um projeto 

pedagógico voltado para o desenvolvimento do espírito crítico do aluno, mas que nos 

ensinava a ter gosto pelo estudo, num clima de liberdade, que nos inspirava a cultivar a 

responsabilidade. Foi a partir desde momento que comecei a gostar de escola e perceber 
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algum sentido naquilo que estava estudando. Além disso, senti uma necessidade enorme de 

buscar o conhecimento e de me apropriar da cultura literária e histórica. Comecei a ler, a 

freqüentar livrarias, a assinar revistas e a fotografar. 

Em 1976 havia montado em minha casa um laboratório de fotografia e com a 

bagagem de um curso profissionalizante da escola Câmera, comecei a ensinar fotografia 

para duas colegas de escola. Esta foi a minha primeira experiência docente. Lembro-me que 

a minha maior preocupação era com o aprendizado das minhas colegas. Ficava muito 

contente em observar a evolução delas. Percebi também que eu me saía melhor como 

professor de fotografia do que como fotógrafo. Mas na época, minha ambição era a de ser 

um grande fotógrafo e a vocação docente ficou abafada por mais alguns anos. 

Na época do vestibular eu estava muito perdido. Meus colegas estavam estudando 

firme para entrar na FAU, ECA, POLI, GV, FEA e eu não tinha a mínima idéia do que 

fazer. Na verdade, eu gostava tanto da escola, do Colégio Equipe, que não queria me 

formar. Poderia continuar por ali por mais alguns anos sem nenhum problema, mas a 

situação exigia uma definição e eu acabei prestando vestibular para filosofia. 

Entrei na USP e cursei filosofia por alguns anos, mas não deixei de me sentir 

perdido. Durante este período cursei um ano de comunicação social na FAAP. Cursei 

também psicologia por seis meses. Eu estava tentando encontrar um caminho, mas as coisas 

não estavam se encaixando. Neste mesmo período estudei astrologia, fiz teatro amador, 

curso de massagem e um curso profissionalizante de hotelaria no Senac. Depois deste 

período de indefinição comecei a trabalhar com pesquisa de mercado e me casei.  

A necessidade de sustentar família me levou a concentrar-me na área de pesquisa de 

mercado e acabei me tornando um bom profissional nesta área e comecei a viajar pelo 

Brasil inteiro treinando pessoal e formando equipes de pesquisadores em diversas capitais e 

cidades do país. Como na época das aulas de fotografia, percebi que eu me saia melhor 

como treinador de pessoal, do que como pesquisador. Seguindo esta intuição, e já cansado 

de analisar o mercado de toalhas de banho, lâmpadas, vídeos e mais uma infinidade de 

produtos de consumo, montei um curso de filosofia particular na minha própria casa. 

No começo os meus alunos eram amigos e conhecidos que queriam conhecer um 

pouco de filosofia, mas com o tempo as turmas foram se multiplicando e cheguei a montar 

cursos para empresas e participar de grupos de treinamento e desenvolvimento de pessoal. 
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Esta experiência acabou me despertando para a área de educação e em 1993 comecei a 

cursar pedagogia. Nesta época eu estava morando no interior do Rio de Janeiro e trabalhava 

numa Instituição de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Nesta Instituição, eu exercia a 

função de gerente de recursos humanos e era responsável pela avaliação institucional da 

IES. Foi nesta IES que tive uma grande oportunidade para a minha carreira na docência. O 

coordenador do curso de filosofia desta IES estava com dificuldades em contratar professor 

para a disciplina de filosofia da educação e me convidou. Eu hesitei por um momento, mas 

acabei aceitando o desafio e comecei a estudar e me aprofundar no assunto. 

Apesar de todas as falhas e lacunas, o curso foi razoável e os alunos me elogiaram 

bastante. Na verdade, eu conseguia criar um clima agradável na sala de aula e instigava os 

alunos a refletirem sobre a educação. Isso me dava tempo e ânimo para pesquisar mais 

sobre o assunto. A partir dessa experiência surgiram outros convites e tive que dividir o 

meu tempo entre o cargo de recursos humanos e o de professor. 

Em 1997 fui convidado pela direção desta IES a coordenar o curso de pedagogia. 

Foi uma experiência fantástica! Criamos uma equipe de professores e com a direção 

acadêmica começamos a construir um novo projeto pedagógico para o curso. Nosso 

objetivo era o de oferecer um curso que pudesse despertar no aluno o interesse pela vida 

acadêmica, pela pesquisa, pela cultura e por outras áreas do curso de pedagogia. Montamos 

um curso que procurava abrir espaços de atuação do pedagogo na área de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal. Montamos oficinas de criatividade, de problemas de 

aprendizagem, de abertura de escolas, de projetos educacionais. Criamos parcerias com as 

empresas e escolas da região, com o objetivo de abrir campos de estágio, em que o aluno 

superava o modelo de estágio apenas de observação, para abraçar o modelo de intervenção.  

O curso passou a ser muito bem avaliado pelos alunos e pela comunidade, 

principalmente pelas agências de campo de estágio. Mas nem todos os professores do curso 

estavam satisfeitos. Nós havíamos redimensionado a carga horária de várias disciplinas 

com o objetivo de centralizar os conteúdos e abrir espaço para outras dimensões. Além 

disso, o curso passou a ser avaliado constantemente e muitos professores se sentiram 

ameaçados. Eles não conseguiram perceber – ou nós não fomos suficientemente claros - 

que a avaliação era um instrumento estratégico para a melhoria do nosso curso. Para eles 

era instrumento para demitir professor! 
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Aprendi com essa experiência, que além de conquistar os alunos, precisamos 

conquistar também os professores. Até então, minha preocupação estava toda centrada no 

aluno. Mas foi uma experiência positiva e acima de tudo porque eu percebi que não era 

mais um administrador de recursos humanos. Eu era um professor! 

A partir de 2001 passei a lecionar em duas IES da região do Vale do Paraíba e a 

partir de 2003 uma terceira IES surgiu no meu caminho, onde assumi novamente a 

coordenação de um curso de pedagogia. 

Nesta nova experiência percebo o quanto é interessante trabalhar com a idéia do 

conflito. Ao invés de estar sempre buscando o consenso entre as equipes de trabalho, 

procuro valorizar as diferenças e estabelecer o diálogo entre as pessoas. Não se trata, 

necessariamente, de um diálogo para se chegar ao consenso, mas da dialógica entre as 

diferentes tendências, que em alguns níveis são antagônicas, mas em outros 

complementares. Com essa postura, percebo que há de fato uma valorização do sujeito, que 

enquanto professor, deixa de ser visto como aquele que desempenha uma função específica,  

ou como o “dono” de uma disciplina. Na condição de um ser complexo, esse sujeito é 

convidado a ser mais do que professor, ou em outras palavras, é instigado a ser ele mesmo. 

No fundo, a questão da construção de um projeto político-pedagógico passa pela 

reflexão e estratégias de participação e envolvimento dos sujeitos no trabalho pedagógico.  

Existem numerosos trabalhos científicos que enfocam a questão da construção do 

projeto político-pedagógico de modo participativo e democrático, o que demonstra não só a 

importância do tema, mas também as dificuldades e problemas que a escola enfrenta para 

estabelecer uma metodologia de trabalho, que possa, de fato, envolver os sujeitos da escola 

de modo eficiente e produtivo. Veiga (2003) apresenta duas tendências básicas nas 

propostas de construção do projeto político-pedagógico. A primeira é a concepção de 

inovação regulatória ou técnica, em que o projeto político-pedagógico é introduzido sem a 

participação dos sujeitos, com o objetivo de transformar os rumos da instituição escolar, 

provocando mudanças em suas principais idéias, fundamentos, orientações curriculares e 

organizacionais. Segundo Veiga (2003): 

 

Inovar é, portanto, introduzir algo diferente dentro do sistema, para produzir 

uma mudança organizacional descontextualizada. Este processo deixa de 
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lado os sujeitos como protagonistas do institucional, desprezando as relações 

e as diferenças entre eles, não reconhecendo as relações de força entre o 

institucional e o contexto social mais amplo. A inovação regulatória ou 

técnica é instituída no sistema para provocar mudança, mesmo que seja 

temporária e parcial. Essa mudança não produz um projeto pedagógico novo, 

produz o mesmo sistema, modificado.” (Veiga, 2003, p. 270)  

 

 De maneira geral, essa tendência parte da direção da instituição, que a partir da 

propagação de uma “nova tendência”, divulga concepções doutrinárias inovadoras, 

convidando os sujeitos a participarem dessa proposta renovada e atualizada. 

 A segunda é o projeto político-pedagógico como inovação emancipatória ou 

edificante, em que a inovação emancipatória ou edificante não é confundida com evolução, 

reforma, invenção ou mudança. Segundo Veiga: 

 

Considerando a inovação uma produção humana, parto da idéia de que suas 

bases epistemológicas estão alicerçadas no caráter emancipador e 

argumentativo da ciência emergente. A inovação procura maior 

comunicação e diálogo com os saberes locais e com os diferentes atores e 

realiza-se em um contexto que é histórico e social, porque humano (...) neste 

sentido, a inovação emancipatória ou edificante tem sempre lugar numa 

situação concreta em que quem aplica está existencial, ética e socialmente 

comprometido com o impacto da aplicação.” (Veiga, 2003, p. 274) 

 

 Nesta segunda concepção estão os projetos políticos-pedagógicos que procuram 

contemplar a participação do sujeito. Essa participação pode limitar-se a algumas reuniões, 

à votação de algumas decisões, ao direito de voz em certas questões. Mas pode, também, 

transcender os limites da burocracia democrática e adentrar em espaços em que a 

complexidade do conhecimento e dos sujeitos seja encarada de modo mais profundo. 

Cunha (2002), em sua dissertação sobre participação comunitária e o papel da escola, 
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apresentada ao programa de mestrado em educação do Centro Universitário Nove de Julho, 

constata que mesmo nos municípios em que a proposta política se alinha à visão 

progressista, a escola não é vista como um espaço estratégico para a promoção pedagógica 

da participação. Observa-se, então, que o ambiente democrático e participativo exige uma 

maior atenção ao sujeito. A autora mostra, inclusive, que os gestores municipais ficaram 

surpresos ao perceberem que a escola pode ser um espaço privilegiado para a comunidade 

discutir seus problemas e necessidades. Há, assim, um cuidado em convidar o sujeito a 

participar das decisões, mas ainda persiste a falta de atenção com relação ao conceito de 

participação e suas múltiplas possibilidades a partir da condição do sujeito; em outras 

palavras, a gestão participativa convida o sujeito a participar de um modelo predeterminado 

de participação sem perguntar ao sujeito se é este o melhor modelo. 

 Pereira (2003) apresenta uma dissertação de mestrado para a Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, em que discute os problemas da violência 

nas escolas. Segundo a autora, os professores do Ensino Fundamental vêem a violência 

como conseqüência das desigualdades sociais, influência dos meios de comunicação e, 

finalmente, em função da desintegração familiar. O grande problema detectado pela autora 

é a falta de humanização nas relações estabelecidas entre as pessoas e na ausência de um 

projeto político-pedagógico. O remédio proposto por Pereira (2003) para minimizar a 

violência nas escolas é o diálogo e a resolução dos conflitos na própria sala de aula. Para a 

autora: 

 

O momento que atravessamos é de mudanças e, portanto, necessita da 

mobilização consciente por parte de todos no sentido de visualizarmos uma 

relação mais saudável entre o homem e o seu meio. Mas, por isso, é 

necessário compreendê-lo em toda a sua complexidade, o que pressupõe a 

necessidade de uma inter-relação entre as diferentes áreas do conhecimento.” 

(Pereira, 2003, p. 27) 

 

 Dentro, portanto, das duas vertentes de projeto político-pedagógico apresentadas por 

Veiga (2003), a do projeto político-pedagógico como inovação emancipatória ou edificante 
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será priorizada, uma vez que valoriza a participação do sujeito, e deste modo, instiga a 

discussão com relação ao papel daqueles que participam da construção do projeto político-

pedagógico. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96, estimula a 

participação democrática dos docentes, discentes, pais e funcionários na elaboração do  

projeto político-pedagógico da escola. A participação democrática sempre foi pleiteada 

pelos educadores comprometidos com a qualidade de ensino e com a formação cidadã, em 

que cada sujeito possa, através da educação, assumir seus deveres e reivindicar seus direitos 

dentro da sociedade.  

Desde os pioneiros da educação, capitaneados por Anísio Teixeira e Lourenço 

Filho, na década de 30, e também na visão contemporânea de Paulo Freire, a construção de 

uma escola participativa e autônoma é fundamental para o desenvolvimento de uma 

sociedade democrática. Esta tendência sempre foi combatida pelos detentores do poder, que 

mantinham a escola dentro dos padrões rígidos do controle e da obediência às diretrizes 

preestabelecidas. O embate dessas posições proporcionou maior abertura e consciência dos 

legisladores na elaboração da Constituição Federal de 1988 e também na atual legislação 

educacional, em que a gestão participativa e democrática na escola é estimulada, 

contrapondo-se à visão da administração autoritária e do controle. No entanto, como afirma 

o poeta espanhol Antonio Machado: “caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao 

caminhar”; a letra da lei não é suficiente para transformar a realidade. Assim, entre a 

vontade do legislador e a participação efetiva dos sujeitos que fazem a escola há uma longa 

distância.  

Pesquisando alguns desses estudos, observa-se que há uma tendência, na maioria 

deles, de se estabelecer consensos entre os participantes, com o objetivo de se poder 

viabilizar o trabalho escolar. Por outro lado, como a escola é constituída por uma 

multiplicidade de pessoas, com valores, costumes e crenças diferentes e semelhantes ao 

mesmo tempo, como devemos estabelecer condutas, processos, metas, filosofias de 

trabalho, metodologias de ensino, por exemplo, que sejam de fato representativas? Em 

outras palavras, haverá realmente um único caminho, para uma gama tão diversificada e 

diferenciada de caminhantes? 
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Esta questão foi tratada por diversos estudos científicos, e procuraremos, no espaço 

desta pesquisa, analisar algumas destas propostas. No entanto, vale adiantar que boa parte 

desses estudos, ao se preocuparem em demasia com a participação do coletivo, e sempre 

procurando estabelecer unidade na diversidade, simplicidade na complexidade, acabam 

esquecendo-se do sujeito, isto é, daquela pessoa com qualidades e defeitos; com razões e 

ilusões; com amor e ódio; com alegria e tristeza; com sabedoria e ignorância, que, na 

verdade, é um componente fundamental na construção do projeto político-pedagógico.  

Assim, a questão passa a envolver não simplesmente o melhor método de 

participação, ou seja, aquele que de fato irá favorecer de modo justo e democrático a 

participação de todos os envolvidos, mas a própria análise da condição humana, na medida 

em que os sujeitos que participam da construção do projeto político-pedagógico não são 

apenas professores, alunos, pais e funcionários, mas seres humanos complexos.  

Além disso, os sujeitos complexos que constituem a escola estão inseridos num 

contexto planetário também complexo, que se entrelaça no complexo ambiente da escola. 

Então, retomamos a pergunta que estabelece o nosso problema: como construir um projeto 

político-pedagógico numa sociedade complexa?  

A metodologia de pesquisa escolhida para tentar responder a essa pergunta baseou-

se na revisão bibliográfica de autores, que estudam o tema da construção do projeto 

político-pedagógico como uma estratégia central para propiciar o surgimento de uma 

escola, de fato, autônoma e com uma gestão democrática e participativa. A pesquisa 

bibliográfica nos mostrou que a participação dos sujeitos na construção do projeto político-

pedagógico é um desafio, na medida em que, apesar dos autores concordarem com a 

premissa de que a participação dos sujeitos é fundamental, nem sempre ela é atingida 

satisfatoriamente; isto é, promover a participação é uma coisa, conquistá-la de fato é outra.  

Assim, estaremos discutindo modelos de participação sugeridos com o intuito de analisar a 

condição do sujeito em cada um deles.  

O referencial teórico para a análise da condição do sujeito e da complexidade está 

baseado em Edgar Morin, pensador francês nascido em 1921, que estuda a concepção 

epistemológica da complexidade nos seus diferentes contextos planetários. A escolha desse 

referencial se justifica, primeiro, em função da própria complexidade do objeto da pesquisa, 

que é conflituoso e complexo; segundo, porque a dialógica proposta por Edgar Morin nos 
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ajuda a vivenciar o conflito próprio da construção de um projeto político-pedagógico. Já o 

modelo de gestão participativa é referenciado em Heloísa Lück, educadora brasileira, Ph. 

D. pela Universidade de Columbia nos EUA. Carmen Moreira de Castro Neves, mestre em 

educação e coordenadora geral de projetos especiais da Secretaria de educação a Distância 

do MEC, fortalece o conceito de projeto político-pedagógico e suas principais carac-

terísticas. Moacir Gadotti e Paulo Freire, educadores vinculados aos movimentos de base e 

de projetos de educação popular, são referências para a idéia de escola cidadã.  

Nosso objetivo, nessa pesquisa, é o de refletir sobre os conceitos que fundamentam 

a construção do projeto político-pedagógico; e o de procurar demonstrar, à luz da teoria da  

complexidade, o papel do sujeito na construção de um projeto político-pedagógico 

autêntico e participativo. Com isso, defendemos a idéia de conflito que, no fundo, valoriza 

o sujeito na construção do projeto político-pedagógico; e questionamos o conceito de 

consenso, que cria grandes castelos de areia, com a ilusória idéia de ordem. 

O primeiro capítulo é aberto com a discussão sobre os termos projeto e proposta, 

procurando estabelecer a diferença entre proposta pedagógica, expressão sugerida na 

legislação de ensino, e projeto político-pedagógico, terminologia mais comum entre os 

pesquisadores da área. Posteriormente, autores como Ilca Oliveira de Almeida Vianna, 

Paulo Roberto Padilha, Moacir Gadotti, Jair Militão da Silva e Heloísa Lück,  

pesquisadores do tema, são apresentados e analisados, com o objetivo de elucidar os 

critérios estabelecidos para a construção do projeto político-pedagógico de modo 

participativo e democrático. Alguns desses critérios serão criticados sob o olhar do 

pensamento complexo, que em sua concepção, supera a noção de consenso e propõe o 

convívio com o conflito.  

As características do projeto político-pedagógico sintetizadas por Carmen Moreira 

de Castro Neves são discutidas no segundo capítulo, em que conceitos como totalidade, 

democracia, intencionalidade, participação, entre outros, são abordados a partir do 

pensamento complexo, com o objetivo de sugerir caminhos complementares e antagônicos 

para a construção do projeto político-pedagógico. 

Finalmente, o terceiro capítulo enfoca a questão do sujeito em sua condição e 

identidade, com o objetivo de valorizar a sua participação na construção do projeto político-

pedagógico, de modo que haja uma inversão da tendência atual, em que projetos são 
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idealizados para formar sujeitos sem levar em conta que os sujeitos também podem 

conceber, viver, idealizar e imaginar projetos.    

Procuraremos ainda demonstrar que a gestão da escola é um tecido composto de 

vários fios, cada qual com sua qualidade e textura própria. Ainda que essas qualidades 

sejam conflitantes, a gestão se faz nesse conflito, ou na solidariedade dessas qualidades. 

Assim, a gestão escolar tende para uma concepção que inclui os contrários e trabalha a 

partir das tensões que são próprias da vida...de uma vida complexa...tecida por vários fios, 

por várias qualidades, por várias pessoas, que só irão transcender seus limites fragmentados 

pela cultura moderna quando perceberem no outro um outro olhar, diferente, conflitante, 

mas nem por isso impossível!  
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1. A Construção do Projeto Político-Pedagógico: 

Alguns Olhares 

 
 
 

Organizar as atividades-fim e meio da instituição educativa, 
por meio de um projeto político-pedagógico sob a ótica 

da inovação emancipatória e edificante, traz consigo a possibilidade 
de alunos, professores, servidores técnico-adminitrativos 

unirem-se e separem-se de acordo com as necessidades do processo. 
 

Ilma Passos Alencastro Veiga 
 
 
 
1.1 – Projeto político-pedagógico e não proposta pedagógica 
 

 Projeto político-pedagógico é um conceito já bastante trabalhado por diversos 

teóricos da educação. Procuraremos apresentar um quadro de definições pesquisadas para 

posteriormente trabalharmos seus fundamentos filosóficos. Não faz parte dos objetivos 

deste trabalho analisar as técnicas e métodos de construção e elaboração de projetos 

pedagógicos. Nosso principal objetivo é estudar os fundamentos filosóficos dos diferentes 

aspectos que caracterizam um projeto político-pedagógico. No exercício do filosofar, 

estaremos discutindo estas características, procurando encontrar a raiz e o fundamento de 

cada uma e teremos como referencial para essa reflexão o pensamento complexo de Edgar 

Morin. 

Há diversidade na nomenclatura do nosso objeto de estudo. A idéia de projeto 

político-pedagógico também é encontrada como “proposta pedagógica”, “projeto 

pedagógico” etc. Inclusive, na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96, encontramos duas nomenclaturas diferentes: “proposta pedagógica” e “projeto 

pedagógico”. Optamos por trabalhar com a nomenclatura de “projeto político-pedagógico” 

por ser, em primeiro lugar, a mais usual entre os teóricos da educação; e depois, porque a 

palavra proposta parece se distanciar bastante do universo da educação. Proposta vem do 

latim, proposita, transmitindo a idéia de negócio, assunto, promessa, oferta (Bueno, 1968, 

p.3220). Assim, dentro da concepção da palavra, a proposta pedagógica tem uma conotação 

mais voltada para o negócio, onde a escola oferece um produto, pronto e acabado, e a 
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comunidade aceita ou rejeita. Como a idéia, inclusive em termos legais, é a de envolver os 

diferentes atores da comunidade escolar na elaboração e construção da proposta, a palavra 

projeto nos parece mais adequada e compatível com o sentido do objeto em questão. Uma 

vez que a palavra projeto vem do latim, projectus, e significa lançar, arremessar (Bueno, 

1968, p. 3211). Há uma idéia de alvo, objetivo e meta na palavra projeto. Algo, talvez 

distante, mas que se quer alcançar; por isso a idéia de lançar-se, de projetar-se. Como uma 

lança que voa em busca de seu alvo, o projeto procura caminhos e rumos para atingir o seu 

objetivo. Objetivo este que nunca será um ponto de chegada, mas apenas uma etapa de um 

processo que se desafia constantemente a se lançar a outros alvos. 

Nessa busca, há muito de coragem e esperança, pois não existem caminhos prontos 

e acabados, que possam agradar a todos. No caminho desta metáfora, é interessante 

observar a arte Zen do tiro com arco, em que o processo para se atingir o alvo é tão ou mais  

importante que o tiro certeiro. Assim, o processo de aprendizado do arqueiro é longo e 

exige não só o aperfeiçoamento da técnica da arte, mas um profundo conhecimento de si 

mesmo. O maior inimigo do aprendiz nessa caminhada é a impaciência e o orgulho. Um 

alemão, professor de filosofia, numa visita ao Japão procurou se desenvolver na arte Zen do 

tiro com arco e numa de suas inúmeras frustrações por falta de êxito recebeu de seu mestre 

a seguinte lição: 

 

Isso acontece porque o senhor não está realmente desprendido de si mesmo. 

Contudo, é tão simples...Uma simples folha de bambu pode ensiná-lo. Com o 

peso da neve ela vai se inclinando aos poucos, até que de repente a neve 

escorrega e cai, sem que a folha tenha se movido. Como ela, permaneça na 

maior tensão até que o disparo caia, tem que desprender-se do arqueiro 

como a neve da folha, antes mesmo que ele tenha pensado nisso (Herrigel, 

1983, p.58 – 59). 

 

O projeto é uma idéia que irá se desdobrar no tempo. Não há como prever a neve e 

muito menos a sua quantidade. Assim como a folha de bambu é flexível ao volume de neve, 

o projeto da escola também deve ser maleável com o seu entorno. Escutar os ventos que 
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sopram da comunidade, com seus anseios e necessidades é se abrir ao processo e deixar que 

o projeto flua no ritmo da neve.  

O projeto, acima de tudo, está ligado a uma comunidade escolar.1 Assim como não 

existe uma única lança, com um único peso, lançada contra um único alvo e por um único 

arqueiro, não pode haver um projeto único para todas as diferentes escolas. A multipli-

cidade de escolhas, caminhos, alternativas, desenhos, sonhos e decisões é densa e por isso 

exige um projeto, que se lance para um alvo respeitando as incertezas. Como a neve sobre a 

folha de bambu, o projeto precisa esperar o seu momento de se concretizar, por isso a 

paciência e a esperança, pois sem esta, de que vale caminhar? Como afirma Gadotti: 

 

projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se a 

atravessar um período de instabilidade e buscar nova estabilidade em função 

da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o presente 

(Gadotti, apud Sousa, 2002, p. 72). 

 

 Há assim a esperança de se alcançar um estado melhor que o anterior e por isso o 

projeto lida com uma meta, com um objetivo que implica, necessariamente, em mudança e 

transformação. A coragem também é importante, uma vez que o caminho ainda 

desconhecido traz surpresas e imprevistos, que podem proporcionar instabilidade e 

incertezas. Assim, lançar um novo projeto político-pedagógico requer vontade de mudança, 

objetivos a alcançar, sábia paciência, esperança no novo e coragem para enfrentar os 

desafios. 

 A nomenclatura adotada pela legislação de ensino atual não contempla a palavra 

político. Parece-nos, no entanto, pertinente o uso do termo, apesar de muitos autores 

considerarem as palavras político e pedagógico como adjetivos indissociáveis e, portanto, 

também tautológicos. Como afirma Neves:  

                                                           
1 “Num projeto pedagógico tudo é relevante na teia das relações escolares, porque todas elas são 
potencialmente educativas ou deseducativas. Ensinar bem, por exemplo, não é apenas ensinar eficientemente 
uma disciplina, mas é também o êxito em integrar esse ensino aos ideais educativos da escola. Enfim, o 
importante é a motivação e o empenho comum numa reflexão institucionalmente abrangente e o firme 
propósito de alterar práticas nos sentidos indicados por essa reflexão. Para isso não há fórmulas prontas e 
convém não esperar auxílio de uma inexistente ‘ciência dos projetos’ ou de roteiros burocratizados. Elaborar 
o projeto pedagógico é um exercício de autonomia” (Azanha, 1997, p. 2). 
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Há quem prefira usar a expressão “projeto político-pedagógico” no sentido 

de que a ação pedagógica é um fato político, por estar formando o cidadão 

para determinada sociedade, sociedade esta que cobra da escola uma 

formação que propicie competência profissional e vivência democrática, 

participativa, crítica, responsável e ética. Político e pedagógico são, portanto, 

adjetivos indissociáveis e recíprocos. Por isso mesmo, outros entendem que 

dizendo pedagógico, está subentendido o termo político (Neves, 2003, p. 

28). 

 

 O termo política tem sua origem no grego politiké, do tema de polites, cidadão, o 

morador da cidade, polis (Bueno, 1968, p. 3118). A política assim pertence ao cidadão, ao 

morador da cidade, àquele que participa das decisões e da formulação das leis da cidade. 

Como afirma Aristóteles: 

 

O que constitui propriamente o cidadão, a sua qualidade verdadeiramente 

característica, é o direito de sufrágio nas Assembléias e de participação no 

exercício do poder público na sua pátria (...) chamamos “cidadão” a todo 

aquele que é admitido a esta participação e é principalmente por meio dela 

que o distinguimos de qualquer outro habitante (Aristóteles, 1977, p. 33). 

 

 Na Grécia Antiga, a cidadania era restrita aos cidadãos, ou seja, àqueles que 

pertenciam ao país, sendo aos demais habitantes, em sua maioria estrangeiros ou escravos, 

negada a condição de cidadãos. Assim, a participação democrática é um atributo do 

cidadão; por isso, mesmo numa sociedade democrática contemporânea, precisamos 

conquistar nossa cidadania e não nos deixarmos escravizar pela burocracia e pela 

arbitrariedade do Estado. No âmbito da escola, o termo político nos parece de extrema 

importância, pois indica que o projeto deve ter a participação de todos os envolvidos. 

Politicamente, a escola pertence a toda a comunidade e terá o rosto daqueles que a fazem.  

 Para Paulo Freire (1980) o homem está no mundo e com o mundo; logo, a 

participação do homem não se esgota em mera passividade. Não se reduzindo apenas ao 
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seu aspecto natural (biológico) ou ao seu aspecto cultural (criador), o homem pode e deve 

ser eminentemente participativo. Segundo o pensador, o papel do homem: 

 

na sua ingerência, senão quando destorcida e acidentalmente, não lhe 

permite ser um simples espectador, a quem não fosse lícito interferir sobre a 

realidade para modificá-la. Herdando a experiência adquirida, criando e 

recriando, integrando-se às condições de seu contexto, respondendo a seus 

desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o 

homem num domínio que lhe é exclusivo – o da História e o da Cultura 

(Freire, 1980, p.41). 

 

 Sendo o homem um ser de relações, sua participação e integração junto à realidade 

garantem-lhe autonomia e liberdade. Neste contexto de criação, recriação e decisão é que o 

homem pode dominar a realidade e transformá-la. A passividade alienante apenas adia o 

nascimento do sujeito. Para Paulo Freire (1980) a maior tragédia do homem moderno é a de 

estar dominado pelos mitos sociais e pela publicidade organizada, renunciando à sua 

capacidade de decidir. Este homem, domesticado e acomodado, deixa de ser sujeito e passa 

a ser apenas objeto. Para Erich Fromm, o homem moderno:  

 

não sabe o que quer, o que pensa e sente. Ajusta-se ao mandado de 

autoridades anônimas e adota um eu que não lhe pertence. Quanto mais 

procede deste modo, tanto mais se sente forçado a conformar a sua conduta à 

expectativa  alheia. Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o 

homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência 

que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se 

avizinham (Fromm apud Freire, 1980, p.44). 

 

 O projeto pedagógico da escola se torna político na medida em que integra seus 

participantes nos âmbitos das decisões. A esfera política, na visão de Paulo Freire, garante 

aos participantes a condição de sujeitos. Sujeitos que criam, recriam e decidem. Sujeitos 

que possuem consciência de seus valores e de suas atitudes. Sujeitos que pensam e 
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interferem, ao invés de serem simples espectadores acomodados que seguem as prescrições 

alheias. 

 Aristóteles afirma que “a sociedade que se formou da junção de várias aldeias 

constitui a Cidade, que tem a faculdade de se bastar a si própria” (Aristóteles, 1977, p.7). A 

cidade, assim, pertence aos cidadãos que irão, democraticamente, estabelecer suas próprias 

leis e normas. No grego a palavra autonomia, autonomia, significa governo próprio, 

independente, que se basta a si mesmo (Bueno, 1968, p. 444). Logo, o âmbito político tende 

a garantir a participação democrática dos cidadãos na construção autônoma de suas leis e 

normas, não dependendo de outras instâncias. Na verdade, uma sociedade autônoma é 

formada por sujeitos autônomos; e por outro lado, sujeitos autônomos são formados por 

uma sociedade autônoma. 

 A presença do termo político nos parece importante, pois acentua a necessidade da 

participação das pessoas na construção da autonomia da escola. Além disso, a gestão 

democrática da escola tende a fortalecer a formação de cidadãos mais autônomos e 

participativos na construção de uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Como afirma 

Gadotti: 

 

(...) a escola deve formar para a cidadania e, para isso, ela deve dar o 

exemplo. A gestão democrática da escola é um passo importante no 

aprendizado da democracia. A escola não tem um fim em si mesma. Ela está 

a serviço da comunidade. Nisso, a gestão democrática da escola está 

prestando um serviço também à comunidade que a mantém (Gadotti, 2000, 

p. 36). 

 

 Retirar o termo político do projeto pedagógico da escola pode implicar numa perda 

do conceito de autonomia, de participação, de gestão democrática. Por isso, optamos por 

designar o projeto pedagógico como projeto político-pedagógico, ainda que não seja esta a 

designação contida na atual Lei de Diretrizes e Bases. 

 Na verdade, o âmbito pedagógico está carregado da concepção política, na medida 

em que ele expressa finalidades e objetivos sociopolíticos. O pedagógico jamais será 

neutro, pois toda ação pedagógica aponta para uma intenção que revela valores e opções 
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ideológicas. Por isso, muitos autores não dissociam o âmbito político do pedagógico, pois 

não há como o pedagógico não ser político; porém, esta concepção nem sempre é 

claramente entendida por todos aqueles que participam da comunidade escolar. Como 

afirma Libâneo: 

 

O pedagógico refere-se a finalidades da ação educativa, implicando 

objetivos sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas 

organizativas e metodológicas da ação educativa. Nesse entendimento, o 

fenômeno educativo apresenta-se como expressão de interesses sociais em 

conflito na sociedade. É por isso que a Pedagogia expressa finalidades 

sociopolíticas, ou seja, uma direção explícita da ação educativa (Libâneo, 

2002, p. 30). 

 

 O termo político reforça, assim, o conceito do pedagógico, ampliando sua 

conotação e garantindo um sentido que vai além do meramente técnico ou metodológico. 

Como sustenta Libâneo: 

 

Há uma idéia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, de que a 

Pedagogia é o modo como se ensina, o modo de ensinar a matéria, o uso de 

técnicas de ensino. O pedagógico aí diz respeito ao metodológico, aos 

procedimentos. Trata-se de uma idéia simplista e reducionista (Libâneo, 

2002, p. 29). 

  

 Além disso, como a idéia de senso comum do pedagógico passa pela conotação de 

algo mais técnico, isso pode acarretar a noção de que o pedagógico pertence apenas aos 

especialistas da área, eliminando a participação de todos os envolvidos na construção do 

projeto. Por isso, apesar de tautológico, o termo político reforça e caracteriza de modo mais 

claro as idéias que estão embutidas no termo pedagógico. Como afirma Gadotti: 

 

O aluno aprende apenas quando ele se torna sujeito da sua aprendizagem. E, 

para que ele se torne sujeito da sua aprendizagem, precisa participar das 
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decisões que dizem respeito ao projeto da escola que faz parte também do 

projeto de sua vida. Passa-se muito tempo na escola para serem apenas 

clientes dela. Não há educação e aprendizagem sem sujeito da educação e da 

aprendizagem. A participação pertence à própria natureza do ato pedagógico 

(Gadotti, 2000, p. 36). 

 

 Todos devem participar, portanto, da construção do projeto político-pedagógico. 

Evidentemente, o envolvimento de todas as pessoas na construção de um único projeto não 

é uma tarefa fácil. Construir um projeto que contemple os interesses e as necessidades de 

todos os envolvidos é um grande desafio na sociedade multicultural e complexa em que 

vivemos. Como construir, neste cenário atual, marcado pela diversidade, um projeto que 

satisfaça a todos? Diversos autores, diante dessa questão, apresentam propostas para a 

animação e encaminhamento da construção do projeto político-pedagógico na escola. Essas 

propostas, em sua maioria, valorizam ao máximo a participação dos envolvidos, pois o 

objetivo é que o projeto seja representativo da comunidade. Porém, essa representatividade 

exige consenso. E onde há consenso, há unidade, igualdade, certezas e reducionismos. 

Como construir, então, um projeto político-pedagógico representativo em que prevaleça a 

diversidade e o conflito? Nossa pesquisa procurará rondar essa pergunta, dialogando com 

os autores e aprendendo com os conflitos. 

 

 

 

1.2 - Não há conflito no consenso? 

 

 
 

Não se pode reformar a instituição sem uma prévia reforma  
das mentes, mas não se podem reformar as mentes 

sem uma prévia reforma das instituições. 
 

Edgar Morin 
 

A sociedade é um conjunto de sujeitos e a negação deles. 
 

Adorno 
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 A construção do projeto político-pedagógico da escola implica numa concepção de 

gestão participativa. Como analisamos no item anterior, a participação de todos os sujeitos 

envolvidos na comunidade escolar é de extrema importância para a efetiva construção de 

um projeto político-pedagógico de fato representativo, e que possa integrar as pessoas, sem 

no entanto uniformizá-las. 

 Nossa preocupação está em pesquisar possibilidades de construções de projetos 

políticos-pedagógicos em que haja participação dos sujeitos, mas que esta participação não 

esteja limitada às aparências. Eleger representantes e dar sugestões sobre festas, 

quermesses, horário das aulas de educação física e demais questões totalmente periféricas 

ao real processo educacional são de fato participações? Até que ponto os sujeitos 

participativos não estão sendo iludidos? O representante, uma vez eleito, será sempre fiel às 

idéias dos representados? E estes últimos, até que ponto serão fiéis às suas próprias idéias?  

 Analisando essas questões a partir de teóricos como Ilca Vianna, Paulo Roberto 

Padilha, Moacir Gadotti, Jair Militão da Silva e Heloísa Lück, alguns conceitos, como os de 

dialética e dialógica, de sujeito, de participação, de consenso e de conflito serão estudados, 

e posteriormente, nos demais capítulos, aprofundados. 

  

Ilca Vianna (1986) relata uma experiência de planejamento participativo2 numa 

escola estadual em um dos municípios do Grande ABC paulista. A estratégia de 

envolvimento das pessoas está baseada numa ampla consulta à comunidade e na criação de 

grandes blocos de discussão, que serão reduzidos, paulatinamente, através de eleição de 

representantes. Assim, passa-se do múltiplo para o único; do complexo para o simples. 

 

                                                           
2 A palavra participação vem do latim participatio, e possui duplo significado. O primeiro como “ato de tomar 
o quinhão que lhe compete na divisão do todo” (Bueno, 1968, p. 2898) e também como, “comunicação, ato de 
dar a conhecer a alguém alguma coisa; cooperação, colaboração” (Ibid.). Assim a palavra pode significar 
tanto a idéia de “pegar a sua parte”, quanto a idéia de “fazer parte de algo”, isto é, a palavra carrega em si as 
duas idéias: de divisão e de unidade.  
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Partindo da fé no potencial e valor do homem, o Planejamento Participativo 

propõe que o educando seja encarado como ator e não mero espectador de 

sua história.  

Para garantir o processo, há a força da ação dialógica, canalizando 

positivamente conflitos de interesses, fazendo predominar, efetivamente, o 

consenso comum. 

Com isso, ampliam-se as raízes do trabalho participativo, fortalecendo o 

foco decisório e garantindo um processo educativo mais contínuo, eficiente, 

consciente e permanente (Vianna, 1989, p. 34-35). 

 

 Esta estratégia aceita o conflito apenas como um meio para se chegar ao consenso. 

Logo, quando “canalizado positivamente”, o conflito faz com que predomine o consenso. 

Aqui, o diálogo entre os contrários visa uma unidade. Em outras palavras, o conflito precisa 

ser administrado e encaminhado ao consenso. Logo, parece que nesta concepção dialética 

do conflito, todos os sujeitos precisam estar de acordo, - o que, sem dúvida, é muito difícil -   

para que o processo decisório seja fortalecido. Desde modo, a participação legitima as 

decisões e fortalece o processo decisório, mas não necessariamente o sujeito. Ainda que a 

idéia freireana - de que o sujeito seja o ator e não mero espectador da sua história - esteja 

presente nesta concepção de Vianna (1989), não podemos colocá-la como fundamento 

dessa proposta, pois a decisão da maioria supera a opinião de alguns ou de um, fazendo 

com que o consenso seja mais forte que o sujeito, que passa, então, a ser um mero 

espectador do seu tempo. Além disso, a estratégia pressupõe a equipe de especialistas, que 

são técnicos “cientificamente neutros” treinados a ouvir os problemas da comunidade, 

interpretá-los objetivamente e com total imparcialidade provar que são problemas 

fundamentais ou não, dependendo dos critérios que somente os técnicos possuem. 

 

O engajamento dos técnicos nos problemas da comunidade deve ser total, 

profundo e autêntico. Deve permitir a análise objetiva da realidade, sem 

contudo efetivar um comprometimento tal que impeça a objetividade das 

decisões. Faz-se importante, pois, que a equipe de assessoria se engaje nos 

problemas da comunidade, sinta-os em sua totalidade e variações, mas, em 
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seguida, se afaste, para interpretá-los objetivamente, sem comprometimentos 

(Vianna, 1989, p. 29). 

 

 Depois desse procedimento, “cientificamente controlado” ou “particularmente 

manipulado”, a equipe passa a sensibilizar a comunidade para os seus problemas cruciais. 

Posteriormente, a equipe passa a atuar como um elemento de conscientização, “induzindo 

os integrantes de uma comunidade a se conscientizarem da realidade em que vivem e a 

desenvolverem um sentimento de crítica, visando a melhorá-la com sua participação efetiva 

e grupal” (Vianna, 1989, p.29).  

Assim, segundo a autora, a comunidade - e não o sujeito - adquirirá a criticidade 

necessária para ultrapassar a consciência mágica, ingênua e deformada que possui da 

realidade que a circunda. Para a autora, a comunidade é mais que o sujeito. Ora, do que é 

feita a comunidade senão de sujeitos? E cabe perguntar: serão todos esses sujeitos iguais? 

Com consciência única e uniforme sob todos os ângulos e aspectos da realidade? Teremos 

uma realidade tão simples e clara, que pode ser espelhada e compreendida por todos de uma 

única forma?  

 A estratégia proposta pela autora mostra que o consenso é melhor que o conflito, 

porque a comunidade é mais importante que o sujeito. A comunidade estará, através do 

trabalho das equipes de especialistas, consciente dos seus problemas. O sujeito, com os seus 

problemas particulares, fica esquecido...ou como diz Erich Fromm “ ajusta-se ao mandado 

de autoridades anônimas e adota um eu que não lhe pertence. Quanto mais procede deste 

modo, tanto mais se sente forçado a conformar sua conduta à expectativa alheia” (Fromm, 

apud Freire, 1980, p. 44). 

 Na proposta de Vianna (1986) a vontade da comunidade expressa o desejo da 

maioria e, portanto, deve prevalecer sobre o interesse dos sujeitos particulares. Aqui, o todo 

é mais que as partes e o conflito entre as partes deve ser sucumbido pelo consenso da 

maioria. Para a autora, a participação das pessoas visa a discussão de suas necessidades em 

comum para, juntos, encontrarem soluções de consenso da maioria. Como define Vianna, 

 

genericamente, o Planejamento Participativo constitui-se uma estratégia de 

trabalho, que se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade 
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humana social, num processo global, para a solução de problemas comuns 

(Vianna, 1986, p. 22). 

 

 Há uma nítida redução da infinidade de problemas particulares e concretos dos 

sujeitos, para alguns poucos problemas comuns e abstratos. É claro que há problemas 

comuns a todos e que exigem soluções de consenso. A falta de transporte, de um posto de 

saúde, de esgoto e de iluminação são problemas que podem atingir todos os moradores de 

uma comunidade. Mas há também os problemas particulares, que exigem soluções 

particulares. É o caso, por exemplo, de um adolescente apaixonado, que não encontra um 

canal, uma forma, uma estratégia para expressar os seus sentimentos. Ou de uma mulher 

oprimida que, em seu silêncio, só consegue ver a morte como solução para a sua liberdade. 

Apesar de serem grandes bens sociais, o esgoto e o posto de saúde são para esses sujeitos 

um grande nada! Assim, a questão não está em favorecer a comunidade e a vontade da 

maioria, mas a de centralizar a comunidade em detrimento dos sujeitos. Por que a escolha 

pela comunidade deve necessariamente excluir os sujeitos? 

Na proposta de Vianna (1986) a participação de todos os envolvidos é de extrema 

importância, porém o encaminhamento das soluções está centralizado na decisão da 

maioria. Baseando-se nas idéias de Cornely (1977), Vianna exalta a característica política 

do planejamento participativo e a importância da maioria: 

 

(...) mais do que uma atividade técnica, um processo político vinculado à 

decisão da maioria, tomada pela maioria, em benefício da maioria (Cornely, 

apud Vianna, 1986, p. 24). 

 

 Nessa perspectiva o diálogo é muito importante na medida em que ele funciona 

como instrumento para se chegar ao consenso da maioria.  

 

Suas estratégias são o diálogo e a contribuição pessoal de todos os 

envolvidos para que o consenso da maioria encontre a melhor solução. Na 

medida em que os integrantes de um grupo conversam sobre um ou vários 

problemas comuns, passam a pensar sobre eles e a sensibilizar-se em relação 
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a eles, numa deliberada e amplamente discutida construção do futuro da 

comunidade (Vianna, 1986, p. 25). 

 

 Essa perspectiva pressupõe pessoas com interesses e problemas em comum. 

Evidentemente, um grupo ou segmento específico da sociedade pode se defrontar com 

problemas em comum. Mas haverá, sem dúvida, diferentes propostas para a solução do 

mesmo problema. Logo, neste caso, a maioria vence e impõe a sua solução aos demais. 

Mas há também uma outra situação, que passa desapercebida por essa proposta, que são 

exatamente as necessidades e interesses das pessoas que não são comuns aos demais. 

Existem problemas que somente uma minoria, ou mesmo apenas uma pessoa enxerga, e 

que pode se constituir a chave para a solução de muitos outros problemas, que 

provavelmente serão esquecidos e sufocados pelo interesse das maiorias. No filme Doze 

homens e uma sentença, a maioria, onze, acreditava ser o réu culpado. Apenas um 

discordava e então, convidou os demais a refletirem e reavaliarem os fatos. Após um longo 

exame dos fatos, os jurados concluem ser o réu inocente. Pelo paradigma da maioria, o réu 

não teria a mínima chance!   

 Comunidade e sujeito são elementos contrários, mas que constituem o mesmo 

tecido social. Logo, o planejamento participativo pode enriquecer-se com uma visão de 

inseparabilidade entre comunidade e sujeitos. A relação entre os sujeitos é importante não 

apenas para se chegar a consensos, mas também para percebermos os conflitos. Como 

afirma Morin: 

 

A dialógica permite assumir racionalmente a inseparabilidade de noções 

contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo. Niels Bohr, 

por exemplo, reconheceu a necessidade de conceber partículas como 

corpúsculos e como ondas, ao mesmo tempo. De um certo ponto de vista, os 

indivíduos, na medida em que desaparecem, são como corpúsculos 

autônomos; de um outro ponto de vista – dentro das duas comunidades que 

são a espécie e a sociedade -, o indivíduo desaparece quando se consideram 

a espécie e a sociedade; e a espécie e a sociedade desaparecem quando se 
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considera o indivíduo. O pensamento deve assumir dialogicamente os dois 

termos, que tendem a se excluir um ao outro (Morin, 2000, p.96). 

 

  Um dos objetivos do planejamento participativo é, segundo Vianna (1986), através 

do engajamento e conscientização dos grupos envolvidos, conquistar mudanças estruturais 

necessárias para a emancipação da população oprimida. A força da maioria é fundamental 

para a elaboração e consecução deste objetivo. Segundo a autora, 

 

um planejamento flexível, adaptado a cada situação específica que envolva 

decisões da maioria. Um planejamento de tenha por objetivo final a 

formação do brasileiro, individual ou socialmente considerado, a partir do 

engajamento de maiorias para as mudanças estruturais necessárias (Vianna, 

1986, p. 18). 

 

 Mudanças estruturais, que envolvem mudanças de modelos organizacionais e 

comportamentais, também podem ser concretizadas pela minoria. Ninguém nos Estados 

Unidos da América, em 1970, acreditou no movo modelo administrativo da “Qualidade” 

proposto por Edwards Deming. Ele era minoria, e só foi ouvido pelos japoneses. Hoje, esse 

modelo é adotado por quase todas as empresas do Ocidente. Segundo Morin (2001), a 

mudança muitas vezes provém exatamente de um desvio do consenso, da normalidade. Ora, 

reduzindo o planejamento à vontade da maioria, limita-se a participação das minorias. As 

idéias semelhantes vencem as idéias diferentes. Há assim, nessa proposta, uma tendência 

para a uniformidade, em que o princípio da mudança depende do consenso da maioria. 

Diferente desta concepção é a visão de Morin (2001). Segundo o pensador, 

 

o surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O 

surgimento de uma criação não pode ser conhecimento por antecipação, 

senão não haveria criação. A história avança, não de modo frontal como um 

rio, mas por desvios que decorrem de inovações ou de criações internas, de 

acontecimentos ou acidentes externos. A transformação interna começa a 

partir de criações inicialmente locais e quase microscópicas, efetua-se em 
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meio inicialmente restrito a alguns indivíduos e surge como desvios em 

relação à normalidade. Se o desvio não for esmagado, pode, em condições 

favoráveis, proporcionadas geralmente por crises, paralisar a regulação que o 

freava ou reprimia, para, em seguida, proliferar de modo epidêmico, 

desenvolver-se, propagar-se e tornar-se tendência cada vez mais poderosa, 

produzindo a nova normalidade (Morin, 2001, p. 81 e 82).  

 

 Na concepção do pensamento complexo, o planejamento participativo procura 

valorizar os contrários, incluindo e incorporando os iguais e os diferentes numa teia de 

relações, em que os olhares se cruzam para dar conta de uma mesma realidade. 

 

 

 

1.3 – O indivíduo e o sujeito 

 

 Segundo Morin (1996) há um paradoxo entre a sociedade e o indivíduo. A 

sociedade é formada por indivíduos, que possuem valores e costumes; ao mesmo tempo, a 

sociedade oferece ao indivíduo uma cultura e uma linguagem. O indivíduo, então, é ao 

mesmo tempo produto e produtor. Na definição dos termos, o indivíduo é aquele que se 

define como produto, enquanto o sujeito se define como o resultado da relação de 

dependência e autonomia com a sociedade. Segundo Morin: 

 

A sociedade é, sem dúvida, o produto de interações entre indivíduos. Essas 

interações, por sua vez, criam uma organização que tem qualidades próprias, 

em particular a linguagem e a cultura. E essas mesmas qualidades retroatuam 

sobre os indivíduos desde que vêm ao mundo, dando-lhes linguagem, 

cultura, etc. Isso significa que os indivíduos produzem a sociedade, que 

produz os indivíduos (Morin, 1996, p. 48). 
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 O sujeito é aquele que interage com a sociedade, enquanto produto e produtor; ou 

ainda, enquanto dependente e autônomo. Assim, o sujeito é aquele que é influenciado pela 

sociedade, mas que também influência a sociedade. A concepção do consenso e da maioria 

tende a tomar os sujeitos como indivíduos, isto é, como elementos ou partes de um todo. O 

coletivo, a comunidade, o todo é sempre, aqui, mais importante que as partes.  

 Por ser produto e produtor da sociedade, o sujeito é mais e menos que a sociedade. 

É menos quando recebe desta a linguagem e a cultura; é mais quando imprime valores e 

idéias, que transformarão essa mesma cultura.  

1.4 – O representante oculta o sujeito 

 

 Paulo Roberto Padilha (2003) propõe o planejamento dialógico como estratégia para 

se construir o projeto político-pedagógico da escola. Dentro da concepção freireana da 

escola cidadã, Padilha (2003) fundamenta a idéia de participação apresentando grande 

afinidade com o pensamento complexo. A partir de citações de Edgar Morin, Maria Cecília 

Sanchez Teixeira e Paulo Freire, o autor elucida o referencial do pensamento complexo em 

que está baseado para discutir, por exemplo, os conceitos de homem, diálogo, ciência 

moderna, participação, amor e conflito. 

 É importante, no entanto, antes de adentrarmos na análise da proposta do autor, 

diferenciar os conceitos de diálogo e dialógica em Paulo Freire e Edgar Morin, 

respectivamente. O diálogo para Paulo Freire significa a luta entre contrários, que tende a 

uma conciliação num plano superior. O conflito entre dominantes e dominados pode ser 

superado através do diálogo entre as partes, em que cada uma se conscientiza da posição da 

outra, dando lugar, assim, ao nascimento do homem novo, “não mais opressor; não mais 

oprimido, mas homem libertando-se” (Freire, 1987, p.35). Para Paulo Freire: 

 

O importante, por isso mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para 

superar a contradição em que se acham. Que esta superação seja o 

surgimento do homem novo – não mais opressor, não mais oprimido, mas 

homem libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-
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se Homem, que estavam sendo proibidos de ser, não o conseguirão se apenas 

inverterem os termos da contradição. Isto é, se apenas mudam de lugar nos 

pólos da contradição (Ibid. p. 43).  

 

 Para Edgar Morin, a dialógica significa a convivência entre os contrários, sem que 

haja a necessidade de conciliação entre os pólos. Por ser a realidade complexa, isto é, 

constituída por posições e contraposições, antagônicas e complementares ao mesmo tempo, 

a dialógica é um método complexo, para abarcar a realidade tal como se apresenta. 

 Passemos, então, à análise da proposta de Padilha (2003). Segundo o autor, a 

realidade complexa do homem, como um ser natural e cultural – biológico e metabiológico 

– impede que nos contentemos com uma relação pedagógica participativa “explicada e 

entendida  apenas no que se refere ao poder de decisão, à correlação de forças, ao exercício 

do voto, ou à capacidade de decidir das pessoas” (Padilha, 2003, p. 100). A realidade do 

ambiente escolar apresenta-se de modo complexo, exigindo um olhar menos fragmentado e 

reducionista, típico do procedimento científico. 

 

...consideramos que não é possível pensar o futuro da escola se continuarmos 

satisfeitos com explicações parciais e fragmentadas da participação, da 

educação e principalmente da ciência, como se ela desse conta da nossa 

realidade e como se fosse  admissível continuar a deixar de lado aquilo que 

não conseguimos explicar, aquilo que consideramos de difícil explicação 

porque relacionado à emoção, à sensibilidade, à subjetividade e não 

simplesmente à razão, ao quantificável, ao mensurável (Padilha, 2003, p. 

100-101). 

 

 Em contrapartida, a dialógica tende a religar lógicas diferentes, o que facilita a 

visualizar os contraditórios também como complementares. Dessa forma, a construção do 

projeto político-pedagógico nos remete às relações pedagógicas na sala de aula e de 

relações complexas na escola. 
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E quanto mais dialógico for o processo de ensino aprendizagem, maiores 

serão as nossas condições de enfrentar os desafios dessa complexidade, pois, 

como nos diz Edgar Morin, a dialógica significa “que duas ‘lógicas’ 

diferentes estão ligadas em uma unidade, de forma complexa 

(complementar, concorrente e antagônica) sem que a dualidade se perca da 

unidade)” (Padilha, 2003, p. 101). 

  

 Nesta concepção, Padilha (2003) defende a compreensão da cidadania como uma 

nova cultura, em que a participação surge como resultado do conhecimento sobre si mesmo 

e não de invasão ou reprodução cultural. 

 

Por isso defendemos a construção do projeto político-pedagógico da escola 

alicerçado na relação pedagógica que se estabelece desde a sala de aula, 

fundamentada na dialogicidade sensível, crítica, conflitiva, reflexiva, 

criativa, permanentemente política e transdisciplinar. Dessa forma, 

possibilitamos aos sujeitos do processo pedagógico espaços de convivência e 

de descoberta dos caminhos a serem trilhados, para que aprendam não só a 

conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser (Delors, 1999), mas principalmente a 

viver plenos da busca da felicidade a que todos têm direito, do pensar e agir 

autônomos e capazes, como nos adverte Morin (2000), e de reconhecer os 

limites e potencialidades da razão, do conhecimento, da condição humana, 

da identidade terrena, das incertezas, da compreensão e da ética do gênero 

humano (Padilha, 2003, p. 101). 

 

 A construção do projeto político-pedagógico para Padilha (2003), portanto, tem seus 

fundamentos nos quatro pilares da Unesco para a educação do século XXI, sintetizados por 

Jacques Delors; e também na obra “Sete saberes necessários à educação do futuro” de 

Edgar Morin. Estas referências, a partir da postura dialógica, valorizam o sujeito e 

procuram integrá-lo ao mundo, a partir de uma relação pedagógica em que o amor e o 

conflito superam a separação e o consenso. 
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 Se na concepção dos fundamentos da proposta de Padilha (2003) percebemos a 

abertura para o pensamento complexo, o mesmo não podemos afirmar com relação à 

metodologia escolhida, cujo marco referencial é de Celso dos Santos Vasconcelos, em que 

as idéias de representantes, consensos e comitês prevalecem. 

 Nesta proposta, Padilha (2002) apresenta o “Planejamento Socializado Ascendente”, 

em que a partir de uma consulta ampla junto à comunidade, avaliando seus problemas e 

elencando propostas, cria-se a “carta escolar”, documento que sintetiza os diagnósticos e 

propostas de solução para problemas dos diferentes segmentos da comunidade escolar. 

Segundo Padilha: 

 

Aplicando a metodologia do Planejamento Socializado Ascendente, cada 

bairro, através de assembléias de seus diversos segmentos (adultos, 

adolescentes e crianças), elaborariam seus próprios diagnósticos e proporiam 

as soluções para os problemas levantados. Simultaneamente, os segmentos 

dos profissionais que atuam na escola estariam fazendo o mesmo, em relação 

às suas condições de trabalho e o desempenho que entendem ser necessário, 

na sua visão, para a prestação de um serviço educacional de qualidade. Se 

considerarmos duas categorias de profissionais – docentes e não-docentes – 

e os três segmentos de cada bairro no exemplo dado, teríamos, ao final desta 

fase, cerca de 14 (catorze) documentos de diagnósticos e de propostas, a 

partir de visões de mundo específicas. 

Em seguida, a representação de cada um destes segmentos se consolidaria 

com os de mesmo gênero, de forma que, ao final desta, ter-se-ia três 

documentos da comunidade (um dos adultos, um dos adolescentes e um das 

crianças) e dois dos profissionais. Finalmente, um grupo de trabalho tirado 

do Conselho da escola, que deve contemplar a representação de todos estes 

segmentos e categorias, consolidaria os documentos em um só, para 

aprovação em plenário, ou, se quiser ser mais democrático ainda, numa 

ampla assembléia de todos, ordenando as propostas por prioridades (Padilha, 

2002, p. 83-84). 
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 A longa citação mostra que não há na metodologia do “planejamento socializado 

ascendente” a concepção dialógica de Morin, uma vez que prevalece a idéia da 

representação e das assembléias de âmbito deliberativo baseadas no consenso e no voto da 

maioria. Além disso, a característica da ordenação e da separação também está presente, 

afirmando a concepção analítica e científica sobre a dialógica. 

 

Ordenar a participação é, pois, a segunda característica desse tipo de 

planejamento, que chamamos de estratégia ascendente. Esta estratégia 

implica em combinar, a partir das bases, a divisão de tarefas, em definir a 

coordenação de grupos, em escolher representantes dos segmentos escolares 

e das equipes multi-segmentárias para que organizem consensos básicos, 

viabilizando a consolidação de decisões e deliberações dos grupos 

participantes (Padilha, 2002, p. 84). 

 

 A concepção administrativa taylorista-fordista parte da mesma idéia ao contrário, 

isto é, parte do todo para as partes e das partes para partes cada vez menores. A realidade é 

dividida, secionada e extirpada  de seu contexto. Na proposta de Padilha (2003), as partes 

tendem a se uniformizar com o todo, porém um todo que não admite conflitos, pois retoma 

a idéia de consenso e de representantes. 

 

...os temas que não forem objeto de consensos básicos, retornarão a todo o 

grupo para serem rediscutidos. E permanecendo o dissenso sobre 

determinados aspectos, submete-se à votação, prevalecendo a decisão da 

maioria (Padilha, 2002, p. 84). 

  

 Esta postura está bem distante da concepção dialógica de Morin, em que os opostos 

são simultaneamente antagônicos e complementares. Procurar eliminar as contradições, os 

antagonismos e os conflitos é reduzir a realidade àquilo que nos é mais conveniente. 

“Minha maior aquisição – afirma Morin – foi compreender que o pensamento não pode 

ultrapassar contradições fundamentais, e que o jogo dos antagonismos, sem 

necessariamente suscitar síntese, é em si mesmo produtivo” (Morin, 1997, p. 59). Assim, 
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precisamos reeducar nosso pensamento para a complexidade, aprendendo a viver e pensar o 

conflito, sem a necessidade de se estar buscando sínteses. Caso contrário, que sentido há no 

consenso sem conflitos? Por que dialogar se nosso pensamento é igual? Por que os 

planejamentos participativos insistem em eleger representantes dos sujeitos? Por que os 

problemas precisam ser diagnosticados e priorizados? A concepção científica da causa-

efeito ainda prevalece como pano de fundo para essas respostas. Como afirma Morin: 

 

É preciso aprender a ultrapassar a causalidade linear causa => efeito. 

Compreender a causalidade mútua inter-relacionada, a causalidade circular 

(retroativa, recursiva), as incertezas da causalidade (por que as mesmas 

causas não produzem sempre os mesmos efeitos, quando os sistemas que 

elas afetam têm reações diferentes, e por que causas diferentes podem 

provocar os mesmos efeitos) (Morin, 2000, p. 77). 

 

    Além da questão da causalidade linear, que reduz os problemas a causas únicas, 

padronizando soluções quase sempre alheias ao contexto em questão, a idéia de eleger 

representantes também fere a concepção da complexidade. Quem é o representante, senão 

um sujeito que abdica de ser ele mesmo para ser o objeto da vontade de outros sujeitos? 

Como na peça Cyrano de Bergerac, aquele que declama os versos de amor é apenas um 

facho da verdadeira luz amorosa que irradia do coração do poeta. De quantos Cristianos3 os 

sujeitos ainda vão precisar para esconder a vergonha de serem o que são! Por que colocar 

na boca de outros aquilo que somente o coração do poeta sabe cantar? Como afirma Morin, 

“nenhum outro indivíduo pode dizer Eu em meu lugar, mas todos os outros podem dizer Eu 

individualmente” (Morin, 2003, p. 75). 

 

 

1.5 – A dialética e a busca da grande síntese 

 

 Moacir Gadotti (2002) defende a idéia de que o projeto político-pedagógico da 

escola, para ser de fato representativo, deve estar baseado na gestão democrática e na 
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autonomia da escola. Gadotti (2002) é fiel ao conceito de multiculturalidade, em que a 

escola universal e para todos, mesmo unificada, deve sempre respeitar as diferenças locais e 

regionais. A preocupação do autor com as diferenças na construção da autonomia da escola 

reforça a convivência de conceitos antagônicos. Para o autor, “a autonomia é o oposto da 

uniformização. A autonomia admite a diferença e, por isso, supõe a parceria. Só a igualdade 

na diferença e a parceria são capazes de criar o novo” (Gadotti, 2002, p. 47). 

 O diálogo entre os diferentes gera igualdade de oportunidades e de participação. 

Para o autor: “a idéia de autonomia é intrínseca à idéia de democracia e cidadania. Cidadão 

é aquele que participa do governo; e só pode participar do governo (participar da tomada de 

decisões) quem tiver poder e tiver liberdade e autonomia para exercê-lo” (Gadotti, 2002, p. 

46). O importante na proposta de Gadotti é que a autonomia e a parceria caminham juntas, 

pois do contrário, quanto mais autônomo, mais individualista e isolado pode se tornar o 

indivíduo. O indivíduo deve ser autônomo e solidário ao mesmo tempo. Como afirma 

Morin:  

 

A autonomia de que falo não é mais uma liberdade absoluta, emancipada de 

qualquer dependência, mas uma autonomia que depende de seu meio 

ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. Assim, um ser vivo, para 

salvaguardar sua autonomia, trabalha, despende energia, e deve, obviamente, 

abastecer-se de energia em seu meio, do qual depende. Quanto a nós, seres 

culturais e sociais, só podemos ser autônomos a partir de uma dependência 

original em relação à cultura, em relação a uma língua, em relação a um 

saber. A autonomia não é possível em termos absolutos, mas em termos 

relacionais e relativos (Morin, 200, p. 118). 

 

 No exercício da gestão democrática deve haver, portanto, um diálogo entre a 

autonomia e a solidariedade; entre o indivíduo e o coletivo. A vontade de muitos não pode 

eliminar a vontade de poucos, assim como a vontade de um não pode ignorar a vontade de 

todos. Pois o máximo de autonomia é autoritarismo; e o máximo de solidariedade é 

submissão. Gadotti observa que existem dois sistemas na administração das escolas: um 
                                                                                                                                                                                 
3 Na peça Cyrano de Bergerac, Cristiano é o personagem que procura conquistar sua amada, fazendo-se 
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estático e outro dinâmico. “Uma visão sistêmica estreita que procura acentuar os aspectos 

estáticos – como o consenso, a adaptação, a ordem, a hierarquia – e uma visão dinâmica 

que valoriza a contradição, a mudança, o conflito, a autonomia” (Gadotti, 2002, p. 48). Para 

o autor, esses dois modelos não existem em estado puro. Na prática, as escolas apresentam 

um certo ecletismo, isto é um confronto entre a visão estática – funcionalista – e a visão 

dinâmica – dialética. “Nesse confronto de concepções e práticas, o sistema tende a uma 

síntese superadora, o que temos chamado, cada vez mais, de sistema único e 

descentralizado” (Gadotti, 2002, p. 49). 

 Independente da dualidade existente no sistema único e descentralizado, a questão 

está na concepção dialética da superação, da construção de uma grande síntese, que carrega 

em si a idéia de consenso e de eliminação das contradições e dos antagonismos. A partir de 

uma visão dialética, Gadotti aceita e trabalha com as diferenças, uma vez que estas são 

importantes enquanto alimento para a grande síntese. Na concepção dialógica do 

pensamento complexo, ao contrário, as diferenças são importantes porque fazem parte da 

vida. Segundo Morin: “a vida é ininteligível se não utilizamos o recurso da dialógica: o ser 

vivo vive na temperatura de sua própria destruição, ele vive de morte e morre de vida, é 

autônomo-dependente, auto-eco-organizador” (Morin, 1997, p. 62). Não há na dialógica a 

idéia de uma grande síntese; logo, na construção do projeto político-pedagógico, os 

antagonismos e os conflitos devem ser valorizados, pois eles espelham a vida que 

efetivamente há na escola.  

 

 

1.6 – Sujeito coletivo e o individualismo 

 

 Jair Militão da Silva (1996) apresenta uma proposta de autonomia da escola 

centralizada na valorização da pessoa humana e na criação do sujeito coletivo. A partir de 

uma forte crítica à burocracia sempre presente na escola pública, Silva (1996) defende a 

idéia de que a escola autônoma só pode ser fruto de pessoas autônomas. Por isso a 

importância de se valorizar as pessoas que constituem uma determinada unidade escolar. 

Somente pessoas autônomas podem construir uma escola autônoma. Segundo o autor: 

                                                                                                                                                                                 
passar por poeta. 



43 
 

 

Por onde começar, concretamente, a reconstrução de um sistema de ensino 

burocratizado e que agora procura criar escolas com autonomia?  

Acredito que o passo inicial deve ser o sincero empenho de todos que se 

interessem pela melhoria da educação no sentido do estabelecimento de um 

clima de valorização incondicional da pessoa humana. Essa é a condição 

inicial e necessária para o surgimento de pessoas seriamente empenhadas no 

exercício da liberdade e da responsabilidade próprias (Silva, 1996, p. 118). 

 

 A valorização da pessoa exige da escola uma postura menos burocrática e mais 

aberta ao criativo, ao novo, ao diferente. A burocracia procura moldar as pessoas a viverem 

papéis que pouco dizem respeito à verdadeira vida do sujeito. Assim, as pessoas precisam 

se adaptar ao sistema, às normas, às regras. Nessa adaptação, a pessoa humana abre mão de 

sua autenticidade e passa a representar os papéis determinados que, na maioria dos casos, 

geram pouca ou nenhuma identidade. Isso faz com que a pessoa fique cada vez mais 

distante de si mesma e, assim, mais distante de sua vida e de seus reais interesses. Segundo 

Silva: 

 

A educação, é ao mesmo tempo, um processo de contínua mudança e um 

lugar de encontro entre pessoas; por isso a existência de estruturas 

impessoais de convivência entre personagens que vivem papéis que não 

abarcam a totalidade de suas vidas como pessoas conduz, inevitavelmente, a 

uma situação de farsa educativa, onde rituais são realizados sem qualquer 

sentido mais profundo de acontecimento para as pessoas. São meros tempos 

de espera, de passagem para uma outra situação, formalmente documentados 

pelos diplomas e certificados (Silva, 1996, p. 108). 

 

 A educação, enquanto uma modalidade de formação de pessoas, não pode estar 

estruturada sobre a burocracia, impedindo que as pessoas se descubram a si mesmas. A 
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valorização da pessoa significa centralizar o sujeito no processo educacional. A educação 

deve conduzir o sujeito ao encontro de si mesmo, por isso a importância da autonomia. 

 A formação de sujeitos autônomos exige, segundo o autor, uma ação intencional 

com objetivos deliberadamente traçados na busca da formação de sujeitos coletivos. 

 

Um sujeito coletivo é um grupo de pessoas que possui uma identidade 

comum, um juízo comum sobre a realidade e reconhece-se participante do 

mesmo “nós-ético”, ou seja, percebe-se fazendo parte de uma mesma 

realidade comportamental, que é, por assim dizer, extensão de suas próprias 

pessoas. O grupo procura viver em comum-unidade, não necessariamente 

sob a mesma determinação geográfica. O que o unifica é, principalmente, o 

juízo comum sobre a realidade (Silva, 1996, p. 94-95). 

  

Para Silva, a valorização dos sujeitos individuais só tem sentido na medida em que 

gera o sujeito coletivo. Evidentemente, a comum-unidade é construída pelos antagonismos 

entre autonomia e solidariedade, entre individualidade e alteridade. Valoriza-se o sujeito 

individual, na medida em que este é o ponto de partida para a construção do sujeito 

coletivo. Por outro lado, o sujeito coletivo não anula o individual, pois o “nós-ético” passa 

pela consciência de cada sujeito. Assim, o sujeito autônomo não é, necessariamente, um 

individualista e egocêntrico, mas um sujeito que percebe sua intrínseca dependência em 

relação aos outros. Em outras palavras, o sujeito coletivo promove o sujeito individual, 

assim como o sujeito individual alimenta o sujeito coletivo. 

A sociedade pós-industrial, fundamentada em valores de competição, em que o 

indivíduo sempre prevalece sobre o coletivo, só pode gerar uma educação de exclusão. O 

individualismo é excludente, antes de tudo porque se exclui do coletivo, formando um 

sujeito que usufrui, mas não contribui para a sociedade em que vive.  

 

 

1.7 – O conflito pode ser produtivo 
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 Frederick Taylor (1856 – 1915), engenheiro americano, desenvolveu, no início do 

século XX, a teoria da administração científica, em que a racionalização do trabalho, com a 

divisão das tarefas, organizadas a partir de métodos e tempos rigorosamente aplicados, 

procurava maximizar a produtividade. Para Taylor, em toda atividade operacional há 

apenas um caminho, que será o mais rápido e eficiente. Há assim um esforço lógico-

racional para se encontrar a melhor maneira de se realizar determinadas tarefas dentro de 

uma organização. Segundo Ferreira, para Taylor 

 

existe uma única maneira certa de executar uma tarefa (the best Way). Para 

descobri-la, a administração deve empreender um estudo de tempos e 

métodos, decompondo os movimentos das tarefas executadas pelos 

trabalhadores (Ferreira, 1997, p. 16). 

 

Além dos métodos rigorosos, Taylor também desenvolveu a idéia da divisão do 

trabalho. Quanto mais divididas as tarefas melhor elas seriam realizadas pelos 

trabalhadores. Os movimentos deveriam se tornar cada vez mais simples. Logo, um número 

maior de trabalhadores participando de uma única tarefa é o ideal para se alcançar maior 

eficiência. Segundo Ferreira, 

 

uma tarefa deve ser dividida no maior número possível de subtarefas. 

Quanto menor e mais simples a tarefa, maior será a habilidade do operário 

em desempenhá-la. Ao realizar um movimento simples repetidas vezes, o 

funcionário ganha velocidade na sua atividade, aumentando o número de 

unidades produzidas e elevando seu salário de forma proporcional ao seu 

esforço (Ferreira, 1997, p. 16). 

 

Evidentemente, quanto mais a tarefa é dividida, maior é a dificuldade de se 

apreender a totalidade da tarefa. De fato, o trabalho industrial da sociedade moderna é tão 

dividido e especializado que traz, como conseqüência, a dificuldade das pessoas 

perceberem a contribuição do seu trabalho no contexto e de estabelecerem um diálogo com 

os outros. Aliás, na concepção taylorista, o trabalhador não deve se preocupar com o 
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contexto, e muito menos com o processo, mas deve concentrar-se, apenas e tão somente, na 

sua parte. Isso resulta em isolamento, divisão, especialização, individualismo, 

competitividade. 

Heloísa Lück propõe um novo modelo de gestão escolar que possa favorecer a 

participação de todas as pessoas envolvidas no processo educacional. Questionando o 

modelo estático de escola e o papel do diretor, a autora mostra que o modelo taylorista-

fordista de gestão busca a hegemonia. Neste contexto, a escola gera um padrão de clientela, 

no qual aqueles que não se adaptam são excluídos, mantendo-se a homogeneidade da 

clientela. 

 

Até bem pouco tempo, o modelo de direção da escola, que se observava 

como hegemônico, era o de diretor tutelado dos órgãos centrais, sem voz 

própria, em seu estabelecimento do ensino para determinar os seus destinos 

e, em conseqüência, desresponsabilizado dos resultados de suas ações e 

respectivos resultados. Seu papel, nesse contexto, era o de guardião e gerente 

de operações estabelecidas em órgãos centrais. Seu trabalho constituía-se, 

sobretudo, repassar informações, controlar, supervisionar, “dirigir” o fazer 

escolar, de acordo com as normas propostas pelo sistema de ensino ou pela 

mantenedora. Era considerado bom diretor. (...) Cabe lembrar que esse 

procedimento era possível, uma vez que a clientela escolar era mais 

homogênea, ante a elitização da educação, em vista do que, quem não se 

adequasse ao sistema, era dele banido. A expulsão explícita ou sutil de 

alunos da escola foi uma prática aceita como natural. O entendimento que 

sustentava essa homogeneidade era o de que o participante da escola deve 

estar disposto a aceitar os modelos de organização estabelecidos e a agir de 

acordo com eles. Portanto, tensões, contradições e conflitos eram eliminados 

ou abafados. Os elevadíssimos índices de evasão escolar que marcaram a 

escola brasileira podem ser também explicados por um esforço no sentido de 

manter a homogeneidade da clientela escolar (Lück, 2000, p. 13). 
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 A escola de cunho taylorista-fordista, segundo a autora, buscava o consenso já na 

sua estrutura administrativa, condicionando a clientela a um padrão de adaptação, 

exatamente com o intuito de eliminar qualquer tipo de tensão e conflito. Como o conflito e 

a tensão fazem parte da vida, essa escola deixava de vivê-los, formatando sua clientela a 

um único tipo de comportamento. 

 A autora afirma que há um novo paradigma emergente que se desenvolve sobre a 

educação, a escola e sua gestão, e lembra que este novo paradigma atinge todas as áreas de 

atuação humana, exigindo do contexto da diversidade dos nossos tempos a participação 

cada vez maior das pessoas. 

 

A idéia que perpassa todos os segmentos da sociedade é a que demanda 

espaços de participação associados aos quais estão, inevitavelmente, os 

esforços de responsabilidade. Há de se dar conta, no contexto da escola, da 

multiculturalidade de nossa sociedade, da importância e riqueza dessa 

diversidade, associados à emergência do poder local e reivindicação de 

esforços de participação (Lück, 2000, p.15). 

 

 A autora elenca vários pressupostos que fundamentam o novo paradigma. 

Destacamos como de maior importância os seguintes: 

- A realidade é global, sendo que tudo está relacionado a tudo, direta ou indiretamente, 

estabelecendo uma rede de fatos, circunstâncias e situações, intimamente interligadas. 

- O ambiente social e comportamento humano são dinâmicos e por isso imprevisíveis, 

podendo ser coordenados e orientados e não plenamente controlados. O controle 

cerceia, a orientação impulsiona. 

- Incerteza, ambigüidade, contradições, tensão, conflito e crise são vistos como elementos 

naturais de qualquer processo social e como condições e oportunidades de crescimento 

e transformação. 
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- A melhor maneira de realizar a gestão de uma organização é a de estabelecer a 

sinergia4, mediante a formação de equipes atuantes, levando em consideração o seu 

ambiente cultural. 

- O talento e energia humanos associados são os melhores e mais poderosos recursos para 

mover uma organização e transformá-la (Lück, 2000, p. 15). 

 

Estes pressupostos fortalecem a idéia da valorização da pessoa e da relação de 

sinergia que deve haver entre os sujeitos, sem que isso elimine as tensões, conflitos e 

antagonismos próprios da relação entre as pessoas. 

  Diferente dos modelos de participação que buscam o consenso e se estabelecem a 

partir dos representantes, Lück propõem uma autonomia escolar a partir da 

interdependência entre as partes.  

 

Não se constrói a autonomia da escola senão mediante um entendimento 

recíproco entre dirigentes do sistema e dirigentes escolares, entre estes e a 

comunidade escolar (incluindo pais) a respeito de que tipo de educação a 

escola deve promover e de como todos, em conjunto, vão agir para realizá-

la. Não se trata, portanto, de um processo de repartir responsabilidades, mas 

de desdobrá-las, ampliando-as e compartilhando-as (Lück, 2000, p. 25).  

 

 Ao invés de repartir e separar, a autora propõem ampliar e compartilhar, o que 

ratifica a idéia de que a autonomia e a solidariedade devem andar juntas e que as pessoas 

não precisam, necessariamente, de representantes, mas de espaços de participação, 

preocupados em ouvir as partes e não obrigatoriamente criar consensos. Esta postura, que 

será aprofundada nos próximos capítulos, nos parece mais adequada e coerente com a 

complexidade da sociedade atual, que exige a participação cada vez maior das pessoas.  

  2 - Discutindo as características do projeto político-pedagógico (Restrito) 

                                                           
4 Sinergia significa a interação e cooperação entre as partes. Segundo Mariotti (1995), a sinergia só pode ser 
entendida a partir da visão do todo do sistema, e não a partir das partes isoladamente. 
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3 - O papel do sujeito na construção do projeto político-pedagógico 

 

 

Não me entristece que os outros não  

me conheçam. Entristece-me não  

conhecer os outros. 

Confúcio 

 

 Baseado no pensamento de Edgar Morin, o objetivo deste capítulo é o de discutir o 

conceito de sujeito. Discutindo o conceito de homo sapiens-demens e de homo complexus 

procuramos demonstrar que o sujeito que participa da construção do projeto político-

pedagógico é um sujeito complexo e que está inserido num ambiente também complexo. 

Para tanto, apoiados no conceito biológico de ecossistemas, procuramos estabelecer uma 

comparação entre as relações dos seres da natureza com os sujeitos que constroem o projeto 

político-pedagógico da escola.  

 

 

3.1 – O Sujeito pós-moderno 

 

 Houve um tempo em que as grandes questões e indagações acerca do mundo, de 

Deus e do homem eram respondidas pelas narrativas míticas. O mito, com sua linguagem 

simbólica, oferecia as chaves para se chegar ao conhecimento das coisas. A filosofia, na 

Grécia antiga, inaugura o tempo das respostas racionais para essas questões. Tales de 

Mileto (624 a.C. – 547 a.C.) é o primeiro filósofo a afirmar que a origem das coisas é a 

água; posteriormente, surge uma série de indagações promovidas por pensadores acerca do 

princípio de todas as coisas. Na Idade Média o paradigma predominante é o teológico, em 

que todas as grandes questões são respondidas através dos livros sagrados que compõem a 

Bíblia. O Renascimento do século XV retoma o modelo racional e centraliza o homem no 

Universo. O homem renascentista afasta-se do paradigma teológico e passa a sondar a 

Natureza fazendo uso da razão para alcançar respostas sobre o Universo e sobre si mesmo. 

Segundo Santos: 
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desde a Grécia antiga, as filosofias são discursos globais, totalizantes, que 

procuram os primeiros princípios e os fins últimos para explicar 

ordenadamente o Universo, a Natureza, o Homem. A pós-modernidade 

entrou nessa: ela é a valsa do adeus ou o declínio das grandes filosofias 

explicativas, dos grandes textos esperançosos como o cristianismo (e sua fé 

na salvação), o Iluminismo (com sua crença na tecnociência e no progresso), 

o marxismo (com sua aposta numa sociedade comunista). Hoje, os discursos 

globais e totalizantes quase não atraem ninguém. Dá-se um adeus às ilusões 

(Santos, 2004, p.72). 

 

 O resultado de uma aposta cega no desenvolvimento tecnológico e na sociedade 

industrial de consumo espelha um mundo pós-moderno em crise, em que tudo é passível de 

crítica e nada é muito estável e duradouro. Assim, os pensadores da pós-modernidade  

procuram revelar a crise em que vivemos e desmascarar os valores da sociedade atual. 

Segundo Santos (2004) os filósofos pós-modernos atuam em duas frentes: 

 

1ª - desconstrução dos princípios e concepções do pensamento ocidental – 

razão, sujeito, ordem, estado, sociedade etc. – promovendo a crítica da 

tecnociência e seu casamento com o poder político e econômico nas 

sociedades avançadas, que resultou no tão amaldiçoado Sistema. 

2ª -  desenvolvimento e valorização de temas antes considerados menores ou 

marginais em filosofia: desejo, loucura, sexualidade, linguagem, poesia, 

sociedades primitivas, jogo, cotidiano – elementos que abrem novas 

perspectivas para a libertação individual e aceleram a decadência dos valores 

ocidentais (Ibid. p. 74). 

 

 O sujeito pós-moderno é um ser fragmentado, sem um norte estável e seguro a ser 

seguido. Todos os grandes castelos de areia já se foram e como afirma Santos (Ibid. p. 104), 

“o indivíduo atual é sincrético, isto é, sua natureza é confusa, indefinida, plural, feita com 
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retalhos que não se fundem num todo”. Isso resulta numa total descrença e na falta de 

esperança no futuro.  

 Segundo Lyotard (2004), os grandes relatos perderam sua credibilidade no mundo 

contemporâneo e pós-moderno. Na sociedade e na cultura pós-industrial a questão da 

legitimação do conhecimento se coloca em outros termos. Segundo Lyotard: 

 

Pode-se ver neste declínio dos relatos um efeito do desenvolvimento das 

técnicas e das tecnologias a partir da Segunda Guerra Mundial, que deslocou 

a ênfase sobre os meios de ação de preferência à ênfase sobre os fins 

(Lyotard, 2004, p. 69). 

 

 O desenvolvimento tecnológico e o surgimento de uma sociedade de consumo 

baseada nas leis selvagens do mercado surpreendem o sujeito que, desintegrado e sem 

tempo para si mesmo, procura juntar pedaços de informações desconexas entre si, em busca 

de algum sentido. 

 O conhecimento especializado produzido pela modernidade gera na pós-

modernidade um sujeito hiper-individualista. Segundo Morin, o grande desenvolvimento 

tecnológico contemporâneo produziu paralelamente um tremendo subdesenvolvimento 

moral e psicológico do sujeito. Segundo o pensador: 

 

O desenvolvimento técnico-econômico produz igualmente 

subdesenvolvimentos morais e psicológicos ligados à hipertrofia 

individualista. Se o individualismo ocidental é, a meu ver, uma grande 

virtude da história ocidental, ele se transforma em hiper-individualismo, em 

perda de solidariedade em relação ao outro, em egocentrismo devastador. 

Existem os vícios causados pela especialização exagerada na qual cada 

espírito está fechado numa categoria e se torna incapaz de conhecer o global 

e o fundamental (Morin, 2004, p. 74). 

 

 Assim, é preciso religar os conhecimentos aprisionados em compartimentos 

fechados. O sujeito pós-moderno é planetário, o que implica ter uma visão mais ampla e 
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complexa das coisas. O sentido da existência, então, não reside no consumo de bens e 

serviços da sociedade pós-moderna, mas na esperança de um mundo mais solidário, em que 

o sujeito possa desfrutar de bens, mas acima de tudo, da compreensão e amizade dos outros. 

 O hiper-individualismo espelha o fechamento do sujeito para os outros. Isso impede 

a alteridade e reflete um indivíduo cada vez mais distante de si mesmo, um ignorante de si e 

ao mesmo tempo, e por isso mesmo, cego para os outros. A solidariedade, antes de tudo, 

afirma o sujeito em sua singularidade, pois partilhar com os outros não significa anular-se 

para si; ao contrário, espelha a busca de si mesmo. É interessante observar que Jesus Cristo 

afirmou: “amarás teu próximo como a ti mesmo” (Mateus, 1981, p.1307), o que significa 

uma dualidade intrínseca, pois para amar o próximo não é preciso anular-se a si mesmo. 

Aqui transparece a idéia de que o amor não permite a exclusão do sujeito. Para amar o 

próximo é preciso se incluir no amor5. Assim, a identidade do sujeito, tão incerta e diluída 

na pós-modernidade, depende do reencontro do sujeito com sua singularidade e, por outro 

lado, da solidariedade entre os sujeitos. O indivíduo, segundo Morin,  

 

contém, no mais alto grau, o paradoxo do uno e do múltiplo. A sua unidade 

produz uma dualidade e amarra uma multiplicidade. O uno comporta 

alteridade, cisões, diversidade, negação, antagonismos. Como disse Hegel, a 

identidade é a união da identidade e da não-identidade (2003, p. 94).    

   

 Assim, a identidade do sujeito depende da não-identidade. A consciência de si 

depende da consciência que o sujeito tem do outro e vice-versa. A sociedade pós-moderna 

leva o indivíduo a se identificar com bens de consumo e não com os seus semelhantes. Os 

meios de comunicação de massa estimulam o indivíduo a se identificar com um automóvel, 

com uma grife de moda, com um personagem da novela; e ao mesmo tempo, paradoxal-

mente, convida esse indivíduo, hiper-individualizado, a anular-se nos grandes eventos de 

massa, como o futebol, shows caipiras e de rock, missas católicas e encontros evangélicos, 

em que a presença qualitativa dos sujeitos conta muito pouco, ou quase nada. Ou ainda,   

                                                           
5 Para Morin as religiões universalistas como o cristianismo, o islamismo e o budismo “são religiões que 
insistiram sempre no valor da relação com o outro, seja o valor do amor ao próximo, muito forte no 
evangelho, ou a idéia de clemência, muito forte no Islã” (Morin, 2004, p.95). 
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quando se olha o outro, é em outra direção: como espectador, visto o exemplo dos atuais 

reality shows. 

 A sociedade de consumo e seus castelos de areia mágicos levam o sujeito ao 

esquecimento de si mesmo. A pós-modernidade, individualizando e fragmentando os 

sujeitos, impede a solidariedade e a esperança. Por isso, um projeto político-pedagógico 

pode resgatar o sujeito, na medida em que, ao convida-lo a participar da sua construção, 

pode também convida-lo a se descobrir como sujeito e se perceber como igual e diferente 

dos outros...construindo sua própria identidade. 

 

 

 

3.2 – Os diferentes sujeitos e suas diferentes tendências 

 

 Segundo Morin (2003), há uma tendência em considerar o homem apenas como 

homo sapiens e faber. A razão e a habilidade profissional produtiva tornam-se critérios para 

a definição do homem. A partir do início do século XX o trabalho raciona-lizado e 

estruturado a partir das idéias de Taylor e de Henry Ford, procurava adaptar o homem ao 

ritmo e funcionamento da máquina. Assim, o homem deveria trabalhar sem cansaço e 

desprovido de emoções. Como uma máquina, o homem deveria buscar a primazia em 

ritmos, processos e comportamentos. Tudo devidamente medido, controlado e 

cientificamente padronizado e ordenado. 

 

O paradigma industrial incluía o princípio taylorista da racionalização, 

juntamente com a constante mecanização. Essa “racionalização” baseava-se 

na separação dos aspectos intelectual e manual do trabalho...o conhecimento 

social sistematizado a partir de cima e incorporado ao maquinário pelos 

projetistas. Quando Taylor e os engenheiros tayloristas introduziram esses 

princípios no começo do século XX, seu objetivo explícito era forçar o 

controle da administração sobre os trabalhadores (Lipietz apud Bauman, 

2001, p. 67-68). 
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A separação, por vezes irredutível, entre o intelectual e o manual, entre o racional e 

o emocional, criam a concepção do homem sapiens e faber, que será formado nas fábricas e 

nas escolas. Castrando todas as demais tendências do homem, o século XX impõe um 

paradigma fragmentado e reducionista com relação ao homem, que vigora até hoje, mas 

com grandes chances de ser quebrado. 

 Na concepção taylorista, o homem produtivo não se dispersa em sonhos e delírios. 

Por ser sua inimiga, a emoção está distante do trabalho, assim como a criatividade, a 

iniciativa, o improviso, a alegria. O mundo do jogo e do prazer deve estar distante dos 

portões da fábrica, e também da escola, em que a ordem prevalece sobre a desordem. 

 O mundo porém não é constituído apenas por fábricas e escolas. O ecossistema 

humano é mais amplo e inúmeras relações irão brotar aquém e além dessas instâncias. 

Segundo Morin: 

 

Vivemos, de fato, num circuito de relações interdependentes e retroativas 

que alimentam, de maneira, ao mesmo tempo, antagônica e complementar, a 

racionalidade, a afetividade, o imaginário, a mitologia, a neurose, a loucura e 

a criatividade humanas (Morin, 2003, p. 127). 

 Isso significa que também o demens faz parte do homem. Para Morin, razão e 

loucura não se excluem, de forma que podemos conceber o homem na dialógica sapiens-

demens. 

 

O ser humano é razoável e não é, capaz de prudência e de insensatez, 

racional e afetivo;sujeito de afetividade intensa, sorri, ri, chora, mas sabe 

também conhecer objetivamente. É um ser calculador e sério, mas também 

ansioso, angustiado, embriagado, extático, de gozo; é um ser invadido pelo 

imaginário e que pode reconhecer o real, que sabe da morte, mas não pode 

aceitá-la, que destila mito e magia, mas também ciência e filosofia; possuído 

pelos deuses e pelas idéias, duvida dos deuses e critica as idéias. Alimenta-se 

de conhecimentos verificados, mas também de ilusões e de quimeras (Morin, 

2003, p. 127). 
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 Uma vez que lida com sujeitos, o projeto político-pedagógico deve levar em conta a 

dialógica do homo sapiens-demens, reconhecendo que não só existem relações múltiplas e 

complexas entre os sujeitos, mas que também, além do homo sapiens e faber, há o homo 

complexus. Como afirma Morin: 

 

Se o homo é, ao mesmo tempo, sapiens e demens, afetivo, lúdico, 

imaginário, poético, prosaico, se é um animal histérico, possuído por seus 

sonhos e, contudo, capaz de objetividade, de cálculo, de racionalidade, é por 

ser homo complexus (Morin, 2003, p. 140). 

 

  

 

3.3 – A complexidade da realidade exige a complexidade do sujeito 

 

A construção do projeto político-pedagógico envolve a participação de diferentes 

pessoas. Procuramos demonstrar até aqui que há uma tendência, entre as propostas 

analisadas, de se criar um consenso em torno das idéias, sugestões, diretrizes que irão 

sustentar o projeto político-pedagógico da escola.   

Além do consenso, há também uma outra tendência, como bem observou Silva 

(1996), que é a de se esquecer dos sujeitos envolvidos na construção do projeto. Apesar de 

serem diferentes, estas duas tendências estão associadas, pois o elemento humano é repleto 

de diversidade e, uma vez colocado no contexto democrático da participação, os 

antagonismos, contradições, conflitos irão brotar de forma vigorosa e talvez incontrolável.  

Assim, na busca de se garantir a participação e ao mesmo tempo torná-la produtiva 

e exeqüível, os sujeitos são envolvidos numa “metodologia de participação”, em que se 

procura, através da eleição de representantes dos diferentes setores, reduzir o número de 

participantes exatamente para obter maior controle com relação ao encaminhamento das 

diferentes propostas. 

A “metodologia da participação” parte do geral, do múltiplo e paulatinamente, 

através de decisões votadas e representantes eleitos, reduz o quadro de participantes em 

esferas mais altas, cujas decisões futuras são validadas pelo processo democrático 
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anteriormente estabelecido. Sem dúvida, essa “metodologia de participação”, teoricamente 

e sob a sua lógica, garante a participação de todos os envolvidos no processo de construção 

do projeto político-pedagógico da escola. O problema, no entanto, está na incerteza da real 

participação dos sujeitos. Nesse processo, os sujeitos podem ser manipulados, ou sujeitados 

a acatar decisões da maioria num primeiro momento e posteriormente obedecer a 

deliberações de uma minoria eleita pelos seus pares. Por isso, talvez os sujeitos possam ter 

um outro tipo de estratégia de participação, em que não haja necessidade de serem 

representados por outros e que suas sugestões, idéias e reivindicações sejam ouvidas, 

analisadas, refletidas e não necessariamente eleitas como prioridade ou eliminadas como 

bobagem. 

A valorização dos sujeitos que constituem a escola é fundamental para que haja uma 

participação talvez mais efetiva de todos. Mas quem é esse sujeito? E como esse sujeito 

pode ter de fato uma participação mais autêntica?   

Segundo Morin (1996), o sujeito é visto por muitas filosofias como algo superior, 

como a alma, já que nele se fixam juízos, a liberdade e a vontade moral. Por outro lado, 

para a ciência, o sujeito é reduzido a determinismos físicos, biológicos, sociológicos ou 

culturais. A civilização ocidental está impregnada de uma dualidade, em que ou prevalece o 

mundo dos objetos – o território da ciência -  ou o mundo dos sujeitos – espaço da intuição 

e da reflexão. Segundo Morin “na ciência clássica, a subjetividade aparece como 

contingência, fonte de erros (...) por isso, a ciência clássica exclui sempre o observador de 

sua observação” (ibid.  p. 46). Há, portanto, por parte da ciência clássica, uma dissolução 

do sujeito. O importante é o objeto e a total neutralidade do sujeito. 

 

Mais tarde, no século XX, assistimos à invasão da cientificidade clássica nas 

ciências humanas e sociais. Expulsou-se o sujeito da psicologia e o 

substituímos por estímulos, respostas, comportamentos. Expulsou-se o 

sujeito da história, eliminaram-se as decisões, as personalidades, para só ver 

determinismos sociais. Expulsou-se o sujeito da antropologia, para ver só 

estruturas, e ele também foi expulso da sociologia (Ibid. p.46). 
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 O esquecimento do sujeito na construção do projeto político-pedagógico passa por 

essa idéia cientificista em que tudo deve ser determinado e bem ordenado. Nesta 

concepção, a escola não pode estar sujeita ao acaso e ao improviso. Como a estrutura do 

universo, a escola deve reproduzir uma ordem e uma logicidade específica para que haja a 

possibilidade do progresso e do desenvolvimento. 

 A física moderna, no entanto, desmentindo a concepção newtoniana, demonstrou 

que o universo não é determinado e que existe o acaso nas relações físicas e químicas do 

universo. Se nada está tão determinado e definido como a ciência clássica propunha, então 

abre-se um espaço para uma nova reflexão com relação aos conceitos de liberdade e 

autonomia. E o sujeito, dissolvido exatamente para não perturbar a ordem, volta a ser 

lembrado e valorizado, pois todas a certezas estabelecidas ruíram. O sólido, duro e pesado 

tornou-se líquido e leve (Bauman, 2001).  

 Fazendo um paralelo entre a ciência clássica e a construção do projeto político-

pedagógico, podemos afirmar que ambas dissolvem o sujeito em benefício da ordem e do 

consenso. Com esse procedimento, a ciência clássica garantiu à civilização ocidental 

moderna um tremendo desenvolvimento tecnológico. Evidentemente, o preço que as 

sociedades modernas estão pagando e que ainda terão que pagar por todo esse 

desenvolvimento está, hoje, claramente espelhado nos inúmeros problemas ambientais e 

nos grandes desastres ecológicos que nos esperam. A construção do projeto político-

pedagógico, na concepção da ordem e do consenso, procura estabelecer uma escola 

eficiente e formar especialistas adaptados ao sistema moderno de produção e consumo; e o 

preço está exatamente em formar pessoas que não vêem os problemas ecológicos e que, ao 

mesmo tempo, estimulam as catástrofes ambientais. 

 Para muitos cientistas, formar pessoas sensíveis aos problemas gerados pelo 

extraordinário progresso é pura ingenuidade e só tende a inibir o desenvolvimento da 

própria ciência. Nestes termos, a racionalidade deve prevalecer sobre as demais visões. No 

entanto, a pós-modernidade tem exatamente mostrado o esgotamento da visão lógico-

racional, e busca outras alternativas que possam explicar as coisas. Segundo Morin: 

 

O ser humano é capaz de considerar racionalmente a realidade que o cerca. 

Mas o princípio da racionalidade só dá uma radiografia da realidade; não lhe 
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dá substância. A realidade humana é o produto de uma simbiose entre o 

racional e o vivido. O racional comporta o cálculo, a lógica, a coerência, a 

verificação empírica, mas não o sentimento de realidade (Morin, 2003, 

p.121). 

 

 Por ser complexa, a realidade exige um pouco mais do sujeito. Além do seu poder 

de cálculo, racionalização e lógica, a realidade exige do sujeito imaginação, conjectura, 

vitalidade, amor, magia e sentimento para ser compreendida e vivida em sua plenitude. A 

complexidade da realidade exige a complexidade do sujeito. Assim, o projeto político-

pedagógico, que em seus fundamentos procura refletir a realidade de uma comunidade 

escolar específica, deve ir além de uma concepção reducionista de ordem e consenso; deve 

buscar contemplar o sujeito em sua complexidade.    

  

 

 

3.4 - O homo complexus e a construção e desconstrução do projeto político-pedagógico 

 

A autonomia da escola, como bem observou Silva (1996), deve ser construída a 

partir de sujeitos autônomos, mas essa autonomia não surge como conseqüência de uma 

ampla liberdade. Para Morin: 

 

Essa noção de autonomia não se relaciona com a antiga noção de liberdade, 

que era, de algum modo, imaterial e desligada das constrições e 

contingências físicas. Pelo contrário, essa é uma noção estreitamente ligada à 

de dependência, e a de dependência é inseparável da noção de auto-

organização (ibid.  p. 46). 

 

 A auto-organização significa autonomia, porém um sistema auto-organizador 

trabalha para construir e reconstruir sua autonomia. Logo, necessita de energia externa para 

poder se sustentar. Segundo Morin: 
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Em virtude do segundo princípio da termodinâmica, é necessário que este 

sistema extraia energia do exterior; isto é, para ser autônomo, é necessário 

depender do mundo externo.  E sabemos, pelo que pudemos observar, que 

esta dependência não é só energética, mas também informativa, pois o ser 

vivo extrai informação do mundo exterior a fim de organizar seu 

comportamento (...) é por isso que , sistematicamente, eu não falo de auto-

organização mas de auto-eco-organização, em função do princípio de von 

Foerster, segundo o qual a auto-organização é dependente (ibid.). 

 

 A auto-eco-organização significa que a autonomia do sujeito é diretamente 

dependente do meio. O sujeito participante do projeto político-pedagógico depende de sua 

carga genética, depende da cultura e da linguagem em que está inserido, depende das 

condições climáticas e, principalmente, depende dos outros, pois o exercício de sua 

autonomia depende da tolerância e paciência dos outros. E esta paciência e tolerância 

também são, em certa medida, o exercício da autonomia dos outros. Assim, o exercício da 

autonomia do sujeito depende do exercício da autonomia dos outros; caso contrário, a 

autonomia pode se tornar autoritária e prepotente.  

 A autonomia do sujeito, portanto, deve funcionar dentro da dialógica autonomia – 

dependência com vistas à solidariedade. Na construção do projeto político-pedagógico, o 

sujeito exercita sua autonomia complexa, em que as inúmeras dependências e relações, 

antagonismos e complementações se cruzam na tecedura de sua participação. Há muito 

autoconhecimento e exercício ético nesse tecido que favorece o sujeito, pois a construção 

do projeto político-pedagógico exige também a construção do sujeito. 

 A complexidade existente no seio de uma unidade escolar, com toda a sua 

diversidade e pluralidade de tendências e idéias, deve ser entendida como uma realidade 

complexa e não simples. Muitas vezes, a busca do consenso e das grandes sínteses é 

também a procura do simples, ou ainda, a redução do complexo ao simples.  

 A participação do sujeito na construção do projeto político-pedagógico deve 

espelhar em cada participante a complexidade em que estão inseridos. Diversidade, 

pluralidade, tendências e idéias formam uma unidade complexa. A unidade e a diversidade 

estão integradas naquilo que Morin denominou anel recursivo, em que ora a unidade 
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prevalece, ora é a diversidade que predomina. Sem dúvida, no exercício do conflito 

encontram-se consensos; assim como consensos podem gerar conflitos. Esta idéia, porém, é   

bem diferente e distinta da busca teleológica do consenso. O conceito do anel recursivo 

evoca a imagem de uma espiral, enquanto a idéia teleológica provoca a imagem de uma 

reta, linear e contínua. 

 Ora a escola irá impor algumas regras ao sujeito, ora o sujeito irá estabelecer 

algumas normas para a escola. O conceito do anel recursivo nos ajuda a visualizar a 

simultaneidade desses momentos e estabelecer a dialógica para os diferentes contextos. No 

fundo, o anel recursivo mostra que a realidade não é simples – linear e previsível - e que, 

portanto, as relações não podem ser pré-determinadas. A idéia de uma “metodologia de 

participação” fere exatamente a condição complexa de cada sujeito e da realidade como um 

todo, pois a participação não está garantida no voto e na fala de cada sujeito, mas na 

consciência da complexidade em que se está inserido. Ou ainda, o sujeito é mais complexo 

que a sua participação, pois ao participar o sujeito sempre se localiza numa ponta do anel 

recursivo, mas enquanto sujeito permanece em potência no todo do anel. 

 A ecologia nos dá um bom exemplo com relação a isso, na medida em que os 

ecossistemas representam realidades complexas de interdependências e autonomias. A 

abelha tem autonomia para escolher uma determinada flor para retirar o pólen, com o qual 

irá produzir o mel. Indiretamente, portanto, a abelha depende deste pólen para a sua 

sobrevivência. A flor, que em sua autonomia, não depende apenas da abelha para a sua 

reprodução, é beneficiada pela escolha da abelha, pois ao favorecê-la, a flor está também 

garantindo a vida da sua espécie. Ou seja, dentro desse complexo sistema, quando a 

participação de cada indivíduo se torna prejudicada por algum desequilíbrio no sistema, 

todo o conjunto é prejudicado, e assim, ou o sistema se desintegra ou ocorrem adaptações e 

reajustes. Na escola, quando a participação dos envolvidos não leva em conta a condição de 

cada sujeito em sua complexidade, há uma simplificação, um novo reajuste nas relações, 

transformado-as, muitas vezes, numa situação artificial. 

 Segundo Morin (2002), os conceitos de “auto” autonomia e “eco” dependência são 

simultaneamente distintos e inseparáveis. Há assim uma relação complexa entre o “auto” e 

o “eco”, em que estes termos serão simultaneamente complementares, concorrentes, 

antagônicos e incertos.  



62 
 

 

A complementaridade: o autos e o oikos são vitalmente necessários um ao 

outro; cada um participa organizacionalmente no outro; cada um faz parte da 

unidade complexa do outro: em conjunto, desenham um primeiro rosto da 

vida: auto  eco organização (Morin, 2002, p. 85-86). 

 

 Sob este ponto de vista, há complementaridade entre o sujeito participante do 

projeto político-pedagógico e os outros sujeitos. Todos os envolvidos estão buscando a 

elaboração de um projeto que seja uma boa resposta para as necessidades e anseios da 

comunidade em geral. Como o projeto não é desenvolvido apenas por um sujeito, mas por 

todos os envolvidos, há aí a busca da integração entre todos em torno de um objetivo em 

comum, que no entanto, dificilmente irá contemplar as necessidades e anseios de todos em 

suas respectivas particularidades, mas que poderá, convidar os sujeitos a se construírem 

com a consciência de seres auto-eco-organizadores, isto é, autonomos e dependentes 

simultaneamente.  

 

Os aspectos concorrentes e antagônicos manifestam –se a partir da distinção  

e da oposição entre as duas lógicas, a egoísta e  ecoísta; o autos busca os 

seus fins individuais/específicos contra tudo, sem se preocupar 

evidentedemente com a eco-organização em que instala a sua vida; a eco-

organização impõe brutalmente as suas regulações pela morte e pelo 

massacre, e ignora as vidas individuais. Ao mesmo tempo, as relações 

complementares de construção, de organização, de desenvolvimento mútuo 

entre o autos e o oikos podem ser consideradas como relações de exploração, 

de alienação, de subjugação mútua (Morin, 2002, p. 86). 

 

 Há conflito, portanto, entre os interesses individuais e os coletivos. Muitas vezes, na 

vida da escola, o sujeito impõe os seus interesses e ao mesmo tempo sofre a imposição de 

outros interesses alheios à sua vontade. Essa situação é irredutível. A própria escola busca a 

sua autonomia e liberdade de ação, ao mesmo tempo em que deve se enquadrar às normas e 

parâmetros definidos pelos órgãos burocráticos superiores. Lutar contra isso é procurar 
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absolutizar o relativo. Por isso, a autonomia da escola não é absoluta e irrestrita, mas 

relativa e dependente. A autonomia nasce e se desenvolve no mesmo instante em que a 

escola vive os seus conflitos. Aqui, ser é conviver; e conviver na incerteza das relações. 

  

A relação, enfim, entre autos e oikos é marcada pela incerteza. A incerteza 

aparece na oscilação e na rotação incessante de subjugação recíproca à 

associação, da alienação recíproca à interdependência solidária, da 

exploração recíproca à troca... Aparece no vínculo inseparável entre 

independência e dependência. Os termos “autonomia”, “independência”, 

“liberdade”, e os termos “dependência”, “subjugação” e “alienação” são 

igualmente necessários, igualmente incertos, para dar conta da relação entre 

o ser vivo e a natureza que o rodeia (Morin, 2002, p. 86). 

 

 A incerteza está na oscilação e na rotação; logo, no movimento recursivo existente 

entre os dois pólos. O mestre que corrige e repreende é o mesmo mestre que incentiva e 

enaltece o seu aluno. O mestre aprende para ensinar e, ensinando, continua a aprender. 

Assim, a construção do projeto político-pedagógico não deve centralizar apenas autonomia, 

independência e liberdade, mas também os seus opostos, pois é na oscilação e rotação 

desses extremos que a construção do projeto se faz, mas também, e ao mesmo tempo, há a 

desconstrução, já que o projeto em si também é um sistema complexo e também possui a 

relação entre autos e oikos.  

 Como um ecossistema, a construção do projeto implica em definir caminhos, metas, 

objetivos e estratégias, mas também implica em destruir e eliminar a possibilidade de 

outros caminhos, metas, objetivos e estratégias. E por outro lado, na concepção do anel 

recursivo, essas possibilidades, hoje preteridas, não deixaram de existir e estão sempre 

presentes, direta ou indiretamente; complementando ou concorrendo com as demais. 

Tomemos como exemplo uma árvore: a árvore isoladamente é só uma árvore; porém, vista 

em suas relações com o meio, ela passa a ser sombra, abrigo, paz, alimento, dependendo do 

contexto ou do ponto do anel recursivo de que estamos falando, e no entanto, não deixa de 

ser árvore. Aliás, é da essência da árvore poder ser, enquanto acidente, sombra, abrigo, paz 
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e alimento. Assim como a árvore, a escola também vive este conflito de possibilidades e se 

caracteriza em função dele. 

 

Ecossistema: esse termo quer dizer que o conjunto das interações numa 

unidade geofísica determinável contendo diversas populações vivas constitui 

uma Unidade complexa de caráter organizador ou sistema. Significa que 

devemos considerar o meio não mais apenas como ordem e limitação 

(determinação, condicionamento do “meio”), não somente como desordem 

(destruição, devoração, risco), mas também como organização, a qual, como 

toda organização complexa, sofre, comporta/produz desordem e ordem 

(Morin, 2002, p.36).  

 

 Como num ecossistema, a unidade escolar é uma unidade complexa. Por isso, a 

busca de consenso e de harmonia entre os contrários, dentro de uma unidade complexa, no 

fundo só é possível a partir de um modelo simplificador e reducionista. A primeira redução 

e simplificação que ocorre cai exatamente sobre os sujeitos que fazem a escola. Depois 

virão outras, mas a principal já está feita. Todos os sujeitos devem pensar e agir do mesmo 

modo, como se não existisse diversidade na unidade; e como se a diversidade não pudesse 

gerar unidade. Se, como afirmamos em outro momento, a complexidade da realidade exige 

a complexidade do sujeito, aqui a simplicidade da realidade exige a simplicidade do sujeito.  

Mas além disso, nesta visão reducionista, todos os sujeitos “iguais” devem, ainda, sentirem-

se autônomos e participativos. Isso nos faz lembrar de uma tira de jornal, em que o filho diz 

ao pai que irá colocar alguns piercings no rosto. Diante da desaprovação do pai, o 

adolescente contesta: “ora, eu quero colocar piercing para ser original como todo mundo”. 

Ao simplificar a participação dos sujeitos e criar “metodologias de participação” não 

estaremos caricaturando a participação democrática?  

 O problema, no fundo, está em sujeitar todos os participantes de um projeto 

político-pedagógico a um único modelo, em que tudo tende a uma simplificação. Ora, como 

na idéia de ecossistemas, essa participação esconde as concorrências, os antagonismos e as 

incertezas. Onde está a autenticidade do sujeito? Sem dúvida, não está na simplicidade de 

uma fala e nem tão pouco na simplicidade de um voto, mas na complexidade da sua 



65 
 

identidade, que se faz no jogo do vivido, do confronto do eu com o outro. Na simplificação, 

a participação não é autonôma, mas parcial e reduzida. Na complexidade, o problema da 

participação parcial continua, só que aqui o parcial é dependente, enquanto na simplicidade 

o parcial é total. Na complexidade a parcialidade é entendida a partir da concepção da auto-

eco-organização, em que a autonomia implica em dependência e vice-versa.  

 

 

3.5 – As relações dentro de um ecossistema/escola 

 

 Dentro de um ecosssitema, os seres vivos de uma comunidade mantêm inúmeras 

relações entre si.  

Quando analisadas isoladamente, essas relações podem se revelar 

harmônicas ou desarmônicas (...) considerando, entretanto, o total de todas 

as relações entre os seres vivos de uma comunidade, verifica-se que, em 

termos da manutenção do equilíbrio ecológico global, essas relações 

revelam-se harmônicas (Lopes, 1999, p. 538). 

 

 Assim, isoladamente, o mutualismo, a protocooperação, o inquilinismo e o 

comensalismo são relações consideradas harmônicas; enquanto o amensalismo, a sinfilia, o 

predatismo e o parasitismo são vistos como desarmônicos (Lopes, 1999). 

 O mutualismo é uma relação interespecífica em que todos os participantes se 

beneficiam e mantêm uma relação de dependência entre si. Por vezes, como no exemplo 

dos liquens, que é a associação entre algas e fungos, essa dependência é tão forte que 

morfologicamente pode ser considerada como um outro tipo de organismo. A construção 

do projeto político-pedagógico exige um pouco de mutualismo, principalmente com relação 

à missão e filosofia da escola. Todos - professores, alunos, pais e funcionários - dependem 

da escola enquanto um local que possui uma missão educadora específica; e é a associação 

entre essas pessoas que fortalece a unidade escolar. Assim, para que a escola se apresente 

como um organismo, é preciso que haja mutualismo entre os sujeitos que compõem essa 

escola. 
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 Na protocooperação, diferentemente do mutualismo, que exige a união e a 

interdependência entre os participantes, há total independência entre os indivíduos. Um 

exemplo de protocooperação é observado entre o paguro (espécie de caranguejo) e a 

anêmona-do-mar (espécie de concha). Usando a concha como casa, o paguro é benefiado 

pelas células urticantes da concha, que espantam os predadores; por outro lado, a concha 

tem sua caça de alimentos facilitada pelo constante deslocamento do paguro. A 

protocooperação deve ser incentivada ao extremo na construção do projeto político-

pedagógico. Também chamada de parceria, a protocooperação estabelece relações de 

mútuo proveito, sem criar dependência entre as partes. Um projeto interdisciplinar, por 

exemplo, traz a idéia de protocooperação, em que diferentes disciplinas estarão religando 

um tema, sem no entanto, estabelecerem uma dependência entre elas. 

 O inquilinismo é um tipo de associação em que apenas um dos participantes se 

beneficia, sem, no entanto, causar dano ao outro. O peixe fieraster é um bom exemplo de 

inquilinismo. Usando o pepino-do-mar como proteção, o fieraster só sai do pepino para 

comer e depois volta, mas não causa nenhum tipo de prejuízo ao pepino-do-mar. Enquanto 

no inquilinismo a relação se dá por proteção, no comensalismo a relação envolve a busca de 

alimento. O peixe piloto é um exemplo de comensalismo, já que se alimenta dos restos de 

comida que saem da boca dos tubarões. Vivendo ao redor destes, o peixe piloto se beneficia 

sem causar nenhum dano ao outro. Existem relações de inquilinismo e comensalismo na 

construção do projeto político-pedagógico da escola. Estabelecer uma coleta seletiva de 

lixo, por exemplo, é uma forma da escola se beneficiar de algo que está sendo descartado 

pelos outros. A visita dos alunos de uma determinada instituição à feira de ciências da 

escola vizinha também caracteriza um bom exemplo de comensalismo.   

 O amensalismo consiste numa relação desarmônica em que indivíduos de uma 

população exalam substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de indíviduos de 

outras espécies. O antibiótico é um exemplo de amensalismo, uma vez que, produzido por 

fungos, impede a proliferação de bactérias. A legislação, a burocracia da máquina do 

estado, os parâmetros curriculares, carga horária, etc são bons exemplos de amensalismo 

que estão presentes na construção do projeto político-pedagógico. 

 A sinfilia estabelece uma relação semelhante ao que poderíamos chamar de 

exploração sustentada. Um exemplo está na relação entre as formigas e os pulgões. Os 
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pulgões se alimentam de plantas, retirando delas uma espécie de seiva, rica em 

carboidratos. Como conseqüência, os pulgões produzem excessiva quantidade de material 

açucarado, sendo grande parte eliminada através das fezes. Esse material é muito apreciado 

pelas formigas, que, como forma de obter alimento, mantêm pulgões cativos em seu 

formigueiro, fornecendo-lhes folhas e até “acariciando-os” com o objetivo de estimulá-los 

na digestão.  Situação semelhante pode ser encontrada nas escolas, em que o projeto 

político-pedagógico estabelece políticas de educação continuada, com o financiamento para  

professores e funcionários de cursos, congressos, treinamentos e capacitações. Além disso, 

o plano de carreira também pode ser associado a idéia de sinfilia, em que há um inves-

timento no professor, por parte da escola, com o objetivo de garantir melhor qualidade de 

ensino.  

 Mais conhecido, o predatismo é uma relação desarmônica em que um animal, para 

alimentar-se, captura e mata um indíviduo de outra espécie. Comum entre os mamíferos, 

em que o leão, a onça, o tigre caçam veados, cervos e zebras, o predatismo também é 

encontrado na escola, principalmente com relação às idéias, que estão sempre correndo o 

perigo de serem “caçadas” por instâncias maiores, em função de interesses e ideologias 

antagônicas. O projeto político-pedagógico convive com o predatismo das idéias e das 

iniciativas entre as pessoas.  

 Finalmente, o parasitismo, que também é uma relação bastante conhecida, em que 

seres de espécies diferentes estabelecem uma relação desarmônica, sendo um deles o 

parasita, que vive e se alimenta do corpo do outro, chamado de hospedeiro. Quando o aluno 

copia do seu colega a resposta de uma avaliação; quando o professor reproduz o livro 

didático em sua aula; quando o diretor desenvolve sua gestão apenas ambicionando o cargo 

de secretario de educação; quando a escola copia o regimento da unidade vizinha ou que 

plagia o projeto pedagógico de outra, a relação é de parasitismo. 

 A harmonia de um ecossistema envolve todas essas relações simultaneamente e o 

desequilíbrio acontece quando há supremacia de uma relação sobre as outras, isto é, quando 

uma das relações se torna mais forte colocando em risco as demais. Isso pode causar 

desarmonia e provavelmente, comprometer o ecossistema como um todo. 

 Tomando a escola como um ecossistema, é importante criar espaços de participação 

e de vida em que cada sujeito possa exercer, atualizar, viver, expressar a sua qualidade, pois 
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na diversidade dos sujeitos vivem qualidades diferentes. Além disso, perceber, por 

exemplo, que o parasitismo do aluno que está “colando” uma prova não elimina os 

conhecimentos já absorvidos. O professor que hoje está totalmente preso ao livro didático, 

poderá, amanhã, estar desenvolvendo uma boa reflexão crítica sob o mesmo material 

didático. Como afirma Morin (apud Schmitman, 1996), julgamos um homem como 

assassino por apenas um ato cometido, abstraindo todos os demais atos praticados por ele. 

Num ecossistema/escola um sujeito parasita e predador é também um sujeito 

protocooperador. Isso reforça a idéia de que a construção do projeto político-pedagógico 

tende a favorecer o nascimento de sujeitos conscientes da complexidade da realidade e da 

complexidade de si mesmos. Se o sujeito já estivesse construído, pronto e definido, não 

haveria necessidade de se construir um projeto político-pedagógico; e o mundo não estaria 

tão carente de solidariedade. O resgate do sujeito também implica no resgate da 

humanidade.  

 

 

3.6 – Uma história solidária 

  

Um comerciante persa, preparando-se para uma viagem de negócios à Índia, perguntou 

aos seus familiares o que gostariam de receber como presente. Depois de anotar os pedidos 

da esposa, das filhas, dos filhos e dos servos da casa, lembrou-se do papagaio de estimação, 

que mantinha preso em uma gaiola. Perguntando-lhe, então, o que gostaria de ganhar, 

recebeu a seguinte resposta: 

- “Ó amo, quero que o senhor, indo a algum parque ou bosque deste lugar, procure 

algum papagaio e lhe conte como o senhor também tem em casa um papagaio, e como eu 

vivo numa gaiola”. 

O comerciante estranhou o pedido, mas guardou-o na memória e partiu em viagem. 

Chegando à Índia, fez seus negócios, comprou os presentes para a família e, pouco 

antes de regressar, lembrou-se do pedido do papagaio. Foi a um bosque nas proximidades 

de onde estava e, encontrando outra ave da mesma espécie, contou-lhe como tinha em casa 

um papagaio, que vivia engaiolado. 
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Ao ouvir o que o homem dizia, o papagaio indiano imediatamente caiu no chão, como 

morto. O comerciante achou aquilo muito estranho e, sem saber o que pensar retomou o 

caminho de volta para a sua casa. 

Depois de alguns dias de viagem estava de volta ao seu país. Houve grande festa na 

casa, e a distribuição de muitos presentes. Até que o comerciante lembrou-se de seu 

papagaio e, indo até ele, contou-lhe como tinha falado com o papagaio indiano e como este 

tinha imediatamente caído morto. 

 Mal terminara de contar isso e o papagaio caiu no chão da gaiola, como que 

fulminado por repentina e fatal enfermidade. O comerciante não acreditou no que via. 

Pegou o corpo inerte do papagaio nas mãos, retirou-o da gaiola e chorou por perder a ave 

tão querida. 

 De repente, o papagaio desvencilhou-se do dono, alçou vôo e foi empoleirar-se no 

galho mais alto de uma árvore perto da qual estavam. O comerciante, não entendendo nada, 

perguntou: 

- “Que é isso, minha avezinha? Que está acontecendo?” 

- “Ó amo”, respondeu a ave, “o papagaio indiano a quem o senhor contou minha 

situação não estava morto quando caiu no chão, mas apenas fingindo-se de morto, 

para me ensinar de que maneira poderia livrar-me da prisão em que o senhor me 

mantinha. Quando lhe pedi que falasse com outro papagaio, estava precisamente 

querendo conseguir um ensinamento que me libertasse. Consegui, e agora sou 

livre”. 

E, dizendo isto, bateu asas para nunca mais voltar. 

 

 Esta história ilustra a condição do sujeito na busca de sua autonomia. Apesar de 

confortável em sua condição de “bicho de estimação”, o papagaio queria viver outras 

possibilidades que a sua natureza permitia. Como o sujeito, que por vezes se torna um 

“bicho de estimação” da burocracia, o papagaio buscou sua liberdade através do outro, seu 

semelhante. Apesar de nunca ter sido livre, o papagaio sabia que isso era possível. E pede a 

resposta para um ser semelhante que, sem conhecê-lo, não hesita em lhe prestar ajuda. 

Também os sujeitos buscam sua liberdade e sua identidade a partir dos seus semelhantes 

que, como espelhos, indicam solidariamente caminhos e possibilidades.  
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 O papel do sujeito na construção de um projeto político-pedagógico é antes de tudo 

o de se construir, se identificar, se encontrar enquanto um ser de possibilidades...um sujeito 

em aberto, sujeitos que se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 
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Conclusão 

 

  

Procuramos ao longo deste trabalho refletir sobre alguns fundamentos do projeto 

político-pedagógico, com o objetivo de pesquisar a importância da participação do sujeito 

na sua construção. Diante de uma sociedade pós-industrial, marcada pela complexidade das 

relações entre pessoas e nações, qual o papel do sujeito na construção de um projeto 

político-pedagógico? Como garantir a participação e o envolvimento do sujeito nesta 

empreitada? Como propiciar uma participação que permita o conflito das diferentes 

tendências e promova o diálogo entre as diferentes posições, sem que uma se sobreponha, 

necessariamente, à outra?  

Procuramos respostas para essas questões através de um diálogo com expressivos 

autores que trabalham com temas que envolvem a construção da autonomia da escola e do 

projeto político-pedagógico. Nosso referencial de análise das diferentes posições 

pesquisadas foi o do pensamento complexo. Capitaneados pelas idéias da complexidade, 

que encontra em Edgar Morin um de seus principais expoentes, refletimos sobre a validade 

do conceito vigente de participação do sujeito. A busca de consensos e o sistema de voto, 

que se apresentam como modelos efetivos de participação, nos pareceu padronizar e 

simplificar a participação do sujeito e, portanto, insuficiente para promover de fato o seu 

envolvimento. Consensos simplificam a realidade e transmitem a ilusória imagem de 

ordem. Numa sociedade complexa, percebemos que a complexidade da realidade exige a 

complexidade do sujeito. A participação efetiva do sujeito, portanto, não pode se dar na sua 

simplificação, mas é em sua complexidade que o sujeito se percebe como participante. 

Assim, procuramos mostrar que uma vez valorizando o sujeito, sua participação será mais 

efetiva, pois o sujeito se percebe como mais e menos que a totalidade da escola: ora ele é 

fruto e ora produtor dessa realidade. 

No nosso método de trabalho, em que estabelecemos um diálogo com os autores 

escolhidos, assumimos ora uma postura crítica, ora uma posição de concordância. O critério 

norteador da concordância ou da discordância foi o conceito de sujeito e de participação 

estabelecido no modelo teórico dos diferentes autores. Procuramos demonstrar que apesar 

de alguns desses modelos se apresentarem como aliados do sujeito, nem sempre o favorecia 
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de fato, uma vez que na tentativa de contemplar o sujeito e ao mesmo tempo estabelecer 

critérios de ordem e eficiência, o sujeito acaba sendo simplificado.    

Por termos privilegiado o ponto de vista filosófico, a reflexão caminhou sobre a 

radicalidade do tema, isto é, sobre a análise dos fundamentos conceituais que envolvem a 

elaboração e construção do projeto político-pedagógico. Não houve a preocupação em 

analisar os métodos de participação em suas aplicações práticas.   

 A valorização do sujeito e sua participação na construção do projeto político-

pedagógico foram nossos desafios, e acreditamos que a partir do pensamento complexo, 

fazendo uso da dialógica, novas visões e procedimentos floresçam. Importante que nessas 

novas visões os sujeitos possam, coletiva e individualmente, se perceberem como 

complexus, e assim encontrarem um sentido maior em suas existências numa sociedade tão 

artificial e desumana como a atual. 

 O projeto político-pedagógico é produzido por sujeitos para sujeitos. Não é um 

projeto que busque a construção de um sujeito “assim ou assado”, mas que permita a 

cristalização dos múltiplos sujeitos, que em potência existem, mas não são reconhecidos. 

Assim, o aluno, o professor, o pai, a mãe, o diretor, o funcionário, são sujeitos complexus, 

que exigem um novo olhar, em que haja espaço para o racional, sério, científico; mas 

também para o poético, lúdico, bizarro, mágico. Essa é uma oportunidade para que os 

sujeitos se percebam como seres dotados de qualidades e de defeitos. Que possam buscar o 

seu autoconhecimento fazendo uso da alteridade e da solidariedade. É uma chance para o 

diálogo, em que cada um perceba seus limites e as dificuldades de se caminhar junto com 

diferentes ritmos de andadura. 

 Na visão da complexidade, talvez a construção do projeto político-pedagógico deva 

fazer a passagem do burocrático para a vida (sem esquecer que a vida também tem o seu 

lado burocrático); da concepção taylorista-fordista de administração escolar para o conceito 

de gestão educacional, em que as relações humanas são mais importantes que as máquinas.  

Na atual sociedade pós-moderna, complexa e múltipla, com valores e tendências 

diferentes e numerosos, é importante procurar garantir o entendimento entre as pessoas. 

Logo, sem a valorização do sujeito não há como resgatar e fomentar o diálogo.  

Acreditamos assim na importância de se valorizar o sujeito em suas múltiplas 

dimensões e fortalecer as relações entre as pessoas, que ao invés de serem padronizadas, 
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fossem entendidas dentro da visão do homo complexus. Nesta visão da auto-eco-

organização, há espaço para mutualismo, comensalismo, parasitismo e predatismo, 

demonstrando que as relações são harmônicas e desarmônicas e que o ideal do consenso 

inibe a construção do próprio sujeito. A autenticidade da construção do projeto político-

pedagógico exige a autenticidade da construção dos sujeitos. 

A escola abarca os mais variados tipos humanos com diferentes tendências e idéias. 

A sua harmonia não se dá, necessariamente, na tendência da maioria, ou na imposição da 

minoria, mas no contraste entre o todo e as partes. Os contrastes convivem e se solidarizam 

quando, ao invés da luta, existe o diálogo. Como no yin-yang , símbolo da totalidade e da 

harmonia no pensamento oriental, as partes não são absolutas, mas contêm o seu contrário. 

A parte branca contém o preto, e a parte preta contém o branco. A vida está no movimento 

das partes, que estão em constante interação. A escola é um complexo yin-yang , que reflete 

no seu dia-a-dia um mosaico multicolorido, repleto de diferentes tendências, e que não 

pode se sentir viva cumprindo apenas os protocolos da burocracia mas, como no conto de 

fadas da Ilha de Serendip6, pode também ser construída com descobertas imprevisíveis e 

surpreendentes. 

Assim, mais produtivo e talvez mais de acordo com a vida é estabelecer o diálogo 

entre as partes, em que todos possam aprender com os outros. A escola, na construção do 

seu projeto político-pedagógico, pode promover o encontro dos sujeitos e ensiná-los a 

dialogar. Sempre preocupada com o programa, com o currículo, com o caminho que cada 

sujeito precisa percorrer, a escola se esquece de que antes de qualquer coisa pode ser um 

espaço privilegiado para o sujeito se encontrar consigo mesmo e com os outros.  

Esperamos que a nossa provocação tenha sido válida e que tenhamos, de alguma 

forma, contribuído para a reflexão deste tema. A vontade e necessidade de continuar a 

pesquisar o assunto mostra que ficamos bem longe de esgotá-lo, pretensão, aliás, que nunca 

tivemos. 

                                                           
6 Este conto narra as aventuras de três príncipes que, percorrendo a Ilha de Serendip em busca de 
conhecimento, fazem diversas descobertas por sagacidade e acaso. 
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