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RESUMO 
 
 
 
 

Este estudo parte de uma reflexão sobre a juventude  atual e as imagens sócio-
ideológicas construídas em torno desta fase do desenvolvimento humano, com a 
intenção de reforçar a importância dos espaços educacionais, principalmente das 
escolas formais, na construção do sentido de vida dos alunos, jovens e adolescentes 
do Ensino Médio. 
A juventude é uma etapa da vida que tem sido socialmente considerada, na maioria 
das vezes, como uma fase problemática, o que tem levado alguns adultos, pais ou 
professores, a não acreditarem e investirem nas potencialidades dos jovens 
adolescentes, dificultando sua inserção social de forma mais dinâmica e otimista. 
O corpo teórico desta pesquisa foi composto pelo conceito de sentido de vida, em 
Viktor Frankl, perpassando pela concepção de uma educação dialógica, em Paulo 
Freire, pelo conceito de complexidade, em Edgar Morin,  e pela proposta do trabalho 
educacional por projetos,  em  Fernando Hernández. 
Como instrumentos metodológicos, foram utilizados a observação participante, 
técnicas de análise de questionários exploratórios e grupo focal. A análise dos dados 
permitiu reconhecer o impacto da proposta do trabalho educacional por projetos, no 
sentido de contribuir para que a juventude tenha vários elementos para trabalhar 
aspectos concretos da vida humana, principalmente, naquilo que diz respeito à 
construção do sentido de vida. 
 

Palavras chave: juventude, educação escolar, sentido de vida, projetos 

educacionais. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
 
 

This study is part of a reflection about today’s youth and the socio-ideological images 
built around this phase of human development, aiming at reinforcing the importance 
of educational spaces, mainly in the context of schools; specifically in terms of 
constructing the meaning of life among high school students. 
Youth is a phase of life that is considered, in general, as problematic, that has lead 
some adults, parents or teachers, to not believe and invest in the potentialities of 
young people. This makes their dynamic and social insertion even more difficult.. 
The theoretical foundation of this research was based on the concept of sense of life, 
of Viktor Frankl, including the concept of dialogic education, in Paulo Freire, the 
concept of complexity, Edgar Morin, and the proposal of educational work by 
projects, Fernando Hernandez. 
The methodological approach was that of participant observation, techniques of the 
analysis of exploratory questionnaires, and the focal group. The data analysis 
allowed for the recognition of the impact of the proposal of the educational work done 
by projects, in the sense of contributing for youth to have several elements that 
enable them to deal with concrete aspects of human life, mainly in terms of building 
of sense of life. 
 

Key Words: youth, education, sense of life, educational projects 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea vivencia momentos de tensão e de falta de 

esperança de que outro mundo é possível. Estamos numa época em que 

presenciamos o grande avanço tecnológico, a era da informação, as rápidas 

transformações no campo da economia e do trabalho; porém todo esse progresso, 

também,  tem condicionado o ser-humano a vivenciar momentos de violência, de 

desrespeito consigo, com o outro e com o planeta. Esses momentos geram algumas 

incertezas e indagações quanto ao futuro. 

Neste contexto contraditório de um mundo em constante transformação, onde 

os imprevistos e incertezas estão presentes em nosso cotidiano, faz-se necessário 

criar espaços para que os educandos vivenciem experiências voltadas para o 

autoconhecimento, pois estas experiências, além de darem credibilidade àquilo que 

é essencial à vida - a própria vida - contribuem para o desenvolvimento de melhor 

relação dos educandos consigo mesmos.  

Dentro de uma perspectiva filosófica e sociológica, a educação busca 

enfrentar os desafios de responder às grandes questões da vida referentes às 

razões do existir, visto que a educação tem o compromisso de preparar o indivíduo 

para viver em sociedade. 

Se a educação tem como objetivo o desenvolvimento integral dos alunos, é 

necessário que ela considere, também,  a complexidade do nosso tempo, a 

pluralidade vivenciada pelas diversidades de raça, gênero, classe social e a relação 
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do homem com a natureza. Enfim, são muitas as questões relacionadas ao cotidiano 

e estas não podem ser desconsideradas pela escola. 

 Em razão destes desafios educacionais, passei um bom período da minha vida 

profissional e acadêmica estudando, pesquisando e buscando formação para que o 

meu fazer fosse pautado por uma educação dialógica, comprometida com a liberdade 

e o sentido de vida. 

Como professora de Ensino Religioso, trabalhando durante nove anos  numa 

escola confessional, procurei realizar, junto com a EPER - Equipe de Professores de 

Ensino Religioso, um ensino que de fato considerasse  a complexidade do ser - 

humano e que ajudasse a construir sentido para a vida das crianças, adolescentes e 

jovens da escola. 

A partir das propostas de um Ensino Religioso, Confessional Metodista, 

regulamentado pelos documentos da Igreja Metodista, e respeitando os novos 

paradigmas previstos na Lei de Diretrizes e Bases e nos Parâmetros Curriculares do 

Ensino Religioso, enfrentamos, enquanto professores, o desafio de selecionar, 

registrar e definir conteúdos, visando o desenvolvimento da religiosidade dos alunos, 

de forma a respeitar a diversidade cultural e religiosa representada nessa escola. 

Diante disso, nesses últimos anos, estive envolvida na construção coletiva da 

proposta de Currículo para o Ensino Religioso do Colégio Metodista - São Bernardo 

do Campo. 

Além do meu envolvimento como professora dessa disciplina, meu Trabalho de 

Conclusão do Curso de Pedagogia foi voltado para a prática deste ensino, uma 

pesquisa direcionada à contribuição do Ensino Religioso para o desenvolvimento 

integral do ser humano, a partir de um estudo analítico da imagem que as crianças (6-

7 anos) têm de Deus: como se dá a construção dessa imagem e como a criança 

desenvolve a Fé.  

Paralelamente a esse tema, o meu cotidiano profissional também vem sendo 

construído através da coordenação de alguns projetos educacionais, e esta 

experiência, somada à prática docente com alunos-adolescentes, tem mostrado que 

quanto mais ativos [troca da passividade pela interação] são os alunos, mais 

interessados e comprometidos se tornam.  

Minha intenção é defender a concepção de educação escolar que busca, 

através do pensamento complexo, desenvolver nos educandos uma nova maneira de 

ser e de estar no mundo, em contraposição à visão cartesiana de linearidade e de 
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pré-requisito. A partir da proposta do trabalho educacional por projeto, procuro um 

novo jeito de pensar as ações pedagógicas, pois “provavelmente os projetos podem 

ser uma das possibilidades de flexibilizar nossas ações pedagógicas, deixando que 

cada aluno consiga tecer sua rede de significados”. (NOGUEIRA, 2005, p. 45)  

Algumas questões circundam o cotidiano escolar, principalmente no que se 

refere às atitudes dos alunos-adolescentes, como apatia, indisciplina, 

irresponsabilidade e agressividade que parecem demonstrar a falta de sentido da 

juventude contemporânea. Estas atitudes, muitas vezes, podem afetar os docentes de 

forma a sentirem-se desmotivados, desnecessários ou incapazes na sua função; 

porém Arroyo afirma que: 
Se tivéssemos uma infância, adolescência e juventude apáticas 
e passivas diante do desconhecido e ainda não vivido, teriam 
perdido o sentido do aprender e conseqüentemente estaríamos 
perdendo o sentido de nosso oficio de mestres. (2000, p. 55) 
 

Na busca de significado e saberes necessários para o oficio de mestre, chego 

à reflexão dialógica sobre a prática docente e a construção do sentido de vida dos 

adolescentes. 

Ampliar a reflexão sobre juventude e sentido de vida, fez-me enxergar a 

possibilidade de pautar esta pesquisa em direção aos projetos educacionais e às 

aprendizagens significativas. E, nesse caminhar em meio aos projetos educacionais e 

ao envolvimento dos adolescentes com os projetos oferecidos no Colégio Metodista-

SBC, reconheço  várias possibilidades, no entanto, passo a questionar se de fato os 

projetos podem contribuir para a construção de sentido de vida dos jovens e 

adolescentes que deles participam. 

As ações oferecidas pelos Projetos Educacionais podem criar condições para 

que os alunos, ao se identificarem com novos papéis e competências, se relacionem 

com as diversas realidades, sejam elas sociais, políticas, econômicas, ambientais ou 

religiosas, pois esta aproximação com a realidade, bem como a visão interdisciplinar 

com  que os projetos se propõem a trabalhar, trazem uma nova ideologia, marcada, 

agora, pelo estímulo, participação, curiosidade e criatividade, que promovem o olhar 

crítico,  a busca de soluções para os desafios encontrados, significando as 

experiências vividas no dia-a-dia escolar. 

Minha hipótese é que a proposta do trabalho educacional por projetos 

contribui para a construção do sentido de vida dos adolescentes que deles 
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participam, pois coloca os alunos em contato com as diversas realidades, com temas 

de interesse e com  a busca de soluções para as dificuldades encontradas. 

Assim, esta pesquisa caminha na direção de encontrar respostas para as 

seguintes perguntas: 1. Como se dá a construção do sentido de vida para  a 

juventude que atua na sociedade contemporânea? 2. Qual o impacto do trabalho 

com projetos no processo de construção do sentido de vida, em estudantes 

adolescentes do Colégio Metodista de São Bernardo do Campo? 3. Quais as 

contribuições, os limites e as dificuldades dos professores que participam desse 

trabalho?  

Ao apresentar uma reflexão sobre a construção do sentido de vida, a partir da 

proposta do trabalho por projetos, tenho como sujeito da pesquisa, o adolescente da 

classe média, entre 14 e 17 anos, no contexto do Ensino Médio de uma escola 

particular confessional, situada na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. 

Neste trabalho tenho como objetivos: 1. Reconhecer a proposta de trabalho 

por projetos como uma das possibilidades de construção de sentido de vida, 

pontuando o impacto desses projetos na construção do sentido de vida dos 

alunos/as que deles participam. 2. Trazer algumas contribuições à formação de 

professores, no que diz respeito às aprendizagens significativas, construção de 

sentido de vida na adolescência e às contribuições, limites e dificuldades 

encontradas na proposta educacional do trabalho por projetos. 

Para isso, o caminho metodológico percorrido foi o da pesquisa do tipo 

etnográfica, com observação participante, análise documental do Plano Político 

Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Ensino, aplicação de questionário 

exploratório tanto para alunos e professores do Ensino Médio  do Colégio Metodista 

– São Bernardo do Campo e entrevista de aprofundamento em grupo, para os 

alunos desta mesma escola. 

Ao tratar do tema deste trabalho juventude, educação escolar e sentido de 

vida através dos projetos educacionais, buscamos a seguinte  fundamentação 

teórica.  

Para entender as características da atual juventude brasileira e conceituar 

adolescência, a referência teórica encontra-se em ERIKSON, Erik H. em Identidade: 

Juventude e crise (1976); DAYRELL, J. T. em Juventude e escola (2000); ABRAMO, 

H. W. em Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil (1997) e 

SPOSITO, M. P. em Estudos sobre juventude e educação (1997). 



13 

 

Victor Frankl (2005, p. 33) contribui para a compreensão de que a vida não 

deixa de ter sentido “apenas se admitirmos que existe um sentido potencial a ser 

descoberto para além do agir e do amar”. Para ele, os sentidos são únicos e 

mutáveis, por isso ressaltamos a importância do pensar a educação a partir do par 

experiência e sentido, conforme aponta Jorge Larrosa (2001). A escola, 

evidentemente, é um dos espaços de desenvolvimento desse sentido potencial e da 

nutrição do sentido de vida. Esse espaço pode possibilitar a conexão entre o mundo 

interno e externo de forma criativa, onde o aluno vivencie o autoconhecimento e 

conhecimento do mundo.  

Paulo Freire (1996), com a proposta de educação problematizadora e 

dialógica, ajuda-nos a compreender que o processo de ensinar passa por várias 

exigências, tais como: ensinar não é transmitir conhecimentos, ensinar exige 

apreensão da realidade e respeito à autonomia do ser do educando. A proposta do 

trabalho por projetos está diretamente ligada a uma proposta de educação 

libertadora, contribuindo assim para a construção do sentido de vida. 

Edgar Morin (1995) estabelece uma mudança paradigmática, através do 

conceito de complexidade, e resgata outras dimensões do ser - humano, ao 

desconsiderar a visão cartesiana que prioriza apenas a dimensão racional. Com o 

paradigma da complexidade, emerge uma nova concepção de ser - humano. Assim, 

faz-se necessário que as propostas para atender um aluno-sujeito na sua 

complexidade sejam revistas no âmbito escolar. 

Pensando no conceito antropológico e nas possibilidades de construção de 

sentido de vida, buscamos na proposta do trabalho educacional por projetos uma 

das possibilidades [enquanto organização pedagógica] que contempla a concepção 

de ser - humano que defendemos e a complexidade que os adolescentes vivenciam 

no seu cotidiano. 

Fernando Hernández e Montserrat Ventura (1998) apresentam, na proposta 

do trabalho  por projetos, um modo de organizar o ato educativo, re-significando o 

espaço escolar, transformando-o em um espaço vivo de interações, aberto ao real e 

às múltiplas dimensões. 

A título de esclarecimento e para melhor compreensão do leitor, trazemos 

duas explicações, relacionadas ao uso dos termos adolescência, juventude e sentido 

de vida. Geralmente, o termo adolescência é utilizado para se reportar a uma faixa 

etária específica, demarcada pelas as mudanças físicas, psíquicas e biológicas da 
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cronologia humana; já o termo juventude vem caracterizar uma categoria 

socialmente construída, incluindo jovens e adolescentes. No contexto desde 

trabalho, utilizamos indistintamente os termos adolescência e juventude, porém, 

sempre com a intenção de ampliar a visão genérica que a sociedade tem em relação 

à categoria juventude. 

Em relação ao sentido de vida, apoiando-nos teoricamente em Viktor Frankl, 

utilizamos a expressão sentido de vida e não sentido da/para a vida. Embora alguns 

autores, ao escreverem sobre Frankl ou traduzirem sua obra, utilizem sentido da 

vida, esta  expressão  não representa o conceito teórico advindo, exclusivamente,  

da filosofia antropológica de Victor Frankl. Porém, esclarecemos que nas citações 

respeitamos a tradução ou interpretação dos autores. 

Esta dissertação foi organizada em três capítulos, sendo o primeiro uma 

reflexão sobre a adolescência e o sentido de vida, a partir das imagens que temos 

sobre a juventude na contemporaneidade; apresentação do conceito de sentido de 

vida, sugerindo alguns caminhos para a construção deste sentido, como: a 

espiritualidade, a logoterapia numa perspectiva educacional e a proposta 

educacional por projetos. 

 O segundo capítulo, partindo do cotidiano escolar, apresenta algumas 

concepções de educação, manifestadas nas práticas da educação “bancária”, 

chegando-se à proposta de educação que defende a complexidade e a dialogicidade 

como prática da liberdade. 

O terceiro capítulo contém o caminho metodológico percorrido, o qual se 

caracteriza por uma pesquisa do tipo etnográfica, com observação participante, 

aplicação de questionários exploratórios a alunos e professores e entrevista de 

aprofundamento em grupo, para os alunos; breve histórico do Colégio Metodista – 

Unidade São Bernardo do Campo, espaço onde situam  os sujeitos desta pesquisa; 

análise dos questionários e entrevistas, apresentando alguns limites e possibilidades 

do trabalho educacional por projetos, buscando contribuir para que os 

relacionamentos estabelecidos entre professores e alunos do ensino médio sejam 

direcionados cada vez mais para a construção do sentido de vida destes jovens 

adolescentes, sugerindo alguns temas de estudo e reflexão na Formação Docente. 

Por fim, apresentamos algumas considerações sobre as contribuições do 

trabalho por Projetos para a construção do sentido de vida dos alunos-adolescentes. 
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CAPÍTULO 1 

 

ADOLESCÊNCIA E SENTIDO DE VIDA 

Neste capítulo, temos por objetivo refletir sobre a juventude e algumas 

imagens ideológicas, socialmente construídas, que têm sido impostas aos jovens e 

adolescentes, em especial à juventude contemporânea, sendo nossa intenção 

desmistificar a idéia que estas imagens sejam exclusivas dela.  

Apresentamos uma visão ampliada sobre juventude, pontuando algumas 

possibilidades de construção do sentido de vida, a partir do conceito de sentido de 

vida, advindo da logoterapia1. E, como uma opção pedagógica, a ser desenvolvida 

pela escola, com adolescentes e jovens, propomos o trabalho educacional por 

Projetos.  

Nosso desejo, a partir dos conceitos de aposta, em Edgar Morin, e de 

esperança, em Paulo Freire, é ver a sociedade, aqui representada pela escola, 

escolhendo apostar na juventude e acreditando que as relações com adolescentes e 

jovens podem ser mais otimistas e construtivas.  

                                                
1 Logoterapia diz respeito à terapia do sentido criada por Viktor E. Frankl (1905-1997). Este tema será tratado de forma mais abrangente no capítulo 2 da 

presente pesquisa. 
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Este capítulo está dividido em dois momentos. No primeiro, apresentamos a 

visão de adolescência e de juventude não restrita às transformações físicas de uma 

faixa etária, mas, principalmente, como fase de construção sócio-histórica do sujeito.  

No segundo momento, tratamos das imagens ideológicas que têm interferido 

na construção sócio-histórica dos adolescentes. O fato de a juventude ser vista pela 

sociedade em sua transitoriedade implica numa desconfiança de suas reais 

possibilidades, em oposição a uma postura que os reconheça como seres atuantes 

e em construção. Refletimos, também, sobre o papel da sociedade e da escola como 

agentes que facilitam ou não esta construção. 

1.1 Algumas considerações sobre adolescência e juventude  

Pensar a adolescência e juventude nos leva a constatar que, embora sejam 

termos do nosso uso cotidiano, ora são compreendidos como sinônimos, ora são 

utilizados com significados distintos. 

Frequentemente, o termo juventude é utilizado para conceituar uma fase da 

vida humana, situada entre a adolescência e a idade adulta. Adolescência é mais 

utilizado para referir-se ao período entre a puberdade e a adultície; e, associado à 

idéia de puberdade, compreende o conjunto de transformações fisiológicas ligadas à 

maturação sexual, que manifestam a passagem progressiva da infância à 

adolescência. Neste caso, o que está sendo priorizado é apenas o aspecto 

fisiológico, o que consideramos insuficiente, pois a fase adolescência abrange, 

também, mudanças em outros aspectos como emocionais, sociais, relacionais, 

espirituais.  

Para Erikson (1976), a adolescência é um período em que “o corpo muda 

radicalmente suas proporções, a puberdade genital inunda o corpo e a imaginação 

com toda espécie de impulsos, intimidade com o outro sexo se aproxima” (p.133). 

Tal descrição aponta para a adolescência não apenas como uma determinada faixa 

etária, mas como um período conturbado, com características próprias, já que o 

corpo infantil, com as transformações físicas e biológicas, passa por verdadeira 

ebulição, tomada como uma transição. Por outro lado, mesmo que os adolescentes 

já tenham adquirido plenos potenciais biológicos, como a condição de produção e 

reprodução da vida, trata-se de “[...] um período ainda mais acentuado e consciente; 

e, como sempre aconteceu em algumas culturas, em certos períodos, passou a ser 
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quase um modo de vida entre a infância e a idade adulta” (ERIKSON, 1976, p.128). 

Por esse seu modo de vida, os adolescentes continuam sendo compreendidos como 

socialmente imaturos para desempenhar algumas funções na sociedade. 

Com o advento dos avanços tecnológicos e da globalização, o termo 

juventude, como sinônimo de adolescência, referindo-se ao período de transição 

entre infância e idade adulta, vem sofrendo alterações na abrangência do seu 

significado. No século XX, estudos sócio-culturais, como o Relatório de 

Desenvolvimento Juvenil2 (2007), têm utilizado o termo juventude, referindo-se a um 

segmento da população com tempos, características e necessidades próprias: “[...] 

essa construção do conceito de juventude, consolida-se com os novos 

ordenamentos sociais e produtivos de finais do século XIX e, principalmente, do 

século XX” (p.13). 

Por tratar-se de uma época em que se instauraram grandes transformações 

nas relações econômicas e sociais, o impacto que estas causam no mundo e na vida 

humana, consequentemente, afeta e altera, também, as características dos 

adolescentes e jovens. Em decorrência destas mudanças, o conceito de juventude 

amplia-se, deixando de representar apenas a fase de transformações físicas e 

biológicas, passando a englobar, também, as mudanças sócio-culturais.  

Apesar das mudanças na concepção de adolescência e juventude, 

identificamos que há uma diversidade de olhares e preocupações por parte de  

órgãos e instituições, que têm trabalhos voltados às questões de garantia de direitos 

e deveres e de implementação de políticas públicas para essa faixa etária; e que  já 

temos algumas definições legalmente estabelecidas, conforme exemplos abaixo, se 

na caracterização da adolescência ou juventude o critério for faixa etária, como fator 

único. 

 Estatuto da Criança e do Adolescente3 (ECA) define adolescência como 

a fase entre os 12 e 18 anos. 

 Organização das Nações Unidas (ONU)4 compreende a juventude como 

a faixa etária entre os 15 e 24 anos. 

                                                
2 WAISELFSZ, Julio Jacobo. Relatório de Desenvolvimento Juvenil 2007. Brasília, Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana. São Paulo, Instituto 

Sangari. Brasília, Ministério da Ciência e Tecnologia. 2007. 

3 Fundo das Nações Unidas para Infância – UNICEF. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). <Disponível em www.unicef.org.brazil. Acesso em:  

25/04/2008>. 

4 Resoluções 40/14 (1985) e 50/81(1995) da Assembléia Geral das Nações Unidas. In Cadernos Juventude, Saúde e Desenvolvimento, Volume 1, Brasília, 

Agosto, 1999 (p.41) 
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 Organização Ibero-americana da Juventude (OIJ)5  entende o período 

da juventude como a fase dos 15 aos 24 anos, embora alguns países 

(Colômbia e México)  antecipem para 12 anos ou estendam até 29 anos 

(México, Portugal  e Espanha). 

 Organização Internacional do Trabalho6 – (OIT) define juventude como 

período entre 15 e 29 anos. 

 Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Juventude7 

regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade entre 15 e 

29 anos, visando acompanhar e implementar políticas públicas de 

juventude, desenvolvidas pelos governos estadual e federal.  

Como podemos perceber em todos os órgãos apresentados, os termos 

adolescência e juventude aparecem vinculados à faixa etária. No entanto, ao situar a 

juventude nas suas múltiplas dimensões, é necessário irmos além da delimitação da 

idade e identificarmos elementos sociais e ideológicos que caracterizam esta fase na 

sociedade contemporânea, visto que trata-se de um momento importante na  

formação de identidade. 
À medida que os progressos tecnológicos ampliam cada vez  
mais o intervalo de tempo entre o começo da vida escolar e o 
acesso final do jovem ao trabalho especializado, a fase de 
adolescência torna-se um período ainda mais acentuado e 
consciente; e, como sempre aconteceu em algumas culturas, 
em certos períodos, passou a ser quase um modo de vida 
entre a infância e a idade adulta. Assim, nos últimos anos de 
escolaridade, os jovens, assediados pela revolução fisiológica 
de sua maturação genital e a incerteza dos papéis adultos à 
sua frente, parecem muito preocupados com as tentativas 
mais ou menos excêntricas de estabelecimento de uma 
subcultura adolescente e com o que parece ser mais uma final 
do que uma transitória ou, de fato, inicial formação de 
identidade. (ERIKSON, 1976, p.129) 

 

Assim, delimitamos de qual compreensão de juventude estamos falando, ou 

seja, utilizamos tanto o termo adolescência quanto juventude, entendendo-os de 

forma mais abrangente que nas concepções de faixa etária ou de período 

conturbado, e mantendo nosso olhar voltado para esta fase, enquanto de construção 

                                                
5 Artigo  La juventud en Iberoamérica Tendencias y urgências (p.17).<Disponível em: www.oij.org/documentos. Acesso em: 25/04/2008>. 

6 Organização Internacional do Trabalho: Emprego e formação de jovens. <Disponível em: www.oitbrasil.org.br. Acesso em 25/04/2008>. 

7 Artigo Assembléia Legislativa estuda criação de Frente em Defesa da Juventude.< Disponível em: www.al.mt.gov.br/V2008/ViewConteudo. Acesso em  

25/04/2008>. 
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sócio-histórica do sujeito, que pode acontecer aquém ou além da faixa etária 

institucionalmente estabelecida.  

1.2 Alguns elementos sociais e ideológicos em relação à juventude 

Muitas imagens e preconceitos criados em torno da juventude, entendida aqui 

como segmento de indivíduos em fase de construção sócio-histórica, têm interferido 

na compreensão educativa e construtiva que buscamos ter em relação a ela.  

Segundo Sposito (1997, p. 4), em pesquisa do estado do conhecimento sobre 

o tema da juventude, na área da Educação, “a Sociologia ora investe nos atributos 

positivos dos segmentos juvenis, responsáveis pela mudança social, ora acentua a 

dimensão negativa dos problemas sociais e do desvio”.  

Embora os estudos apontem estes dois caminhos, investir na juventude de 

forma positiva ou ressaltá-la como um problema social, consideramos importante 

investir nos atributos positivos advindos tanto da sociologia como da psicologia e 

apostar na juventude como um eixo responsável e comprometido com a mudança 

social, a partir do sentido que tem dado e construído para sua vida. Para isto, 

desvelamos alguns elementos sociais e ideológicos, apoiando-nos, teoricamente, em 

Dayrell e Gomes8, que apresentam três aspectos a partir dos quais a juventude pode 

ser compreendida pela sociedade: na sua transitoriedade, como um problema e 

numa visão romântica.  

No primeiro aspecto, o da transitoriedade, a juventude é compreendida pela 

sociedade como um “vir a ser”. Neste sentido, suas possibilidades e potencialidades 

acabam não sendo vislumbradas. Segundo Abramo (1997, p. 6), na maior parte das 

abordagens relativa aos jovens, parece estar presente uma dificuldade de considerá-

los capazes de formular questões significativas, de propor ações relevantes, de 

sustentar uma relação dialógica com outros autores, de contribuir para a solução de 

problemas sociais, além de simplesmente sofrê-los ou ignorá-los.  

A visão da juventude em sua transitoriedade pode interferir nas relações 

estabelecidas entre adolescentes e adultos. Compreender os adolescentes e jovens 

como um “vir a ser” pode criar dificuldades para a aceitação de que eles são sujeitos 

em condições de assumir responsabilidades diante do contexto em que vivem, 

mesmo estando em processo de desenvolvimento da maturidade. Para que essa 

                                                
8 DAYRELL, J.T.;  GOMES, N.L. A Juventude no Brasil. Disponível em: < www.uff.br/obsjovem . Acesso em: 30/08/2008>.  
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responsabilidade se efetive, é necessário o sentimento de pertença, através do qual 

o adolescente participa das decisões, dá sua opinião e idéias, ajuda na busca de 

soluções para os problemas do cotidiano. 

Outro fator de fundamental importância que interfere na vida da juventude, 

quando vista apenas na sua transitoriedade, é a dificuldade para a empregabilidade; 

pois se o jovem não é considerado ainda um sujeito capaz e responsável, como 

adentrará ao mundo do trabalho? Segundo a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT)9, estima-se que, mundialmente, uma em cada cinco pessoas com idade entre 

15 e 24 anos está desempregada; e as perspectivas de melhoria nos índices de 

empregabilidade não são animadoras. Nos próximos dez anos, espera-se que 660 

milhões de jovens estejam preparados para entrada no mercado de trabalho, porém 

a possibilidade de emprego está se distanciando cada vez mais. No Brasil, 

atualmente, segundo os dados da OIT, o desemprego de jovens com idades entre 

16 e 24 anos chega a 3,5 milhões, cerca de 50% da força de trabalho nacional. 

Conforme Saes (2005), os objetivos prescritos por Constituições e Leis 

Orgânicas dos países capitalistas quanto à obrigatoriedade da educação escolar de 

base demonstram  claras intenções com a vida escolar da juventude: 
 “[...] a) preparar os indivíduos para o trabalho (isto é, qualificar 
minimamente a mão de obra a fim de submetê-la ao poder do 
Capital) e preparar os indivíduos  para o exercício da cidadania, 
definida em registro liberal (isto é, converter os indivíduos em 
seres politicamente passivos e apáticos, que de quatro em 
quatro anos participam do chamado “plebiscito eleitoral”).”  
(p. 187) 

 
Os objetivos acima citados apontam a intenção egoísta do sistema capitalista, 

quando não reconhece o jovem-adolescente como sujeito ativo e crítico; em 

contrapartida, opta pela manutenção de seus próprios ideais, investindo, 

politicamente, na formação de indivíduos passivos, o que não vem ao encontro das 

necessidades e expectativas que o jovem tem de ser reconhecido, respeitado, 

participante de decisões e atuante no mercado de trabalho. 

Na perspectiva da Lei nº. 9.394/96 (Art.1º § 2º), o Ensino Médio “deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Embora a Lei resgate a função 

da escola em relação à preparação para o mercado do trabalho, demonstrando 

                                                
9 A partir de estatísticas recentes da OIT sobre a matéria (Global Employment Trends for Youth, ILO, Geneva, agosto 2004). <Disponível em: 

www.oitbrasil.org.br . Acesso em:  25/04/2008>. 
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credibilidade na juventude, é frequente o questionamento dos jovens quanto à 

funcionalidade e finalidade dos espaços educacionais/escola, pois não percebem a 

relação entre conteúdos estudados e sua aplicabilidade na vida prática. 

Ressaltamos, ainda, que há um distanciamento no atendimento de interesses 

entre escola e aluno; o que pode ser ocasionado pelo fato de o aluno reconhecer 

que, mesmo diante das certificações e diplomas, exigidos atualmente através da 

formação continuada, ele não tem a garantia de trabalho.  

 
“[...] a educação permanente aparece como uma exigência do 
“desenvolvimento econômico” (isto é, da economia capitalista) e 
preenche a função de requalificar sucessivamente a força de 
trabalho a fim de adaptá-la às novas tecnologias e às novas 
exigências do trabalho [...]” (SAES, 2005, p. 183). 

 

Ou seja, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a escola libera sujeitos 

pretensamente qualificados, estes estão diante de um mundo que não tem postos de 

trabalhos suficientes para a demanda, por conta da automação e do avanço 

tecnológico, conforme afirma Saes: 
Na prática, o proletariado desconfia do apelo tecnocrático para 
que “todos” obtenham uma “formação polivalente”, e percebe 
que o aparelho produtivo do capitalismo pede à maioria dos 
trabalhadores tão somente a capacidade adaptativa de passar 
rapidamente, no “canteiro de obras”, de uma tarefa limitada para 
outra tarefa limitada. (2005, p. 182). 
 

Esta situação contraditória da sociedade capitalista, somada aos 

questionamentos dos alunos-adolescentes (em conversas informais e, algumas 

vezes, não verbalmente, mas com suas atitudes) sobre a importância da escola e a 

razão de terem que aprender os conteúdos propostos,  pode confirmar o 

distanciamento entre as intenções da juventude e as políticas para a  juventude, 

vinculadas ao sistema de dominação do qual a escola faz parte, apoiada, muitas 

vezes, na visão transitória da juventude.  

A escola que se propõe a compreender o adolescente e suas inquietudes, e 

não apenas a enxergá-lo, através de algumas imagens socialmente determinadas e 

geradoras de conflitos interpessoais, tem diante de si alguns desafios, entre os quais 

o da compreensão da juventude a partir de  um outro ponto de vista. 

Para contrapor à visão de juventude em sua transitoriedade, optamos pela 

compreensão da juventude a partir da visão de ser - humano apresentada por Paulo 

Freire (2005, p.83). Para o referido educador, o ser - humano é um ser inacabado, 
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portanto, um ser que na sua singularidade tem possibilidades de construir sua 

história, na história em que vive. Embora percebamos, nesta concepção, a presença 

de uma construção social da imagem da juventude na sua transitoriedade, esta não 

se trata de uma característica exclusiva da juventude, visto que, para ele, vivenciar o 

devir tem seu caráter positivo, pois é o contínuo movimento do ser - humano, 

inacabado e inconcluso, em direção ao fazer-se humano na história e com a 

historicidade de cada um; presente na e com uma realidade, também inconclusa e 

inacabada, portanto, possível de ser transformada. Apesar de que, para Freire,10 

“haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser”, acreditamos, 

enquanto seres humanos, que nossa tarefa é a constante e permanente busca do 

ser mais, ou seja, estarmos em constante processo de busca da nossa própria 

humanização.  

 
Esse processo de busca, porém, só se justifica na medida em 
que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. [...] é 
sua vocação histórica, contra-ditada pela desumanização que, 
não sendo vocação, é viabilidade, constatável na história. E, 
enquanto viabilidade, deve aparecer aos homens como desafio 
e não como freio ao ato de buscar. (FREIRE, 2005, p. 86) 
 

Ao refletirmos sobre a juventude e a questão da sua transitoriedade, num 

primeiro momento, esta nos colocava diante de um aspecto que poderia ser visto 

como negativo por não considerar o adolescente como um sujeito responsável; 

porém, num segundo momento, a partir da concepção freireana de ser - humano, a 

transitoriedade toma um caráter positivo, à medida que o considera inacabado, 

contudo, um sujeito em processo e atuante na sociedade. 

Com Frankl (2007, p. 106), verificamos que o fato de nossa existência ser 

marcada pela transitoriedade, esta de forma alguma tira o sentido de vida, como 

observamos quando imagens negativas de irresponsabilidade são atribuídas à 

juventude, enquanto período de transição, de vir a ser.  Para o citado autor, os 

“únicos aspectos realmente transitórios da vida são as potencialidades, que no 

momento em que são realizadas, se transformam em realidades; resgatadas e 

entregues ao passado, ficam a salvo e resguardadas da transitoriedade”.  

Partindo da concepção de Frankl, podemos considerar que as experiências 

vividas pelos sujeitos que, independentemente da faixa etária, têm condições de 

                                                
10 TV PUC entrevista Paulo Freire em 17/04/1997, publicada em Revista do Professor. SINPRO, maio/junho, nº 06, de 2007 (p. 9) 
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enfrentar ativamente as diferentes situações do cotidiano, fazem parte do processo 

de amadurecimento da juventude e, portanto, não podem ser ignoradas. 

O segundo aspecto apresentado por Dayrell e Gomes11, Juventude sempre 

vista como um problema, está associado aos índices de violência, consumo e tráfico 

de drogas, atribuídos aos jovens. 

Abramo (1997, p. 25), para quem a atenção dirigida à juventude no Brasil tem 

crescido nos últimos anos, confirma a visão de juventude associada a problema, ao 

destacar a preocupação da Academia12 com este período da vida, apontando o 

aumento dos estudos, pesquisas, reflexão e investigações sobre o tema. Analisa 

que a preocupação, porém, está mais direcionada à própria instituição e não ao 

sujeito em si: “poucas delas estão enfocando o modo como os próprios jovens vivem 

e elaboram essas situações”. As ações institucionais voltadas, em geral, para 

temáticas que são tidas como um problema para a sociedade contemporânea, como 

drogas, prostituição, violência e gravidez precoce, contribuem para alimentar a visão 

de que a juventude é sempre um problema para a sociedade. 

Sposito (1997, p. 13) “indica que estudos e pesquisas realizados em torno do 

tema juventude, de feitio psicológico, tendem a privilegiar os aspectos negativos da 

adolescência, sua instabilidade, irreverência, insegurança e revolta”. Na mesma 

linha de pensamento, Abramo (1997, p. 29), já citada anteriormente, reconhece que 

a discussão que se faz atualmente em relação à juventude, advinda de políticas 

públicas ou de instituições, sempre é formulada tratando-a como problema. 

A visão de que a juventude é um problema somada às inúmeras situações de 

risco associadas a ela são elementos sociais e ideológicos que acabam gerando 

certa insegurança nos adultos e, ao mesmo tempo, um não saber o que fazer, que 

gera uma neurose coletiva. Frankl (2003, p. 7), ao tratar sobre a neurotização da 

humanidade, caracteriza, pelo senso comum, “três sintomas básicos da neurose 

coletiva atual: depressão, agressão e adicção (dependência de drogas).” Tal 

afirmação nos ajuda a compreender que estas patologias são patologias do nosso 

tempo que, consequentemente, se refletem na juventude, mas não são exclusivas 

dela. 

A seguir, apresentamos alguns dados coletados em 2003, através da 

pesquisa organizada pelo Projeto Juventude/Instituto Cidadania, com parceria do 

                                                
11 DAYRELL, J.T. e GOMES,N.L. A Juventude no Brasil. In Observatório Jovem. <Disponível em: www.uff.br/obsjovem . Acesso em: 30/08/2008>.  

12 Por Academia entendemos aqui o conjunto das práticas de pesquisa e de construções teóricas elaboradas no interior das universidades. 
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Instituto de Hospitalidade e do Sebrae13, retomando os temas já apresentados em 

pesquisa realizada em 1999, pela Fundação Perseu Abramo, e ampliando questões 

sobre o interesse e preocupações dos jovens. Dentre os problemas que mais 

preocupam os jovens estão: Segurança/Violência (55%), Emprego/Profissional 

(52%) e Drogas (24%). O sumário conclusivo desta pesquisa aponta que a 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho é percebida pelos jovens como 

principal componente negativo de sua condição juvenil, junto ao tema da violência.  

A vinculação da palavra juventude a esses três sintomas, violência, drogas e 

desemprego tem se tornado comum, devido ao grande número de jovens e 

adolescentes que vivenciam essas neuroses. No entanto, as principais 

preocupações dos jovens deixam transparecer que os problemas que a sociedade 

atribui a eles são os mesmos que eles temem vivenciar. Os índices da pesquisa e o 

cotidiano têm mostrado que o grande desafio aos educadores está em que, em suas 

práticas, procurem as causas que têm levado parte da juventude a vivenciar estas 

“patologias” e, mais ainda, que invistam na formação dos adolescentes, de maneira 

a ajudá-los na busca de uma vida saudável.  

Ao caminharmos na contraposição à idéia de que a juventude é um problema, 

retomamos o conceito de problema, conforme abordado por Saviani. Segundo o 

autor, a palavra problema tem seus vários sentidos e usos correntes, o que implica a 

necessidade de recuperarmos a problematicidade do problema.  
 

Quando o homem considera as manifestações de sua própria 
existência como algo desligado dela, ou seja, como algo 
independente do processo que as produziu, ele está vivendo no 
mundo da “pseudo-concreticidade”. Ele toma como essência 
aquilo que é apenas fenômeno, isto é, aquilo que é 
manifestação da essência. [...] ele toma por problema aquilo 
que é apenas manifestação do problema. (SAVIANI,1989, p. 
21) 

 

Diante disto, perguntamos qual é a essência do problema, quando tratamos 

do tema juventude? Seria a juventude de fato o problema ou a manifestação do 

problema, cuja essência é o porquê de alguns dos nossos adolescentes e jovens se 

manifestarem através da violência, da agressividade ou da conivência com algumas 

                                                
13 Pesquisa Perfil da Juventude Brasileira. Trata-se de um estudo quantitativo, realizado em áreas urbanas e rurais de todo o território nacional, junto a 

jovens de 15 a 24 anos, de ambos os sexos e de todos os segmentos sociais. <Disponível em:  

http://200.169.97.236:81/uploads/perfil_juventude_brasileira.pdf. Acesso em 25/08/2008>. 
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patologias do nosso tempo? Estas questões, com certeza, refletem que a juventude 

pode estar imersa nestas manifestações. Considerar a juventude como problema é 

correr o risco de estarmos trocando o fenômeno (manifestações da juventude) pela 

essência (processos produtores das manifestações), no entanto, como educadores, 

estas perguntas nos colocam perante alguns desafios. 

Um primeiro desafio é ajudarmos a desvelar a essência desses fenômenos 

sociais impostos, muitas vezes, apenas à juventude e olharmos para ela não como 

um problema, mas na intenção de identificarmos suas necessidades, limites e 

potencialidades.  

Um segundo desafio é o de compreendê-la, pois “algo que não sei, não é 

problema; mas quando ignoro alguma coisa que preciso saber, eis-me, então, diante 

de um problema.”(SAVIANI, 1989, p. 21). Cabe, portanto, a nós, enfrentarmos as 

imagens ideológicas dominantes sobre a juventude, de forma reflexiva, crítica e com 

atitudes transformadoras da realidade em que vivemos. 

O terceiro aspecto da juventude, apontado por Dayrell e Gomes, é o da visão 

romântica, que a considera como o tempo da liberdade, do prazer e da 

irresponsabilidade.  

A mídia, como meio de comunicação de massa e formadora de opinião 

pública, tem se dedicado a espalhar notícias sobre a falta de sentido que os jovens e 

adolescentes têm apresentado em seus comportamentos; e isto, com informações 

detalhadas de crimes bárbaros e exposição de infratores, demonstrando atitudes 

violentas e irresponsáveis de muitos jovens, bem como a indiferença e desmotivação 

da juventude em relação à política ou ações sociais. Exposta a esta avalanche de 

matérias, a sociedade se vê cada vez mais amedrontada em relação à juventude. 

Parece que as notícias vão mais em direção à celebração da violência, do que à 

simples informação. 

A título de exemplo, no dia 17 de maio de 2008, a mídia divulgou, 

incessantemente, a irresponsabilidade de um jovem de 18 anos, que atropelou 23 

adolescentes e jovens, numa festa promovida para 30 mil universitários (Carnafacul). 

O motivo do acidente, segundo o Jornal O Globo Online (2008)14, foi que “o rapaz se 

envolveu numa briga e tentou fugir do local. Ao acelerar o carro no estacionamento 

para iniciar a fuga, atropelou dezenas de pessoas”. A notícia direcionava-se sempre 

                                                
14 < Disponível em; http://oglobo.globo.com/sp  Acesso em: 18/05/2008>. 
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para a irresponsabilidade dos jovens que estavam ali, alcoolizados ou em busca 

apenas do prazer irresponsável. Esse tipo de divulgação incansável das atitudes 

descomprometidas, irresponsáveis e sem limites de um determinado jovem, 

enquanto outras tantas ações violentas acontecem cotidianamente, acaba criando 

uma representação social de que a atual juventude não sabe escolher, nem usar de 

sua liberdade com responsabilidade e compromisso, restringindo esta imagem 

negativa apenas a ela. 

Não temos a intenção de negar este aspecto negativo da realidade humana, 

mas acreditamos que o adolescente, como qualquer outro sujeito, pode, também, 

demonstrar responsabilidade e vivenciar suas experiências, pautado numa relação 

de reciprocidade, justiça, ordem social e compromisso. Contrapondo à visão 

romântica da Juventude, enquanto tempo da liberdade, do prazer e da 

irresponsabilidade, resgatamos a importância da prática da liberdade, tão bem 

defendida por Freire (1998, p.119), quando afirma que “a liberdade amadurece no 

confronto com outras liberdades” e que “nem sempre a liberdade do adolescente faz 

a melhor decisão com relação a seu amanhã”.  

Diante da posição de Freire, consideramos que é importante, para a prática 

da liberdade, a disponibilidade e abertura tanto dos pais, como dos demais 

educadores, para discutir e refletir com os adolescentes sobre esse amanhã e suas 

opções. Concordamos com Freire (1998), que, mesmo com a possibilidade de correr 

riscos por decisões não acertadas, é preferível reforçar o direito da juventude à 

liberdade, à escolha e às decisões, pois “é decidindo que se aprende a decidir” e 

“faz parte do aprendizado da decisão a assunção das conseqüências do ato de 

decidir.” (p.119-20) 

Surgem, então, outros desafios: para interagirmos com os adolescentes e 

jovens precisamos criar ações que considerem sua pré-disposição à liberdade, seu 

romantismo em reconhecer as belezas da vida e a sua “rebeldia” diante de situações 

de injustiça; bem como as pré-disposições contrárias a estas, pois, conforme nos 

aponta Erickson, os adolescentes: 

 
[...] se mostram morbidamente, por vezes curiosamente, quase 
sempre, preocupados com o que possam parecer aos olhos dos 
outros, em comparação com o que eles próprios julgam ser, [...] 
procura mais fervorosamente homens e idéias em que possa ter 
fé, o que também significa homens e idéias em cujo serviço 
pareça valer a pena provar que seria digno de confiança.  [...] Ao 
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mesmo tempo, porém, o adolescente receia um compromisso 
insensato, excessivamente confiante; e paradoxalmente, 
expressará a sua necessidade de fé numa desconfiança sonora 
e cínica. (1976, p. 129) 

 

Neste sentido, precisamos investir na formação da juventude, criando 

espaços para que, de fato, os adolescentes e jovens possam ser protagonistas dos 

processos tanto educacionais, como familiares, sociais, políticos, religiosos, etc., 

pois, segundo Erickson, nesta fase o que eles procuram é: 

 
[...] uma oportunidade de decidir, com livre assentimento sobre um 
dos rumos acessíveis  ou inevitáveis de dever e serviço; e ao 
mesmo tempo, tem um medo mortal de ser forçado a atividades 
em que se sentisse exposto ao ridículo ou a dúvida sobre si 
próprio. (1976, p. 129) 

 

 Vale ressaltarmos ainda,  que a sociedade atual, de modo geral, não tem 

permitido à juventude uma inserção política mais efetiva, criando espaços onde 

adolescentes e jovens discutam e reflitam sobre os desafios da vida em sociedade, 

construindo assim, motivos para uma vida com sentido, pelo viés da política. A título 

de exemplo, citamos, no âmbito escolar, os espaços representados pelos 

movimentos estudantis e agremiações que, se incentivados e construídos com 

qualidade sócio-educacional, tornam-se espaços de grande aprendizado político. 

Pesquisas recentes (Instituto Cidadania, 2003; Ação Educativa, 2003; 

IBASE/POLIS, 2004; Santos Junior, 2004; UNESCO, 2005) apontam a baixa 

intensidade da participação dos jovens em entidades, associações e agremiações. 

De acordo com o Perfil da Juventude Brasileira (2003), dos jovens entrevistados, 

apenas 15% participa de algum tipo de grupo juvenil, quase metade desses jovens 

participa de grupos culturais, 4% deles de grupos religiosos, e a participação em 

partidos políticos não chegou a ser diferenciada em números relativos, ficando 

agregada à categoria “outros”. No entanto, um número expressivo revelou 

desmotivação em participar por falta de informação (35%); e, neste grupo, a maior 

incidência é dos mais jovens, entre 16 e 24 anos, menos escolarizados e de menor 

renda. (BRENNER; CARRANO, 2008, p. 66). 

Muitas e diversificadas ações podem estar voltadas à construção do sentido 

de vida, seja no campo político, cultural ou religioso, mas o que é preciso, é 



28 

 

reconhecer a existência do sentimento de falta de sentido, e isso “não é uma tarefa 

fácil, mas deve ser observada mais de perto” (FRANKL, 2003, p. 9). 

Lançar um olhar mais de perto para a juventude obriga-nos, também, a 

reconhecer algumas características da vida moderna que automaticamente são 

assimiladas pela juventude atual e levam-na ao sentimento de falta de sentido. Para 

compreender estas características, ressaltamos as idéias de Frankl (2007, p. 96), ao 

tratar “o vazio existencial como um fenômeno muito difundido no século XX”. Entre 

as características da vida moderna, verificamos que uma delas é o vazio existencial, 

que se manifesta num estado de tédio; e, é fato concreto que, atualmente, o tédio 

tem sido o sintoma mais apontado pelos psiquiatras. 

Em artigo intitulado Tédio na Modernidade, a autora Pinheiro15 diz que: 
Raiz das angústias do homem moderno, o tédio exala o tempo 
vagaroso que nos arrasta para um mundo desprovido de 
significações e esvaziado de sentidos. Em contrapartida, esse 
mesmo mundo moderno está repleto de novidades e estímulos 
talvez tão entediantes quanto à perda de sentido humano 
experimentada como fragilização das vivências subjetivas. 

 

Compreendemos que esse esvaziamento de sentidos ou o vazio existencial 

(vazio dentro de si mesmo) ocorre em virtude de o ser - humano vir perdendo alguns 

aprendizados que asseguravam a sua existência, como fazer opções e fazer o que a 

tradição lhe dizia para fazer. “Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e não há 

tradição que lhe diga o que deveria fazer; às vezes ele não sabe sequer o que 

deseja fazer” (FRANKL, 2007, p. 97). 

Fazemos um parêntese, aqui, para considerarmos a importância do desejo, 

um conceito pouco ou quase nada trabalhado, tanto nas escolas como nas famílias.  

Sung (2002, p. 61), ao abordar o tema do desejo, questiona: “Se é o coração que 

direciona a cabeça, é importante perguntarmos: o que as pessoas desejam? Quais 

sãos os desejos fundamentais da nossa sociedade?”  

Embora este tema seja retomado no final do capítulo, ressaltamos a sua 

importância ao apostarmos na juventude atual, ampliando, neste momento, as 

interrogações de Sung para a seguinte reflexão: Temos a juventude que estamos 

                                                

15 PINHEIRO, Kátia Flores. Tédio na Modernidade. In: Revista Estudos e Pesquisa em Psicologia. V.7 n. 1 Rio de Janeiro,  p. 159, junho de 2007. 
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merecendo, pelas opções que estamos fazendo, ou aquela que nosso desejo 

fundamental aponta?  

Voltando ao tema do vazio existencial e da possibilidade de construir sentido 

para a vida, minimizando as condições que levam a um stress existencial, 

apresentamos a afirmação de Frankl (2007, p. 96) que “o ser humano não precisa 

ficar livre de tensões, mas necessita de buscar e de lutar por um objetivo que valha a 

pena, uma tarefa escolhida livremente”. E complementamos com Morais (1997, p. 

88) “o nosso tempo está cheio de desafios para quem se dispõe a buscar-lhe o 

significado profundo”. 

 Outra particularidade da vida moderna, além do vazio existencial, é o 

imediatismo, ou seja, a busca pelo que dá vantagem imediata. Participando de uma 

das reuniões de HTP – Hora de Trabalho Pedagógico, do Colégio Metodista – 

Unidade São Bernardo do Campo, registramos o seguinte comentário de um 

professor, com apoio da equipe presente: 
 

Atualmente os alunos, principalmente alunos do Ensino Médio, 
se dispõem a fazer apenas aquilo que é prazeroso. Acredito no 
discurso, de que a educação tem que ser prazerosa, mas, não 
podemos ficar só nisso. Enquanto a proposta está causando 
prazer o aluno se dispõe a participar. No entanto, quando, 
necessariamente, a proposta precisa caminhar por um meio 
mais “doloroso”, no sentido de que a construção do 
conhecimento também é árdua, o aluno vem com sua cultura do 
imediatismo e do prazer, desiste e perde o interesse pelo 
assunto, pelo tema, enfim, pela continuidade da proposta. Esta 
postura, da maioria dos alunos, vem demonstrar um perfil de 
aluno que apenas se interessa pelo conhecimento, imediato e 
prazeroso. (relato descritivo, realizado em H.T.P.) 

 

Destacamos, no relato acima, a observação do professor quanto ao prazer 

ligado ao imediatismo, quando diz que, enquanto atividades propostas são 

“lúdicas”, o aluno participa, mas quando vão para a sistematização do 

conhecimento, ele perde o interesse. Podemos considerar que este é o perfil 

estimulado pela nossa sociedade. Costa (2004, p. 82), em artigo intitulado: A 

passagem interna da modernidade para a pós-modernidade, descreve que dentre 

as feições pós-modernas, advindas da modernidade, “destacam-se a globalização, 

as comunicações eletrônicas, a mobilidade, a flexibilidade, a fluidez, a relativização, 

os pequenos relatos, a fragmentação, as rupturas de fronteiras e barreiras, as 
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fusões, o curto prazo, o imediatismo, a descentralização e extraterritorialidade do 

poder, a imprevisibilidade e o consumo”. 

Mediante estes elementos sociais e ideológicos que marcam a nossa 

sociedade e, conseqüentemente, a juventude atual, voltamos à questão: Temos a 

juventude que estamos merecendo, pelas opções que estamos fazendo, ou aquela 

que nosso desejo fundamental aponta? Para respondê-la, chamamos a atenção 

para a importância de refletirmos e decidirmos se o modelo de homem e de 

sociedade que desejamos é de sociedade inclusiva, formada por jovens e 

adolescentes críticos e agentes transformadores, ou sociedade excludente, formada 

por indivíduos passivos e alienados. Enfim, teremos que resolver se pretendemos 

uma educação pela reflexão ou uma educação pela punição e castigo. 

Neste sentido, trago outra questão levantada por Max Dante, da Fundação 

Projeto Travessia16: Qual é a instituição mais adequada para transformar nossos 

adolescentes em adultos responsáveis e cidadãos capazes de contribuir 

significativamente para o desenvolvimento de nossa sociedade?   

Para responder esta questão, remetemo-nos à família, à escola, às 

instituições religiosas e a outras sociais ou políticas, por serem instituições 

adequadas e que contribuem para a formação dos adolescentes, desde que 

considerem os mitos e conceitos criados em torno dessa fase da vida. É necessário, 

portanto, desmistificarmos os conceitos sobre adolescência e juventude, assim como 

pensarmos e compreendermos tais concepções, como elementos sociais e 

ideológicos que não podem ser deixados de lado. 
Nossos adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. 
Batalham com seus corpos, que se esticam e se transformam. 
Lidam com as dificuldades de crescer no quadro complicado da 
família moderna. Como se diz hoje, eles se procuram e 
eventualmente se acham. Mas, além disso, eles precisam lutar 
com a adolescência, que é uma criatura um pouco monstruosa, 
sustentada pela imaginação de todos, adolescentes e pais. Um 
mito, inventado no começo do século XX [...] (CALLIGARIS, 
2000, p. 9). 
 

Ao mesmo tempo em que apontamos as várias imagens ideológicas, 

socialmente construídas, que têm sido impostas à juventude contemporânea, bem 

como influenciado negativamente suas relações na sociedade, ressaltamos que o 

                                                
16 DANTE, M. Nossos Adolescentes se educarão na Escola ou na Cadeia?<Disponível em: http://www.travessia.org.br/textos_publicacoes.asp . Acesso em: 

08/07/2008>. 



31 

 

nosso desejo fundamental, neste trabalho, é encontrar caminhos e possibilidades 

para a construção de sentido de vida dos jovens e adolescentes com os quais nos 

relacionamos.   

1.3 Adolescência e sentido de vida 

“[...] o que homem realmente quer, em derradeira instância, 
não é a felicidade em si, mas, antes, um motivo para ser 

feliz. ” (Viktor Frankl) 
 

 

A adolescência, conforme abordamos anteriormente, mais que uma faixa 

etária em que ocorrem transformações físicas e biológicas, é uma fase marcada por 

dúvidas e incertezas e, muitas vezes, acompanhada apenas das críticas negativas 

pertinentes a este período da vida. Neste contexto, somos desafiados pelo tema da 

construção do sentido de vida, focalizando o como se dá esse processo, uma vez 

que temos constatado a falta de sentido que alguns adolescentes têm apresentado 

através de comportamentos, muitas vezes, apáticos e desmotivados, outras vezes 

através de atitudes violentas. Por outro lado, temos acompanhado, também, aqueles 

que demonstram inquietudes com sua inserção social, buscando motivos para 

significar suas vidas. 

Ao tratar do sentido de vida, parece que estamos retomando um “velho 

tema”17, pois vários estudos já vêm sendo realizados sobre a questão do sentido do 

existir. No entanto, abordamos este tema, a partir do conceito de sentido de vida, 

elaborado por Victor Frankl.  

Apresentamos a seguir um pequeno esboço de sua biografia: Victor Emil 

Frankl (1905-1997), psiquiatra vienense, educado dentro da tradição judaica, 

envolvido por grande afeto familiar e no respeito aos valores espirituais. Aos 16 

anos, Frankl já demonstrava interesse em estudar medicina, ingressando, em 1924, 

na Universidade de Viena, diplomou-se médico em 1930.  Em 1926, pronuncia sua 

primeira conferência sobre o sentido da vida. Em sua obra Um psicólogo no campo 

de concentração descreve como perdeu sua identidade de cidadão austríaco e 

passou a ser prisioneiro dos campos de concentração nazistas. Como psicólogo, 

                                                
17 Expressão utilizada por Morais (1997, p.74)  ao  se reportar ao tema do sentido da vida, justificando que há muito tempo se discute esta temática, 

podendo ficar a impressão de que o questionamento do sentido da vida é um tema despropositado ou doentio, o que é falso, pois no  final do século XX, 

com o auxilio de Viktor Frankl, demonstra-se ainda que o homem sempre precisou e, na sua perspectiva de compreensão do ser humano, sempre precisará 

de um sentido para sua existência.  
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revela que vivenciou, neste período, experiências que contribuíram para seus 

próximos escritos.  Diferenciando-se de tantas outras publicações sobre os fatos 

ocorridos nos campos de concentração, em sua obra apresenta somente os fatos 

que desencadeavam uma experiência na vida das pessoas, ou seja, “é para a 

experiência pessoal em si” que se encontram os seus estudos psicológicos. 

(FRANKL, 2007, p.18) Participou da origem da Psicologia Transpessoal (SUTICH, 

1978, p. 26-27) e é considerado o pai da Logoterapia -  terapia através do sentido. 

Foi professor de Neurologia e Psiquiatria, em Viena, professor de Logoterapia, na 

Universidade Internacional da Califórnia. Recebeu o título de Doutor “honoris causa” 

de dezoito universidades do mundo inteiro. 

Visto que Frankl (1990, p.10) “não conheceu o valor deste sentido da vida nos 

momentos confortáveis e cômodos da vida”, ao tratar do tema vontade de sentido, 

ele faz algumas críticas à psicanálise de Sigmund Freud e Alfred Adler, que 

consideram o princípio do prazer como restaurador do equilíbrio interno, a partir da 

redução de tensões.  Para Frankl, “se realmente vivêssemos no prazer todo o 

sentido da vida, em última analise, a vida pareceria sem sentido” (2003, p. 68). 

Assim, “a busca por sentido, certamente, pode causar tensão interior em vez de 

equilíbrio interior” (2007, p. 95). 

Frankl (1990, p.34) remete, também, algumas críticas à “hierarquia das 

necessidades” estabelecida por Maslow18, afirmando que “a satisfação das 

necessidades mais elementares não é de forma alguma uma condição necessária 

para a luta pelo sentido”. Não se trata de classificar as necessidades em maiores ou 

menores, mas, o fato é como identificar qual delas tem sentido, trazendo um objetivo 

para a sua realização.   
 

A logoterapia diverge da psicanálise na medida em que 
considera o ser humano um ente cuja preocupação principal 
consiste em realizar um sentido, e não na mera gratificação e 
satisfação de impulsos e instintos, ou na mera reconciliação 
das exigências conflitantes de id, ego e superego, ou na mera 
adaptação e no ajustamento à sociedade e ao meio ambiente. 
(FRANKL, 2007, p. 95) 

 

                                                
18  Teoria  motivacional centrada na realização das necessidades  humanas, que, numa hierarquia de importância e de influência, simbolicamente, 

apresenta as necessidades mais baixas (necessidades fisiológicas) encontram-se na base da pirâmide e as mais elevadas ( necessidades de auto 

realização) no topo. 
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Sendo assim, para Frankl (2007, p. 92) “a busca do indivíduo por um sentido 

é a motivação primária em sua vida, e não uma “racionalização secundária” de 

impulsos instintivos”. O desafio da construção deste sentido está na própria pessoa; 

nela encontra-se um sentido em potencial, ou seja, essa busca acontece dentro dela 

mesma, no encontro de sua interioridade, não se condicionando ao mundo, nem se 

vinculando à redução de tensão ou à satisfação de suas necessidades. 

Em seus escritos, Frankl (2007, p. 98) demonstra que o sentido de vida 

sempre se modifica; “o que importa, por conseguinte, não é o sentido de um modo 

geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado 

momento”. Ele afirma que, na verdade, o homem não deve perguntar pelo sentido 

da existência, mas sentir-se interrogado pela própria existência. A vida lhe faz uma 

pergunta e ao respondê-la torna-se um ser responsável.  

Ao declarar que o ser-humano é uma criatura responsável, Frankl (2007, p. 

99) salienta que o “verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo”, e a 

esta característica constitutiva ele denomina “autotranscendência da existência 

humana”, pois “denota o fato de que o ser-humano sempre aponta e se dirige para 

algo ou alguém diferente de si mesmo.” 

Neste sentido, acreditamos que o mergulho dentro de si mesmo tem um 

aspecto político, pois não é um mergulho egoísta e nem intimista, mas aberto para 

compreender o outro e  deve ser descoberto no mundo. Se entendermos a origem 

de político no grego polis, então teremos presente a vida em comum, a relação com 

o outro, que, segundo bem demonstra Frankl, é inseparável da percepção de si 

mesmo e do autoconhecimento. 

Ao adentrarmos nos três fundamentos da logoterapia defendidos por Frankl, 

lembramos que outros autores, também, abordaram o tema sentido de vida a partir 

do pensamento frankleano. Um deles é Alfried Längle, médico vienense que durante 

muito tempo chefiou o setor de pesquisa e formação do Instituto de Logoterapia em 

Viena. Em seu livro intitulado Viver com sentido, que “baseia-se nas descobertas da 

Análise existencial e Logoterapia de Frankl, visando sua aplicabilidade e utilidade 

em áreas não-terapêuticas e não-clínicas.” (LÄNGLE, 1992, p. 11). Conforme Frankl: 
 

De acordo com a logoterapia, podemos descobrir este sentido 
da vida, de três diferentes formas. 1. Criando um trabalho ou 
praticando um ato; 2. Experimentando algo ou encontrando 
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alguém; 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento 
inevitável. (2007, p.100) 

 

Längle (1992) defende estes três fundamentos da logoterapia, aproximando-

os de alguns valores de ação: valores vivenciais ou de experiências, valores criativos 

e valores atitudinais.  

A primeira modalidade, valores vivenciais ou de experiência, refere-se à 

abertura que o ser-humano tem à experimentação do mundo, das situações e das 

pessoas.  O experienciar possibilita viver intensamente, ou seja, em comunhão com 

o mundo de coisas (objetos); o que pode ser, às vezes, comovente, outras, 

terrificante. Os valores vivenciais incitam essa comunhão com objetos; mas, como 

afirma Längle (1992, p. 31), “os valores vivenciais mais profundos referem-se ao 

encontro com outras pessoas”; ou seja, o importante é a comunhão com as pessoas.  

A segunda modalidade, para qual Längle (op.cit., p.32) chama a atenção, são 

os valores criativos. Para ele, “O homem também sente sua vida como tendo sentido 

quando cria ou realiza algo no mundo.” Entendemos, assim, que os valores criativos 

são aqueles que nos mobilizam e nos direcionam, tornando-nos solidários a uma 

causa ou a alguém. O poder criativo está relacionado à possibilidade que temos de 

deixar algo valioso “no mundo”, sendo considerado nem tanto a grandiosidade do 

que se cria, mas a iluminação que a criação produz.  

Lembramos que a criação pode estar presente em todos os processos 

humanos, no entanto, ressaltamos a Arte, como um dos caminhos privilegiados de 

sua manifestação. Podemos ver muitas pessoas e, porque não dizer, adolescentes 

que, apesar de suas condições e, muitas vezes, de seus fracassos, chegam a um 

senso de realização, justamente por perpassarem  pelos valores criativos, ou seja, 

experienciando e desenvolvendo ações criativas, deram forma e sentido às suas 

vidas. Lamentavelmente, ainda, muitas práticas escolares no campo da Arte 

estabelecem um trabalho pedagógico muito padronizado e dependente de escolas e 

métodos que, frequentemente, terminam por dificultar a ação criativa e, portanto, 

deixam de colaborar no processo de produção de sentido. 

Por último, a terceira modalidade, a dos valores atitudinais, corresponde à 

atitude do ser-humano diante de situações dramáticas e irreversíveis. São valores 

atitudinais porque nos impulsionam e, por isto, nos socorrem, quando não podemos 
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modificar uma situação, e nos mostram que, ao menos, podemos nos modificar a 

nós mesmos.  

Apesar do caráter imutável de algumas situações, sempre há possibilidade 

para agir. Ao apontar o sentido do sofrimento, Frankl (2005, p. 35) resgata a 

dimensão do homo patiens, “o homem que sofre, que sabe sofrer, como transformar 

seus sofrimentos em uma conquista humana.” Sendo assim, ao desenvolver essa 

dimensão, o ser-humano torna-se capaz de enfrentar um inevitável sofrimento, 

aprende com a situação e modifica a si próprio, caminhando para a realização do 

sentido de sua vida. 

Ainda em direção de construir o logos, ou um sentido de vida, ressaltamos 

que, para Frankl (2003, p. 30), a consciência é o órgão que nos indica o sentido, ou 

seja, “a consciência pessoal é, pois, o órgão do sentido”. Esta concepção de que a 

consciência é um caminho para o sentido é defendida, considerando que o ser-  

humano vive em meio a um turbilhão de informações e estímulos, principalmente, 

advindos dos meios de comunicação de massa. Nesta agitação toda, proporcionada 

pelo meio em que vive, o homem deve saber o que é importante ou não, 

fundamental ou não, ou o que tem sentido ou não. (apud XAUSA, 1986, p.148) 

  Se consciência é a palavra-chave que indica o sentido de vida, aproximamos 

este conceito de sentido ao de saber da experiência, conforme apontado por 

Larrosa, pois aproximar experiência e sentido é uma das exigências do saber da 

experiência. 

 
Esse é o saber da experiência: o que se adquire no modo como 
alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo 
da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do 
que nos acontece. No saber da experiência não se trata da 
verdade do que são as coisas, mas do sentido ou sem-sentido 
do que nos acontece (LARROSA, 2001, p. 7). 

 

 A conscientização ou o saber da experiência acontece não apenas pela 

atitude questionadora sobre o sentido da existência, mas também através das 

respostas que vamos dando aos desafios e vivências que a vida nos impõe.  

A experiência, conforme nos aponta Larrosa (2001, p. 2) “é o que nos passa, 

o que nos acontece, o que nos toca [...] A cada dia se passam muitas coisas, porém 

ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” Ou seja, fazemos muitas e diferentes 

coisas ao mesmo tempo; o que tem provocado que “coisas” simplesmente nos 
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aconteçam, mas a possibilidade de experienciá-las tem sido cada vez mais rara. Isso 

faz com que, frequentemente, apenas tangenciemos nossos semelhantes19, 

deixando, muitas vezes, de acolhê-los, ou de acolher a juventude, passando apenas 

a coexistir com ela. 

Lembramos que a juventude traz em si algumas inquietações, tais como a 

necessidade de preparação para o mercado de trabalho, a insegurança para 

fazerem suas escolhas profissionais e, ou, sentimentos de incapacidade para esse 

ingresso. Estas questões, levantadas pelos próprios adolescentes, podem 

demonstrar a falta de perspectiva de vida, que pode gerar conflitos, crises ou até 

mesmo um vazio existencial.  

 Tentando desmistificar a juventude como uma fase apenas problemática, 

romântica ou de um “vir a ser”, a questão emblemática da adolescência toma outra 

direção; ou seja, o enigma não é mais o adolescente em si, e sim o adolescente na 

relação com o sentido do aprender e com o vazio existencial  e a falta de espaços 

onde ele possa vivenciar suas experiências de forma concreta, comprometida e 

responsável.  

Assim, “se temos conhecimento das nobres aspirações de um jovem, como, 

por exemplo, seu desejo de sentido, temos condição de invocá-las e de ativá-las” 

(FRANKL, 2005, p. 25). Porém, o desafio que temos diante de nós, se põe, em 

primeiro lugar, a própria condição de alguns adultos educadores, muitas vezes, 

mergulhados em um vazio existencial, e em seguida,  o questionamento  sobre  

como ativar as nobres aspirações dessa juventude que, muitas vezes, “parece 

perdida”. 

Na intenção de encontrar respostas aos desafios apresentados, apontamos, 

como uma das possibilidades, a proposta da Logoterapia, fundamentada na busca 

de um significado, no sentido da vida e na liberdade do querer (FRANKL, 2005, p.7). 

Não temos a  pretensão de fazer um estudo sobre a Logoterapia enquanto 

abordagem clínica; porém, retomamos este tema no tópico 1.4.2, tomando como 

princípio seu conceito sobre sentido de vida, abordado por Victor Frankl, na intenção 

de aproximá-lo ao campo educacional. 

Após caminharmos pelo conceito de sentido de vida relacionando-os à 

adolescência, reforçamos que é necessário avançar no estudo da adolescência na 

                                                
19 Parafraseando Morais (1997, p.82). 
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relação com o sentido do aprender e com o vazio existencial, bem como criar 

espaços onde os adolescentes possam desenvolver valores de ação, tanto 

vivenciais, como criativos e atitudinais. Quer no âmbito das famílias, quer das 

instituições educacionais, que os adolescentes sejam acolhidos e que nessa 

convivência possam experienciar uma diversidade de situações que os ajudem a 

construir sentido de vida. 

1.4 Diferentes caminhos para a construção do sentido de vida.  

 
“Venha ver o caminho que percorro e suas paisagens e, 

depois, decida livremente se     concorda com esse caminho”. 
(Regis de Morais) 

 
 

Este trabalho sugere o caminhar da construção do sentido de vida a partir de 

três possibilidades: o desenvolvimento da espiritualidade, a terapia através dos 

sentidos e o trabalho educacional por projetos. Contudo,  alertamos que não são 

apenas estes os únicos e os melhores percursos, pois existem diversos e diferentes 

caminhos para a construção do sentido de vida.  

 

1.4.1 Sentido de vida e espiritualidade 

 

Apesar de a espiritualidade não ser o foco deste estudo, incluímos o tema 

nesta reflexão por ser uma dimensão que contribui na constituição da identidade do 

ser-humano, por sua importância para a construção do sentido de vida e porque 

experienciamos fortemente sua influência em nossa formação. 

Iniciamos este caminhar,  destacando a importância da religiosidade para 

Victor Frankl. Na sua biografia encontramos várias citações que reforçam sua 

formação pautada numa “educação dentro da tradição judaica, envolvido por grande 

afeto familiar e no respeito aos valores espirituais” (XAUSA, 1986, p. 21). Em 

decorrência da influência dessa formação, mais tarde, em tempos de prisão, alguns 

valores como o amor e a fé o acompanharam, contribuindo, inclusive, para a criação 

e desenvolvimento da logoterapia, a terapia através do sentido.  
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Frankl (2007, p. 40-42) descreve que, em sua experiência no campo de 

concentração,  a religião era um dos assuntos de interesses dos prisioneiros20, e, “na 

medida em que surgia, era mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um 

certo abalo que prisioneiros recém-chegados se surpreendiam pela vitalidade e 

profundidade do sentimento religioso”. Esse sentimento pode provocar uma fuga 

para dentro de si, ou seja, “uma possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível 

para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior.”  

Desta forma, podemos inferir que para  Viktor Frankl, a existência espiritual 

humana é compreendida num processo de “autotranscendência”, conceito que 

ressaltamos como fundamental à existência humana. 

 
O  homem não é apenas um ser que reage e ab-reage, mas 
também que se auto-transcende. A existência humana aponta 
para além de si mesma, mostra sempre algo que não é de 
novo ela mesma – a algo ou alguém, a um sentido, ou a um 
ser companheiro. Só a serviço de algo ou no amor ao seu 
parceiro o homem torna-se inteiramente homem  e 
inteiramente ele mesmo. (FRANKL, 1990, p. 29) 

 

A partir desse olhar sobre o ser-humano, resgatamos a visão antropológica 

dimensional21 de Frankl, na qual o campo “espiritual” do homem é trazido para o 

campo de atuação das terapias. Tratar do tema da espiritualidade, neste sentido,  

não significa fazer proselitismo, pois está além da religiosidade. Assim, faz-se 

necessário diferenciarmos espiritualidade de religiosidade; embora ambas sejam 

próprias do ser-humano, “a história tem nos mostrado exemplos de pessoas, que 

não aceitando nenhuma das várias tradições religiosas [...] mostraram caminhos de 

uma espiritualidade não religiosa.” (VASCONCELOS, 2006, p. 32) 

Compreendemos por religiosidade as expressões práticas de uma vida 

religiosa, atitudes vinculadas a um conjunto de conhecimentos vivenciados e 

constituídos a partir das crenças religiosas. Para Frankl: 
[...] o homem pode encontrar sentido independente de ser ou 
não religioso, e para o caso em que ele é religioso, é também 
mais uma vez independente da religião a qual ele possa 
pertencer. Pode ser mais fácil ao homem religioso encontrar um 
sentido, mas o médico não deve nem pode obrigá-lo ou forçá-lo 
a ter uma crença [...] (1990, p. 49) 

                                                
20 Outro tema de interesse dos prisioneiros era a política, segundo Frankl, ”no campo de concentração todos discutem política quase sem parar, mesmo 

que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante [...] ( 2007, p. 40). 

21 Antropologia dimensional, um conceito de homem, que parte do que é inesgotável e o deixa sem definição (MACIEL, 2003, p.85) 
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Embora a intenção de converter o paciente a uma determinada crença esteja 

fora de questão, Frankl (2007, p. 105) considera sua importância ao afirmar que 

“quando o paciente está sobre o chão firme da fé religiosa, não se pode objetar ao 

uso do efeito terapêutico das suas convicções espirituais.”  

Contudo, estamos valorizando a construção do sentido de vida a partir da 

espiritualidade, entendendo-a “enquanto capacidade de imprimir um sentido para a 

existência, de perceber a religação e a interpretação entre todas as dimensões da 

vida, pois [...] a espiritualidade traz a possibilidade da experiência pessoal com o 

sagrado, a possibilidade de experimentar um sentido para a vida e a possibilidade 

de autoconhecimento” (SANTOS NETO, 2002, p. 38). 

Estudos e pesquisas têm sido realizadas sobre a importância do 

desenvolvimento da espiritualidade22, porém nossa intenção, ao destacar esta 

dimensão, está pautada no valor do desenvolvimento da inteireza do ser-humano 

para a construção do sentido de vida. Assim, aproximamos o conceito de 

autotranscendência em Viktor Frankl ao de espiritualidade no sentido da capacidade 

“que o ser humano tem para romper barreiras, de superar proibições, de ir além de 

todos os limites, isso é a sua transcendência” (VASCONCELOS, 2006, p. 31). 

O desenvolvimento da espiritualidade é um dos caminhos para a construção do 

sentido de vida, sendo a fé e a transcendência fundamentais neste processo.  

Partindo da contribuição de Tillich (1996, p. 7) ao explicar que a fé “é como estar 

possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente... é o ato mais íntimo e global do 

espírito humano”, ponderamos que se a fé nos toca incondicionalmente, então, ela 

acaba dando forma e ordenando nossa vida, nossos investimentos em relação aos 

valores éticos, morais, religiosos, enfim, em relação a tudo aquilo que pode contribuir 

para o desenvolvimento do ser-humano na sua totalidade. 

A transcendência é explicada por Morais (1997, p.100), através do conceito de 

ser transcendente, como um sistema necessariamente aberto e inconcluso. “O ser-

humano mostra-se um sistema aberto para as buscas e renovações, um ser complexo 

e de carências e, de forma aparentemente paradoxal, capaz de transformações e 

aperfeiçoamentos e de enriquecimento.”  

                                                
22 Alguns autores que tratam deste tema: Eymard Mourão Vasconcelos (2006), Elydio dos Santos Neto (2002, 2006), Jung Mo Sung (2006), Leonardo Boff 
(2006),  Regis de Morais, (2002), Stanislav Grof (1987). 
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Lembramos, porém, que a falta de espiritualidade não é a única “culpada” pela 

falta de sentido de vida, mas tem um aspecto importante nesta caminhada. Sem 

dúvida nenhuma, não podemos atribuir à falta da vivência da espiritualidade o mérito 

de tantos conflitos e problemas do mundo contemporâneo, mas, assim como Morais, 

ficamos cada vez mais convencidos de que:  

 
[...] o stress existencial vivido pelo homem de hoje repousa 
sobre uma elaboração teórica que, a despeito de toda a sua 
pose acadêmica, conheceu muito precariamente a 
complexidade deste ser espiritual e, em conseqüência, desvia o 
tratamento dado às questões humanas para uma esterilidade 
que, por mais elegante que se faça, é nociva. (1997, p.102) 

 

O homem é o único animal, pelo que se sabe, que questiona sobre o sentido 

de vida, e “sofrer de vida sem sentido” pode ser, segundo Frankl, uma “expressão de 

maturidade espiritual”. Entendemos que quando o ser-humano levanta algumas 

questões sobre o sentido da sua vida, ele coloca em questão a existência de tal 

sentido (FRANKL, 1990, pp. 21-22). Portanto, buscar respostas para alguns 

questionamentos existenciais23 e reconhecer a vontade de sentido constituem 

aspectos básicos da condição humana.  

Diante desta reflexão, acreditamos ser possível considerar o caminho para a 

construção do sentido de vida através da espiritualidade, porque são estas 

experiências que incitam nossa mudança de postura diante da existência e nos  

levam à realização humana. Enfatizamos que a escola pode ser mais um ambiente 

de cuidado com a espiritualidade, ao criar espaços para que o aluno desenvolva o 

autoconhecimento, ao alimentar a esperança de uma vida melhor e digna para todos 

e ao se preocupar com a construção do sentido de vida. 

1.4.2 A logoterapia numa perspectiva educacional 

 
O que importa não é o sentido da vida de um modo geral, 
mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em 
um dado momento. (Viktor Frankl) 

 

Ao apresentamos a logoterapia como um dos caminhos para construção do 

sentido de vida, lembramos que a nossa intenção, não é fazer uma abordagem 
                                                
23 Tais como: Quem eu sou? Por que sou? Para que sou? Para onde vou?  
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clínica desta terapia, mas trazer seus princípios conceituais sobre sentido de vida 

para o campo educacional. 

 O termo logos, advindo do grego, significa sentido; portanto, para designar 

sua teoria, Frankl nomeou-a como logoterapia24, terapia que se concentra no sentido 

da existência humana, bem como na importância da própria pessoa buscar construir 

este sentido, sendo que esta busca é a principal força motivadora no ser-humano 

(FRANKL, 2007, p. 92).  

Trazemos a proposta da logoterapia para o âmbito educacional através do 

seguinte questionamento: O que seria para nós, educadores, tentar compreender a 

juventude contemporânea, que muitas vezes se encontra imersa num vazio 

existencial? Acreditamos como Xausa, que influenciada pelo pensamento de 

Frankl25, afirma que devemos “ver atrás do barulho um grito de socorro, atrás da 

revolução a busca da sua identificação, atrás dos slogans a busca da verdade, atrás 

da insensatez da vida a busca do sentido da existência”. (XAUSA, 1986, p. 142) 

 Na convivência com a juventude, reconhecemos em alguns adolescentes 

esses mesmos desejos de: identidade, verdade e sentido da existência. Todavia, 

não sabemos, enquanto “adultos desta relação” (educadores ou pais), como nos 

aproximar da juventude, partindo de algumas disposições como o amor, a fé, a 

acolhida, a determinação, o desvelo e a sabedoria. Por isso, trazemos a proposta da 

logoterapia como uma das possibilidades para esse processo de construção do 

sentido da existência humana.  

A logoterapia, fundamentada na liberdade de escolha, na vontade de sentido 

e o sentido da vida, “procura criar no paciente uma consciência de sua própria 

responsabilidade, por isso, precisa deixar que ele opte pelo que, perante que ou 

perante quem ele se julga responsável” (FRANKL, 2007, p. 99). 

Iniciando pelo primeiro pilar da logoterapia: A liberdade de escolha, 

percebemos que o caminho da liberdade passa por processos decisórios que nos 

levam a “efetuar uma configuração pessoal de vida, mas ao mesmo tempo nos 

obriga forçosamente a tomar decisões” (LÄNGLE, 1992, p. 21). Muitas pessoas 

evitam o caminho da liberdade, por não querem assumir as responsabilidades 

advindas das decisões tomadas e formulam desculpas na intenção de não se 
                                                
24 Ou como tem sido chamada por alguns autores de “Terceira Escola Vienense de Psicoterapia” (depois de Sigmund Freud e Alfred Adler) 

(LANGLE,1992,p.10)                                                                                                                                                                                          

25 Izar Aparecida de Morais Xausa, educadora e psicoterapeuta, diz sobre Frankl: “Ao conhecê-lo, através da vida, da obra e pessoalmente, compreendi o 

quanto os homens podem  se unir. Era o sentido da minha vida que se confundia com o sentido da vida do autor. (XAUSA, 1986, p. 12) 
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comprometerem com as consequências dos fatos. Conformismo é uma das 

desculpas utilizadas por um grande grupo de pessoas; porém, Längle diz que, 

apesar das desculpas conformistas serem encontradas em qualquer faixa etária, [...] 

pela sua experiência, ela constitui um problema mais dos jovens, e se caracteriza 

quando as pessoas dizem que “a gente” não podia agir de outro modo, pois hoje é 

assim que se faz, e não se quer ser diferente dos outros. (LÄNGLE, 1992, p. 22). 

Quando uma pessoa (jovem ou não) se utiliza desse mecanismo de esquiva 

conformista, isto também se constitui numa decisão. No entanto, valorizamos a 

liberdade de escolha, no sentido de resgatar nas pessoas aquilo que realmente elas 

querem, pois “o aumento da liberdade só será sentido como libertação se a pessoa 

libertada também souber o que quer” (LÄNGLE, 1992, p. 23); para isso, o processo 

de libertação passa, não só pela possibilidade de escolha, mas pela constatação 

que o ser-humano faz a cada tomada de decisão, tornando-se autor da decisão. 

Outro pilar da logoterapia é a vontade do sentido, e lembramos que a 

discussão acerca do sentido de vida, embora seja antiga, tem avançado nos últimos 

anos26, pois, conforme nos aponta Frankl (1997, p. 75) “o homem sempre precisou e 

sempre precisará encontrar sentido fundamental para sua existência.” Quando 

falamos de sentido, com certeza, não falamos de um único sentido de vida, mas sim 

daquele “entendido como um modo específico de dar forma à situação” (LÄNGLE, 

1992, p. 13).  Assim, concordamos  com Längle que afirma: 
De maneira geral, viver com sentido quer dizer, então, que o homem, 
com suas disposições e aptidões, suas emoções e sua vontade, se 
ponha a serviço da proposta de cada hora, se confronte criativamente 
com ela, recebendo e dando ao mesmo tempo. Sentido é uma espécie 
de engajamento, de “estar totalmente dedicado a causa. (LÄNGUE, 
1992, p. 13) 

 

 O tema sobre o sentido de vida proporciona uma importante e fundamental 

discussão a ser ponderada em todas as etapas da vida, pois, enquanto seres 

inacabados temos a possibilidade de, ao darmos forma à situação vivida, nos 

transformarmos em “agente que experiencia a situação e age nela, que, em sua 

liberdade, foi chamado para planejar, diferenciar e decidir entre as possibilidade que 

a vida lhe oferece” (idem, p.15). 

                                                
26 Numa pesquisa rápida pela internet, podemos encontrar uma diversidade de artigos e livros atuais sobre  esta temática.  No campo educacional, 

sugerimos alguns autores:   Jung Mo Sung,  Elydio Santos Neto, Yves de La Taille 
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 Através da terapia do sentido, o ser-humano pode compreender que é capaz 

de se orientar em qualquer situação, descobrindo uma direção firme e autêntica para 

a etapa seguinte de sua vida. Assim, aproximamos o relato de Freire, com a 

proposta de viver com sentido.  

 
Eu fui um adolescente problematizado por causa da situação 
difícil de família que eu tive de enfrentar. Mas eu fui um 
adolescente muito coerente com o menino anterior, e fui um 
homem muito coerente com o adolescente, e fui um homem 
amadurecendo muito coerente com o jovem anterior, e estou 
sendo um velho coerente com o moço que eu fui. Isto não 
significa que eu tenha sido muito inteiro, - ninguém é -, mas em 
certo sentido explica a permanência de gostar da vida e gostar 
do mundo. (FREIRE, p. 249) 

 
Freire, ao olhar para seu passado, reconhece coerência na sua vida mesmo 

diante das situações conflituosas e contraditórias, pois encontrou motivos para 

continuar gostando da  vida e do mundo; entendemos que este processo o auxiliou a 

construir sentido para sua vida. 

 No entanto, este é um desafio; pois, nem sempre, no dia-a-dia, conseguimos 

ser coerentes diante das diversas circunstâncias, como, por exemplo,  ao nos 

relacionarmos com diferentes pessoas, conscientemente ou não, vamos colocando 

algumas “máscaras” para proteger a nossa identidade e imagem. Segundo Goffman: 
O “eu-social”, actuando em diferentes cenários da vida 
cotidiana, recorre freqüentemente aos artifícios da 
representação, as máscaras mais ou menos dissimuladas que 
garantam uma actuação nos relacionamentos cotidianos (apud: 
PAIS, 2008, p. 7). 

 

Esse olhar da sociologia é importante para compreendermos a juventude 

contemporânea; para Pais (2008), o desafio da sociologia, está em “desmascarar as 

atuações cotidianas, procurando descobrir o que elas revelam a partir do que 

ocultam”27.  

Atualmente, muitos estudos têm diagnosticado a violência na escola. Em 

contrapartida, a mídia tem divulgado diversas situações de conflito e violência no 

âmbito escolar, favorecendo a caracterização da juventude apenas como um 

problema. Diante deste contexto, este olhar sociológico e a proposta da logoterapia 

                                                
27 José Machado Pais, em seu artigo “Máscaras, jovens e “escolas do diabo”, traz a discussão de que a violência protagonizada por alguns jovens é 

também uma máscara, visto que as próprias realidades são realidades mascaradas. Revista Brasileira de educação, v. 13,nº 37, jan./abr. 2008, p. 7. 
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podem ajudar o sujeito, jovem-adolescente, a “tirar as máscaras”, contribuindo para 

a construção do sentido de sua vida. 

1.4.3 O trabalho educacional por projetos 

 

 Ao introduzirmos a proposta do trabalho educacional por projetos, 

apresentamos o relato de duas situações que motivaram o  desenvolvimento deste 

trabalho. 

 No início do ano letivo de 2008, a Universidade Metodista de São Paulo, 

promoveu uma mesa redonda28 com o tema “O novo perfil do aluno universitário".  

Entrelinhas à participação do prof. Dr. Décio Azevedo Marques de Saes, algumas 

perguntas foram apresentadas para ampliar a reflexão sobre o espaço escolar e a 

construção do sentido de vida, sendo direcionadas da seguinte maneira: Como a 

escola pode diminuir a cultura do tédio? Como construir sentido num lugar 

fragmentado? Como realizar um trabalho uniforme numa sala diversificada? Como o 

professor (que tem espírito científico) deve se portar diante de alunos com interesses 

diversificados (certificação, profissionalização, busca de conhecimento, escola como 

espaço social, etc.)? 

 Tais questionamentos me incomodaram e me impulsionaram, enquanto 

educadora, a reconhecer o trabalho educacional por projetos como outro caminho 

possível para a construção do sentido de vida, pois já atuava pedagogicamente 

desta forma. A outra situação que veio corroborar na minha motivação foi a fala das 

alunas de um projeto desenvolvido no Colégio Metodista – Unidade São Bernardo 

do Campo, quando, por ocasião da avaliação do mesmo, em relação às ações e 

atividades oferecidas pelo Projeto GAC29, dizem: 

 
Pudemos ter contato com as diferentes realidades, isso foi 
muito bom, começamos a entender e reconhecer a vida de 
outra maneira. Agregamos valores que antes nem 
considerávamos importantes. Aprendemos a conviver com as 
diferenças e a respeitar as opiniões do outro. Foi muito 
importante, pois a escola nos ofereceu oportunidade de 
grandes aprendizagens para a vida pessoal e profissional. 
 

                                                
28 Realizada em 27/03/08, com a participação dos professores Dr. Yves de La Talle (Universidade de São Paulo); Dr. Décio Azevedo Marques de Saes 

(Universidade Metodista de São Paulo); Dr. Elydio dos Santos Neto (moderador - Universidade Metodista de São Paulo). 

29 GAC – Grupo de Apoio a Comunidade. Relato descritivo da avaliação feita com alunas no final de 2007.  
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 A avaliação das alunas revela a importância do projeto ao possibilitar uma 

experiência de sentido de vida, quando falam da preocupação que tiveram com o 

outro e do desejo de fazerem a diferença no espaço em que estão. Demonstram ter, 

ainda que adolescentes, responsabilidade e motivação para, através do 

conhecimento e da realidade, transformarem o mundo em que vivem.  

Nogueira (2006, p. 45), ao se referir à proposta do trabalho por projetos, 

argumenta que “provavelmente os projetos podem ser uma das possibilidades de 

flexibilizar nossas ações pedagógicas, deixando que cada aluno consiga tecer sua 

rede de significados”.  

Nesta perspectiva, consideramos que a escola pode ser um ambiente propício 

à construção do sentido de vida, caminhando na contramão da cultura do tédio, 

criando espaços (não fragmentados) de interesses diversificados, sugerindo a 

proposta do trabalho por projetos como possibilidade que contribui para a eficácia da 

tarefa educativa.  Neste momento, apenas apontamos este trajeto, pois dedicamos o 

Capítulo 2, ao aprofundamento do tema Educação Escolar e Trabalho por Projetos, 

lançando nosso olhar sobre a educação de hoje, com a intenção de tornar a escola 

um ambiente facilitador da construção do sentido de vida.  

1.5 Juventude e contemporaneidade: esperança e aposta 

Os jovens são o que são, mas também são (sem 
que o sejam) o que deles se pensa, os mitos que 
sobre eles se criam. Esses mitos não refletem 
apenas a realidade, ajudam-na também a instituir-
se como uma idealização ou ficção social. 

(José Machado Pais) 
 

A juventude, hoje compreendida como categoria historicamente construída, 

possui múltiplas emergências confirmadas por alguns paradigmas que são marcas 

da contemporaneidade. Alguns desses modelos, conforme já citamos no início 

desde capítulo, advêm das imagens socialmente construídas em torno da juventude 

atual, pois o que mais se ouve em relação aos adolescentes é que são 

irresponsáveis, rebeldes, desinteressados, não sabem o que querem, não pensam 

no futuro, não querem aprender, são apáticos, etc. Portanto, pontuamos a 

necessidade de ampliar a visão sobre a juventude e de  considerar que tais desafios 
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e conflitos não envolvem só a ela, mas fazem parte do processo de desenvolvimento 

humano. 

Pensar sobre juventude na contemporaneidade nos desafia a uma reflexão 

que, conforme aponta Pais (2008, p. 8), se inicia na própria decifração do conceito 

de juventude, passando “[...] pelo desvelar das representações que, através de 

sucessivas adjetivações, fazem da juventude uma realidade mascarada, por vezes 

uma ficção ou até mesmo um mito.” E, nesta mesma direção, Nascimento diz que os 

jovens parecem encurralados dentro de condições sociais que aumentam em muito 

sua vulnerabilidade:  

As representações sociais que se formam a partir das inúmeras 
informações, mediadas, sobretudo pela mídia, não fornecem 
condições para que o adolescente planeje e articule ações 
como uma forma de superação da condição ou situação vivida, 
uma vez que estas informações se destinam muito mais à 
construção de modelos estereotipados de comportamentos 
para atender as demandas de consumo. (NASCIMENTO, 
2002, p. 71). 

Nesse sentido, retornamos à pergunta, apresentada por Sung (2002, p.61), 

“quais são os desejos fundamentais da nossa sociedade?” e, trazendo esta questão 

para a temática da juventude, queremos discuti-la a partir dos conceitos de 

esperança e aposta, apresentados por autores que, neste momento, vêm dar voz à 

nossa reflexão, expressando nosso desejo de ver a sociedade apostando na 

juventude de hoje. 

Apostar, segundo Morin, “equivale a trazer a incerteza para junto da 

esperança [...] Apostar é um modo de entrar em contato com a aleatoriedade, a 

incerteza e a imprevisibilidade” (apud: MARIOTTI, 2005, p. 20) 

Esperança, para Freire: 
[...] faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, primeiro, o ser 
humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a 
participar de um movimento constante de busca e, segundo, se 
buscasse sem esperança. A desesperança é negação da 
esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural, 
possível   e necessário, a desesperança é o aborto deste 
ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à 
experiência histórica. Sem ela não haverá Historia, mas puro 
determinismo. (1998, p. 80) 
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Sendo, a esperança um condimento indispensável à experiência histórica, 

logo, é também, segundo Santos Neto, qualidade imprescindível a qualquer ser  

humano: 

 
Porque cada sujeito tem a tarefa de se construir, e se construir 
em meio ao jogo complexo das relações vividas no ambiente da 
cultura e da sociedade historicamente situadas. Tais relações 
nem sempre favorecem, como vimos, a construção do sujeito. E, 
então, é preciso enfrentá-las; [...]. (SANTOS NETO, 2004, p. 
59) 

 

Como fazer este enfrentamento sem a esperança? Acreditamos como Freire 

(1992, p.10) que a esperança é uma necessidade ontológica do ser-humano,  

quando ele afirma que não entende “a existência humana e a necessária luta para 

fazê-la melhor, sem a esperança e sem sonho”30. Trata-se de esperança 

esperançosa. “Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me 

na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero.” (FREIRE, 2005, p. 

95) 
 Assim,  para enfrentar a complexidade da vida, entendemos que só a 

esperança não seja suficiente, contudo, ela é qualidade fundamental, indispensável 

e imprescindível.  

Por isso, ressaltamos a importância de apostar na juventude e na educação a 

partir da esperança, mesmo diante da forte presença das representações sociais 

que têm reforçado os modelos estereotipados de comportamentos juvenis, com 

imagens negativas. Este é o momento propício para não desistirmos, mas 

resistirmos, não somando voz aos conformistas que dizem não haver mais nada a 

fazer para reverter esta situação. 

Segundo o poeta e escritor Rubem Alves,  a esperança “é a convicção de que 

a ofuscante brutalidade dos fatos que a oprimem e a reprimem não tem a última 

palavra.” (apud: MORAIS, 1997, p.147). Assim, esperança se alimenta de pequenas 

coisas, dos momentos em que a palavra final não é desistência diante dos desafios, 

mas sim aposta, que requer movimento e interatividade.  

Com essa visão de esperança e aposta, enquanto convicção que não desiste, 

mas que resiste e impulsiona a busca de uma trajetória de sentido a ser conquistada 

                                                
30  FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança. Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, pp.10 -11. 
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na historicidade de cada um e onde o vazio existencial tenha cada vez menos 

espaço,  é que a educação precisa ser pensada. 

Tratar o tema juventude, no contexto da contemporaneidade, só tem sentido 

se nossa sociedade, entre seus desejos fundamentais, tiver o desejo de apostar 

numa adolescência que se constrói, que se exercita e que se re-constrói dentro do 

momento histórico em que vive; pois é nesse movimento constante, que o jovem vai 

constituindo sentido e razão para estar no mundo de forma ativa, crítica e consciente 

do seu papel transformador na sociedade. 

Neste sentido, concordamos com Santos Neto, ao apontar  a necessidade de 

os educadores trazerem a esperança para sua prática pedagógica  e para a sua 

prática formativa, seja individual ou coletivamente, pois: 
A esperança estará presente, como antídoto  e como estímulo, se estiver 
presente nas práticas educativas: no momento da construção do projeto político-
pedagógico da escola; no momento da definição das estratégias de trabalho com 
os educandos; na intencionalidade que constrói o conhecimento; na forma de 
estabelecer o diálogo com os diferentes sujeitos; na reflexão crítica da prática 
individual; na reflexão crítica da prática coletiva;  na análise do contexto no qual 
a vida se faz e refaz; nas maneiras de fazer a formação continuada dos 
educadores. (SANTOS NETO, 2004, p.61) 
 

A título de exemplo e, para  ampliar a visão da juventude para além das 

representações negativas, trazemos duas situações que nos encorajam a apostar na 

juventude. Uma delas advém da literatura, O Apanhador no Campo de Centeio 

quando o protagonista Holden, ao ser expulso pela quarta vez do colégio, faz toda 

uma reflexão sobre seus conflitos, sobre a sociedade e sobre o comportamento 

humano. Apesar de carregar na lembrança uma série de imagens negativas 

atribuídas a ele, é um jovem crítico, que gosta de ler, preocupa-se com as pessoas, 

gosta de ajudar, e que tem um sonho, uma única coisa que gostaria de fazer: 

 
[...]fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de 
alguma coisa num baita campo de centeio [...] e ninguém por 
perto – quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na 
beirada de um precipício maluco. Sabe o quê que eu tenho de 
fazer? Tenho de agarrar todo mundo que vai cair no abismo. 
Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está 
indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. 
Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador no 
campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice. 31 

 

                                                
31 SALINGER. J. D. O  Apanhador no Campo de Centeio,  p.168. 
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O sonho do adolescente Holden demonstra sua preocupação com o outro,  

este parece ser o motivo que lhe garantia um sentido de vida. Da mesma maneira 

que encontramos este exemplo na literatura (sonho de ajudar), temos outro que, na 

prática, envolve adolescentes comprometidos e empenhados em ajudar o próximo, 

como meio de se fazerem presentes neste mundo. Assim, relatamos outra situação, 

uma experiência que vivenciamos no Colégio Metodista, com jovens e adolescentes 

que, voluntariamente, se inscreveram para participar do projeto GAC – Grupo de 

Apoio à Comunidade. Este projeto garantia um espaço onde os alunos colocavam 

em prática a criatividade, o diálogo, a democracia e o comprometimento tanto com 

aquilo que dava certo como com aquilo  que não ia tão bem. O grupo se envolveu 

com esta proposta de maneira ímpar, levando para diversos espaços uma energia 

positiva em relação ao trabalho solidário e  a partilha. No final do primeiro semestre 

de 2008, na dinâmica32 de avaliação do projeto, as alunas descreveram suas 

impressões sobre o trabalho realizado, sendo registradas as seguintes expressões: 

 Na Mala: 
Conhecimento e aprendizado; Paciência e compreensão; Experiências (únicas e 
diferentes); Conhecimento da realidade; Amadurecimento de idéias, valores; 
Aprendemos a expor nossas opiniões, mas, também o saber ouvir a opinião do 
outro; Capacitações – como possibilidade de autoconhecimento; Carinho das 
pessoas (instituições visitadas); Sentimento bom em poder ajudar, apoiar as 
pessoas e fazer a diferença na vida do outro; Responsabilidade Social; Saber 
lidar com muitas e diferentes pessoas; Unidade do grupo; Compromisso  e  
trabalho voluntário; Capacidade de falar em público; Aprendi que eu preciso do 
outro e outro precisa de mim. 
 
 Na lixeira:  
Os conflitos do grupo de 2007 (embora tenham nos ajudado a selecionar novos 
caminhos); Falta de comunicação; Intrigas, fofocas, indiferenças, indecisões; 
Poucas ações; Preconceito contra o GAC; Ignorância dos outros (quando não 
querem ajudar nas campanhas); Falta conscientização  da escola (como um 
todo) para o trabalho que o projeto realiza; Ficamos muito na teoria e tivemos 
pouca prática (2007); Falta de responsabilidade de algumas pessoas; 
Sentimento de dó (achando que só o outro é que precisa da gente); Preguiça 
(sexta-feira à tarde); Sentimentos como, desmotivação, comodismo, vontade de 
sair do grupo; Desorganização de algumas ações; Decisões tomadas sem o 
conhecimento do grupo. 
 
 No envelope:  

                                                
32  Explicação da Dinâmica: Na mala levamos nossa bagagem. Um pouco de nós mesmos. Colocamos o que queremos levar para o novo semestre. As 

experiências positivas, o que pode ser útil na vida pessoal e/ou profissional, principalmente ao  que se refere às aprendizagens significativas. Na lixeira, 

colocamos o que não serve mais, aquilo que não nos agrada ou que queremos deixar para trás, o que não queremos levar conosco, o que não foi bom, 

aquilo que não gostamos. A diferença desta para uma lixeira comum, é que o que estiver nela, não será jogado fora e, sim,  avaliado com carinho. No 

envelope colocamos nossas mensagens, sugestões ou  recados, informando o que poderia ser diferente ou temas que devam ser abordados. Dinâmica de 

Avaliação extraída do livro Semanas de Criatividade, caderno nº 2, IECLB, 1998 (p.70). 
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Precisamos continuar com essa vontade de ajudar e passar alegria a quem 
precisa; O projeto me ajudou a dar um novo sentido para minha vida; Participem 
desse projeto, pois é uma ótima experiência; Quem não pode participar do 
projeto, que nos desse mais apoio e mais importância ao grupo; Ajudar é bom! 
Aprendi muita coisa com o grupo! O GAC faz parte da minha vida, assim como 
cada pessoa que conheci e ajudei! Agradecemos a escola, especialmente a 
todos que nos ajudaram; As experiências que temos no GAC fazem a diferença 
na sua vida!; A prática do voluntariado nos torna mais humanos! Participem e 
sejam solidários! Vão descobrir e compartilhar os valores que a vida tem; As 
experiências foram tão significativas ... que as coisas que não são tão boas, a 
gente mal consegue perceber. 
 

Partindo dos depoimentos das alunas, podemos reconhecer a importância do 

espaço, onde  aposta e  credibilidade no fazer  do aluno/adolescente se façam 

presentes, ampliando a maneira de relacionar-se com eles, contribuindo para que a 

cada dia acreditem mais no seu potencial. Ressaltamos  a importância de apostar na 

juventude atual, lembrando a resposta de Freire (2001, p. 249), quando questionado 

sobre qual a atitude mais coerente do educador frente à rebeldia do adolescente: 

“Eu acho que a escola deveria entender melhor o adolescente. E a inteligência 

melhor do adolescente está na dependência de uma disponibilidade maior de amor 

por ele”. Consideramos que este pode ser um dos desejos fundamentais da nossa 

sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR E TRABALHO POR 

PROJETOS 

  Um olhar sobre a educação de hoje: da educação bancária à 

perspectiva dialógica 

 

Neste capítulo, lançamos um olhar para a educação de hoje, trazendo 

algumas práticas do cotidiano escolar que representam a concepção de educação 

bancária, com a intenção explícita de contrapor esta concepção com a concepção 

dialógica. Considerando os conceitos de complexidade e dialogicidade, 

apresentamos a proposta do trabalho por projetos como uma possibilidade de 

desenvolvimento dos seres humanos, enquanto sujeitos responsáveis por sua 

história de vida e construtores de sentidos e significados para o viver.  
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2.1 Educação Bancária 
“As crianças não são cadernos de colorir. 

Você não tem de preenchê-los com suas cores favoritas”. 
(Khaled Hosseini)33  

 
“Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, 

meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem.”  
(Paulo Freire) 

 

Iniciamos a reflexão sobre a educação bancária, resgatando a análise do 

cotidiano escolar apontada no livro Cuidado, Escola! 34, publicado no início da 

década de 1980, um estudo crítico sobre a educação e suas práticas no cotidiano 

escolar. O livro traz um alerta à prática escolar pautada pelas desigualdades e pelo 

mecanismo de domesticação dos educandos.  Neste contexto, a escola é 

apresentada como um “mundo a parte”, um ambiente fechado e protegido das 

influências e realidades histórico-social, econômica e política, que trata os 

educandos de forma uniformizada, não levando em conta as diferenças. 
 

 
(Imagem extraída do livro Cuidado, Escola! p. 72) 

                                                
33 HOSSEINI, Khaled. O Caçador de pipas, p. 29. 

34 Utilizamos algumas das ilustrações do cartunista Claudius Ceccon para o livro Cuidado, Escola!, porque o uso de outra linguagem  ajuda  dar clareza  

sobre a  concepção educação bancária. De  acordo com  Ceccon: “O humor pode usar a linguagem da fantasia, do surrealismo, pode fazer sínteses 

impossíveis por outros meios, desvelar mecanismos escondidos, abrir as cabeças por meio do riso”. Atualmente é Diretor Executivo do Centro de Criação de 

Imagem Popular – CECIP, que tem a missão de  contribuir para fortalecimento da cidadania e definição de políticas públicas que promovam direitos 

humanos. O cartunista tem sua preocupação voltada à democratização da informação, desde que teve contato com Paulo Freire, na época de exílio, na 

década de 70. <Disponível em:  http://www.responsabilidadesocial..com. Acesso em, 17/01/09> 

 

“A escola trata a todo da 
mesma maneira, todas 
devem ter o mesmo ritmo de 
trabalho, com o mesmo livro, 
o mesmo material, todos 
devem aprender as mesmas 
frases, saber as mesmas 
palavras. Todos devem 
adquirir os mesmo 
conhecimentos, devem fazer 
os mesmo exames, ao 
mesmo tempo.” (HARPER, 
CECCON, OLIVEIRA E 
OLIVEIRA, 1993, p. 54) 
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Sendo a escola um mundo uniforme, de comunicação artificial, a educação é 

compreendida como um processo de narração dos conteúdos estabelecidos pelo 

educador, aquele que detém o conhecimento e, portanto, escolhe os conteúdos a 

serem transmitidos ao educando que, visto apenas como receptor das informações e 

valores, vivencia um papel totalmente passivo. O aluno recebe o conhecimento 

como um depósito a ser memorizado e arquivado.  

Estas práticas educacionais exemplificam uma concepção de educação que 

Paulo Freire já denominava como educação bancária, definindo-a como aquela em 

que: 

 
    (Imagem extraída do livro Cuidado, Escola! p. 74) 

 

Lembramos, com a  ajuda de Santos Neto (2004, p.110), que o “século XX 

abrigou um grande número  de estudos críticos sobre a escola”, [...] principalmente, 

“[...] da escola capitalista, evidenciando-a como reprodutora dos ideais desta 

sociedade.” Dentre estes estudos, podemos lembrar os dos seguintes autores: 

“Bourdieu e Passeron (1975), Baudelot e Establet (1997), Althusser (1985), Illich 

(1973) e Snyders (1977).”  

Assim como Freire, autores brasileiros também contribuíram para essa 

análise crítica sobre o cotidiano escolar, seja, olhando para os processos de 

construção do conhecimento ou em direção aos currículos escolares, bem como, 

[...] o educador faz 
“comunicados” e depósitos que 
os educados, meras incidências, 
recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a 
concepção “bancária” da 
educação, em que a única 
margem de ação que se oferece 
aos educandos é a de receberem 
os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los. ( FREIRE, 2005, 
p.67) 
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mais recentemente, às determinações do neoliberalismo sobre a escola, conforme  

nos aponta Santos Neto: 

 
No Brasil alguns autores também fizeram esta crítica ou 
enriqueceram-na: é o caso de Freire (1992, 1995), Saviani 
(1989), Libâneo (1985), Severino (1989, Rodrigues (1985), Patto 
(1999) e Penin (1989). Do ponto de vista do currículo, Apple 
(1992, 1999) [...] As teorias de Piaget, Ferrero, Vigotsky e 
Wallon suscitam um variado número de estudos que analisaram 
criticamente o processo de construção do conhecimento no 
interior da escola, por exemplo: Oliveira (1994); Macedo (1994); 
Kramer (1993); La Taille, Oliveira e Dantas (1991). Mais 
recentemente, Romão e Gentili (1997) explicitaram as 
determinações do neoliberalismo sobre a escola. (SANTOS 
NETO, 2004, pp. 110-111) 

 

 Podemos dizer que, passados alguns anos desta leitura e análise crítica sobre 

o cotidiano escolar e seus mecanismos de domesticação e opressão, a educação 

bancária ainda se manifesta nas ações pedagógicas de nossas escolas, na intenção 

de obter sucesso na transmissão do conhecimento, ganhar tempo no cumprimento 

dos currículos e programas e, principalmente, manter o educando numa posição 

passiva e dócil, entendendo que tal atitude, inclusive, facilita o trabalho do educador. 

A sala de aula é um dos espaços onde, rotineiramente, esta educação acontece; e, 

muitas vezes, o educador não tem tal percepção de sua prática docente, ainda que 

teoricamente, ele tenha estudado a crítica a esta prática.  
 

 
(Imagem extraída do livro Cuidado, Escola! p. 85) 
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A título de exemplo, compartilhamos uma experiência vivenciada numa sala de 

aula, com alunos do 5º ano, (antiga 4ª. Série). Foi colocado um texto no quadro 

branco e solicitado aos alunos que o copiassem. Como questionaram o porquê de 

terem que fazer a cópia, foi explicado o motivo. Aparentemente, os alunos 

entenderam e começaram a fazer o registro no caderno, quando, de repente, uma 

aluna perguntou: você não vai ficar como alguns professores que toda aula (ênfase 

na fala) enchem a lousa e pedem para copiarmos, vai? Esta pergunta da aluna nos 

faz repensar o quanto a nossa prática ainda está recheada de atitudes pedagógicas 

que distanciam o aluno do aprendizado significativo. Não se trata de não podermos, 

enquanto educadores, solicitar aos alunos que façam cópias, mas sim de termos 

consciência de que, até mesmo, o ato de copiar tem que ter significado e utilidade 

para quem o faz. Ao manifestar a concepção bancária, embora o professor o faça, na 

maioria das vezes, inconscientemente, está desconsiderando um elemento 

fundamental na aprendizagem do aluno, a curiosidade. Segundo Freire (1998, p.95): 

“Com a curiosidade domesticada posso alcançar a memorização mecânica do perfil 

deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado real ou do conhecimento cabal do 

objeto.”  

Esta prática que não estimula a reflexão crítica, mas contribui com o 

comodismo e a passividade  do aluno, é muito presente nas situações de sala de 

aula, em que os alunos ainda sentam-se um atrás do outro; os que apresentam mais 

dificuldades de aprendizagem ficam posicionados mais no fundo das salas; o aluno 

tem que responder exatamente o que o professor quer, ao ser questionado ou nas 

provas escritas; e, principalmente, não há reconhecimento do aluno como alguém 

que, também, pode trocar seus conhecimentos. Neste sentido, concordamos com 

Freire (1998, p. 94) ao afirmar que o educador “entregue a procedimentos autoritários 

ou paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do educando, 

termina por igualmente tolher sua própria curiosidade.”  

Refletindo sobre as possibilidades de superação da educação bancária, 

resgatamos um dos pilares conceituais da logoterapia - a liberdade de escolha, por 

entendermos que uma proposta que leve em consideração a prática da liberdade 

contribui com o aluno que, ao fazer opções, sentir-se-á  responsável por sua 

aprendizagem. O educando quando visto apenas como receptor passivo fica 

impossibilitado de praticar a liberdade de escolha e a tomada de consciência, 
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deixando de ser responsável por aquilo que ele próprio julga importante e 

significativo. 

 No entanto, sabedor da dificuldade que esta concepção libertadora tem, de 

se manifestar na sua prática, Freire já apontava para a questão do medo da 

liberdade. 

 
O “medo  da liberdade” de que se fazem objeto os oprimidos, 

medo da liberdade que tanto pode conduzi-los a pretender ser 

opressores também, quanto pode mantê-los atados ao status de 

oprimidos, é outro aspecto que merece igualmente nossa 

reflexão. (FREIRE, 2005, p. 36) 

 

Reforçando esta contradição, Freire (2007, p. 71) adverte para a existência de 

um sofrimento por parte daqueles que, mesmo diante do discurso libertador, temem 

a liberdade, ou seja: “Sofrem uma dualidade que se instala na “interioridade” do seu 

ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem 

ser, mas temem ser.” (FREIRE, 2005, p. 38) 

Por isso, acreditamos que tanto a proposta da logoterapia, investindo na 

liberdade de escolha (defendida por Frankl), como a proposta de educação como 

prática da liberdade (defendida por Freire), são propostas que inspiram práticas que 

se contrapõem  à concepção bancária de educação. 

 Outro aspecto da educação bancária, devido a seu caráter depositário, é o 

distanciamento da criatividade tanto para o educando como para o educador. Esta 

prática educativa leva o indivíduo apenas à memorização de conteúdos e 

conhecimentos historicamente construídos e transmitidos. É justamente essa 

passividade que comprometerá a criatividade e criticidade do aluno, tornando-o 

submisso diante de ações opressoras.  Vale ressaltarmos que criticar a 

memorização dos conteúdos e transmissão dos conhecimentos historicamente 

construídos não significa desvalorizar a importância da aquisição desses 

conhecimentos, pois é no “encontro das diferentes ciências e conhecimentos 

acumulados pelos homens” e no ato educativo, como um ato político que pode 

“contribuir para o crescimento da pessoa, do sujeito, do cidadão, do aluno e da 

aluna” (PADILHA, 2008, p. 23) que apresentamos uma contraposição à concepção 

bancária. Sendo o Conhecimento uma construção cultural, a escola, enquanto 
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mediadora  do conhecimento, “tem o comprometimento político de caráter 

conservador e inovador que se expressa também no modo como esse 

Conhecimento é compreendido, selecionado, transmitido e recriado.” (CORTELLA, 

1998, p.17)  

A educação bancária distancia-se da demonstração de vontade de sentido e 

da construção do sentido de vida, pelo fato de não se apoiar nos valores criativos, 

aqueles que mobilizam em direção aos desafios, à busca de respostas e às 

aprendizagens significativas.  O conhecimento, neste caso, não pode ser transmitido 

ou depositado, mas tem que ser vivenciado, experimentado, re-criado para que gere 

novos conhecimentos. 

Somos seres criativos e, como Freire (1998, p.27) aponta, não estamos 

destinados a permanecer na concepção autoritária do ensino bancário. O importante 

é que, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia, aguçando sua 

curiosidade, estimulando sua capacidade de aventurar-se, imunizando-se contra o 

poder apassivador do “bancarismo”. 

Na perspectiva de que somos seres criativos, resgatamos a importância do 

ser-humano não apenas estar no mundo, mas com o mundo; pois, segundo Freire 

(2007, p.47), esta condição “resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente 

de relações que é”.  No entanto, na educação bancária há o risco de manter o aluno 

desligado da realidade: desligado do que acontece lá fora, desligado da realidade 

cotidiana e desligado da realidade política que daria sentido ao ensino. (HARPER; 

CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1993, p. 62). 

Partindo da idéia de integração crítica do homem com meio em que vive, 

apontada por Freire, entendemos que é esta possibilidade que faz a diferença. 

Relacionamos, assim, o conceito de integração (estar no e com o mundo), com 

outras três idéias, também importantes neste processo: coerência, conexão e 

consistência. A coerência das nossas ações e idéias é adquirida pela conexão 

existente entre as várias dimensões do ser-humano, não somente pela razão ou 

lógica de nossas escolhas. Quando nos é dada a possibilidade de escolher, 

exercitamos nosso pensamento, buscamos sentido para nossas escolhas, e essas 

escolhas, contextualizadas na realidade, possibilitam consistência e equilíbrio às 

nossas decisões. Esse poder criativo dos seres humanos, de sabe-se integrado aos 

diferentes contextos, ainda que com contradições, fica bem comprometido na 
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educação bancária, pois nela o indivíduo apenas se acomoda diante das diferentes 

realidades. 

Freire (2007, p. 50) afirma que a “integração resulta da capacidade de ajustar-

se à realidade acrescida da possibilidade de transformá-la a que se junta a de optar, 

cuja nota fundamental é a criticidade”. Ao contrário, a educação bancária ensina o 

educando a acomodar-se, ajustando-se ao meio em que vive, perdendo a 

capacidade de optar, submetendo-se a comandos externos, sacrificando, assim, a 

sua capacidade criadora. Esta acomodação promovida pela educação bancária 

favorece à classe dominante, cuja ideologia é sustentada pela opressão.  

 

 
(Imagem extraída do livro Cuidado, Escola! p. 90) 

 

Em oposição ao modelo tradicional de educação, a proposta de uma 

educação libertadora incentiva ações que rompam com as forças ideológicas da 

sociedade capitalista, projetando-se para além dos limites e opressões impostos por 

esta sociedade. Para isso, o conhecimento tem que ser vivenciado, experimentado 

e, se fizer sentido, apreendido, ou seja, não pode ser visto como algo pronto, 

acabado, fechado em si mesmo, estático, mas algo construído e interligado a um 

contexto histórico, político, cultural e social.  

Freire, ao recusar a concepção bancária, faz uma crítica a este ensino, pois 

nesta concepção de educação não há diálogo, nem desenvolvimento da consciência 

crítica, não há ato criativo e nem relação com a realidade e interesses  do aluno. 
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(Imagem extraída do livro Cuidado, Escola! p. 53) 

 

Portanto, os pressupostos da concepção bancária estão distantes da 

concepção problematizadora e libertadora de educação, porque esta aproximação 

implica numa proposta de educação dialógica. 

2.2 Educação Dialógica 

Se não apoiamos uma educação como instrumento de dominação e 

manutenção dos ideais da sociedade capitalista, então, podemos apostar numa 

educação como prática da liberdade, pautada no diálogo, na discussão e no debate. 

O diálogo, para Freire (2005, p. 91), “se impõe como caminho pelo qual os 

homens ganham significação enquanto homens”. Assim, o diálogo é uma exigência 

existencial, um espaço onde a ação e a reflexão caminham juntas. 

O ponto de partida de uma educação dialógica está na relação estabelecida 

entre educador - educando. Diferentemente da proposta antidialógica da educação 

bancária, a educação dialógica propõe um pensamento crítico do professor, sem 

anular a capacidade de o educando pensar criticamente. É uma proposta que se 

estabelece a partir de algumas condições como: a visão que se tem de mundo, da 

vida e do próprio ser-humano.  De acordo com Freire (2005, p. 93): “Não há também 

diálogo, se não há uma imensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e refazer. 

De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns 

eleitos, mas direito dos homens”.  



60 

 

Neste sentido, o diálogo é impraticável, se não se apoiar em alguns princípios 

como o amor, a fé, humildade e confiança. O diálogo é visto como ato de amor, 

porque traz um compromisso com os homens; de fé (não uma fé ingênua), porque 

tem o poder de criar e recriar e ainda apostar na vocação do homem em ser mais; 

de humildade por não se fechar à contribuição dos outros sujeitos, ou se alienar na 

ignorância, vendo-a apenas no outro, nunca em si mesmo e, de confiança, porque “ 

seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse 

este clima de confiança entre os sujeitos.” (FREIRE, 2005, p. 94) 

A educação dialógica é reconhecida através de algumas características do 

educador que, além de desenvolver saberes específicos da prática docente, busca 

conhecer a natureza humana, suas necessidades, manifestações e sentimentos, 

pois esta relação pressupõe respeito e compreensão do outro e da realidade em que 

vive e principalmente dos saberes que os sujeitos possuem.  Quanto ao educando, a 

construção dos conhecimentos pressupõe um sujeito ativo que, segundo Araújo 

(2002, p. 50), “constrói sua inteligência e sua personalidade por meio do diálogo 

estabelecido com seus pares, com seus professores e com a cultura, na própria 

realidade cotidiana do mundo em que vive.”  

É na possibilidade de uma educação onde os dois sujeitos, professor e aluno, 

sejam pensantes, que se move a educação problematizadora,  contrapondo-se à 

educação bancária, que não prevê a prática da liberdade  

 
Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, 
implica uma espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos 
educandos, a educação problematizadora, de caráter 
autenticamente reflexivo, implica um constante ato de 
desvelamento da realidade. [...] busca a emersão das 
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. 
(FREIRE, 2005, p.80) 

 

Na intenção de dar este caráter reflexivo, defendemos a educação dialógica, 

pautada na discussão e no debate, por estar alicerçada no fazer pedagógico, nos 

movimentos que os seguintes verbos impõem: trocar idéias, debater, discutir temas, 

enfim, trabalhar com os educandos, propiciando o pensar autêntico e autoral, 

facilitando a construção da autonomia. 

A educação dialógica, então,  toma força, manifestando a capacidade do ser- 

humano em lutar por um mundo diferente e melhor, considerando o que é, mas que 



61 

 

não deveria ser; reconhecendo a complexidade do nosso tempo e, ao mesmo 

tempo, dando oportunidade ao aprendiz de exercer sua capacidade de aprender.  

2.3 Por uma educação que considere a complexidade e a 

dialogicidade 
No século XIX, o otimismo filosófico levava a Filosofia a afirmar que, 

enfim, os seres humanos haviam alcançado a maioridade racional, e que a 
razão se desenvolvia plenamente para que o conhecimento completo da 

realidade e das ações humanas fosse atingido. (Marilena Chauí) 
 

Atualmente, inúmeras situações têm demonstrado que a maioridade racional, 

esperada pelo otimismo filosófico do século XIX, não tem dado conta de responder 

aos desafios e problemas do cotidiano.  É certo que o paradigma cartesiano 

contribuiu para os avanços tecnológicos e das ciências, mas em contrapartida 

ajudou a construir também uma visão reducionista de mundo.  

Uma das contribuições de Edgar Morin, através do chamado paradigma do 

pensamento complexo, é a rejeição dessa visão unilateral e reducionista que define 

o ser-humano apenas pela racionalidade. Para Morin a visão de que o ser-humano 

traz em si dimensões e características adversas, permite defini-lo como um ser 

complexo. Nas palavras do autor (2002, p. 58): “o ser humano é sábio e louco, 

trabalhador e lúdico, empírico e imaginário, econômico e consumista, prosaico e 

poético”. 

O pensamento complexo, defendido por Edgar Morin, destaca a interligação 

dos conhecimentos, combate o reducionismo instalado em nossa sociedade, resgata 

e valoriza as várias dimensões do ser-humano. Nesta trama da complexidade, o ser- 

humano passa a ser percebido e reconhecido como um ser singular que, ao mesmo 

tempo, interage com a diversidade, multiplicidade e ambiguidade oferecidas pelo 

todo. É reconhecendo os vários fios dessa teia que o ser-humano se faz e se refaz. 

No entanto, distinguir esses fios condutores nos permite significar nossas 

experiências, mesmo quando somos bons ou maus, estamos alegres ou tristes, 

somos amados ou odiados, somos racionais ou irracionais. Assim, tecemos 

significados diferentes para as diversificadas experiências vividas. 

“Uma das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o 

estudo da complexidade humana” (MORIN, 2002, p. 61). No entanto, atualmente, 

ainda “poucos estudos têm enfatizado o movimento de se buscar conhecer o aluno 
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em sua condição complexa.” (SPOSITO, 2007, p.14). Buscar caminhos e diferentes 

respostas para estes dois desafios, apresentados por Morin e Sposito, é uma das 

intenções do nosso trabalho. Não ter consciência da nossa própria concepção de 

ser-humano pode dificultar ou simplificar a resolução dos conflitos pessoais e 

interpessoais. Trazemos, como exemplo, um conflito bastante discutido no cotidiano 

escolar, a relação professor-aluno que, sempre vista de forma simplista, gera outros 

conflitos e desafios. Para entendermos melhor esta questão, transcrevemos o 

exemplo dado por Araújo, ao falar da complexidade existente no espaço da sala de 

aula: 

 
[...] Nela existe um ou mais professores, com formações 
diferentes, com distintas maneiras de ver a vida e a escola; 
trazem sua própria bagagem histórica e pessoal, cultural e 
familiar; possuem personalidades individuais, com seus 
sentimentos e desejos; dominam um determinado conteúdo que 
lhes cabe ensinar [...] esse(s) ser(es) humano(s) dividem o 
espaço da sala de aula com vinte a quarenta alunos e alunas 
que por sua vez, também têm sua forma de ver a vida e a 
escola; trazem sua própria bagagem histórica pessoal, cultura e 
familiar; possuem personalidades individuais, com sentimentos 
e desejos específicos; e dominam determinados conteúdos, 
que não são necessariamente os mesmos de seus professores  
ou colegas.(ARAÚJO, 2002, p.14) 
 

 Compreender o ser-humano na sua complexidade contribui para que as 

relações sejam pautadas a partir da busca de soluções para entender e atender a 

esta complexidade, e não apenas para ter justificativas simplificadas dos problemas 

e desafios existentes nas relações pessoais e interpessoais. Temos presenciado 

discursos de educadores que colocam a “culpa” apenas no aluno, quando este 

demonstra desinteresse, indisciplina, não obediência às regras e tantas outras 

possibilidades conflituosas vivenciadas no cotidiano escolar. No entanto, tais 

discursos não atendem às demandas da complexidade humana e da complexidade 

dos fatos, pois as diversas situações conflituosas não devem ser vistas como fatos 

isolados. Assim, ressaltamos a definição de complexidade, dada por Morin: 

 
[...] à primeira vista a complexidade é um tecido (complexus: o 
que é tecido em conjunto) de constituintes heterogêneos 
inseparavelmente associados: apresenta o paradoxo do único e 
do múltiplo [...] a complexidade é, efetivamente, o tecido de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 
acasos, que constituem nosso mundo fenomenal. Mas então, a 
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complexidade apresenta-se com os traços inquietantes da 
confusão, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da 
incerteza... (MORIN, 1995, p. 20) 

 

 Outro desafio para a educação que busca entender a complexidade do 

pensamento complexo está na forma como entende o Conhecimento, o qual deve 

ser organizado não de forma isolada, fragmentada, mas como uma rede de 

significados. Assim, “podemos substituir um pensamento que isola e separa por um 

pensamento que distingue e une” (MORIN, 2002, p. 46). Organizando o 

Conhecimento de forma interdisciplinar, distinguindo cada disciplina e, ao mesmo 

tempo, unindo umas às outras, temos a possibilidade de tecer essa rede, 

valorizando as especificidades de cada área e as suas múltiplas interligações.  Esta 

proposta supera a visão fragmentada, não só das disciplinas, mas do próprio ser-

humano e da realidade que o cerca, e ajuda a questionar a visão dicotômica, 

produzida pela visão reducionista imposta pela “maioridade” racional. 

 Ao reconhecer que vivemos num mundo complexo, onde muitas coisas boas 

estão acontecendo e sendo criadas e, em contrapartida, muitas coisas ruins 

também, e que uma influencia a outra, estamos mais próximos de nos entendermos 

como parte desse mundo e, como parte dele, de sermos responsáveis pelo todo. 

Assim, a partir do pensamento complexo, instaura-se uma nova maneira de se 

conceber o ser-humano, sendo necessário que, no âmbito escolar, as práticas 

educacionais sejam reformuladas e, de fato, atendam alunos/sujeitos na sua 

complexidade. 

Neste sentido, concordamos com Morin (2000, p.47), quando afirma que 

“ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos, mas também da 

transformação, em seu próprio  ser mental, do conhecimento adquirido em 

sapiência, e da incorporação dessa sapiência para toda a vida.”  Ou seja, a escola 

deve favorecer a evolução da informação e do conhecimento para a sapiência 

(sabedoria revestida de ciência). Uma explicitação disso: 

 
Vejam que eu posso parar apenas no nível da informação. São 
os dados que eu trago e simplesmente apresento para os meus 
alunos. Eu paro na informação. Mas quando eu posso dizer que 
passei do nível da informação para o do conhecimento? Quando 
eu mostro para esse meu aluno de que forma chegamos a essa 
informação, como ela foi construída. Quando o coloco a par do 
que está por detrás da construção do conhecimento, e quais os 
interesses que presidem a essa construção. Quando eu 



64 

 

relaciono esse conhecimento com outros conhecimentos. Então, 
posso dizer que eu avancei. (SANTOS NETO, 2002, p. 54) 
 

Por esse processo de fazer o conhecimento evoluir da informação para o 

conhecimento vinculado à realidade dos educandos é que se consegue chegar ao 

nível da sapiência. Assim, conforme Santos Neto (2002, p.56), “é na esfera da 

sapiência, que eu vou conseguir ter elementos para tornar a minha vida melhor.” 
 

Somos, portanto, desafiados a compreender as demandas e dificuldades 

existentes nas relações pessoais e interpessoais, sem perder de vista, reduzir ou 

simplificar a complexidade da instituição social que é a escola. O questionamento de 

Santos Neto (2002, pp. 51-52), “como construir uma escola que, tendo consciência 

da complexidade humana e das suas contradições, possa auxiliar os alunos a dar 

uma orientação positiva a toda essa energia que está no seu interior?” remete-nos à 

possibilidade de um trabalho educativo, pautado na proposta da educação dialógica, 

na qual ensinar tem algumas exigências que, segundo Freire (1998, pp.127 e 152), 

tornam-se saberes necessários a uma prática educativa preocupada com o 

desenvolvimento da autonomia do educando; dentre esses saberes, “ensinar exige 

saber escutar e ter disponibilidade para o diálogo.”  

Vivenciando uma experiência com alunos do Ensino Médio, repensamos 

sobre a importância da abertura ao diálogo e ao saber escutar. Ao percebermos que 

os alunos (as) não estavam envolvidos com as propostas e atividades de um projeto 

interdisciplinar em andamento, solicitamos que sugerissem outras ações e atividades 

que dessem qualidade ao projeto. Um grupo de alunas, incomodadas com a 

solicitação, se manifestou, dizendo “um trabalho com pessoas da nossa idade é 

difícil de realizar; precisa-se de muito esforço para nos prender a atenção, a tal 

ponto que pode parecer impossível. A pergunta é: DO QUE NÓS GOSTAMOS?” 

Questionadas do porquê desta resposta e da certa irritação (perceptível pelo tom de 

voz),  disseram que já estavam cansadas de passar pela situação de professores 

solicitarem suas opiniões-sugestões e, ao final, suas idéias nunca serem escutadas 

ou realizadas. Diante da atitude das alunas, seguimos, então,  com o diálogo, 

questionando-as sobre a possibilidade de reconhecerem as diferenças entre um 

professor aberto ao diálogo e um professor que, apenas,  discursa sobre o diálogo. 

Para Freire (1998, p.128) o “educador que escuta aprende a difícil lição de 

transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno em uma fala com ele”. O 
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que constatamos no cotidiano escolar é que, muitas vezes, o que está presente é o 

discurso da educação dialógica, mas, na prática, os educadores ainda têm 

dificuldade de manter uma fala com os educandos, conforme pontuado pelo grupo 

de alunas, no relato acima. 

A disponibilidade do professor para o diálogo, o saber escutar e o falar com 

os alunos, é condição fundante para a prática de uma educação que considera a 

complexidade e a dialogicidade dos sujeitos envolvidos no processo educacional.  

Assim, a proposta do trabalho por projetos pode ser uma das estratégias que  

favorece  esta concepção de educação. 

2.4 Uma estratégia que favorece o desenvolvimento do 

sentido de vida: o trabalho por projetos 

Um dos grandes desafios que permeia o cotidiano escolar é transformar a 

escola em um espaço potencial de educação para a vida, promovendo o diálogo 

com o sentido de vida e contribuindo para que o aluno, através do saber da 

experiência, descubra o sentido potencial que carrega em si mesmo. 

A escola é, evidentemente, um dos espaços de desenvolvimento deste 

sentido potencial e da nutrição do sentido da vida, propício à conexão entre o mundo 

interno e externo de forma criativa, e onde o aluno pode vivenciar o 

autoconhecimento e conhecimento do mundo.  

Considerando os resultados da pesquisa apresentada por La Taille e La Taille 

sob o título Valores dos Jovens de São Paulo (2005, p.13), é interessante notarmos 

que a alternativa que corresponde ao que é mais importante “para a vida do jovem, 

de acordo com 44,7% (jovens da escola pública) e 31,9% (jovens da escola 

particular) é “achar que a vida vale a pena ser vivida”; resposta esta que nos leva a 

continuar apostando na juventude e na contribuição que a escola pode dar a ela, na 

construção do sentido de vida.   

Pensando neste papel desafiador da escola, buscamos a Pedagogia de 

Projetos como uma das possibilidades [enquanto organização pedagógica] que 

contempla tanto a concepção de ser-humano que defendemos, quanto a 

complexidade que os adolescentes vivenciam no seu cotidiano. 

Resgatando a contribuição de Frankl (2003), ao afirmar que a consciência nos 

indica o sentido, e a de Larrosa (2001), para quem consciência é a palavra-chave 
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que indica o sentido do saber da experiência, destacamos no trabalho por projetos a 

maior possibilidade que o educando tem de se abrir a um nível maior de consciência, 

porque, nesta proposta, suas idéias e opiniões, sua liberdade de escolha e busca de 

diferentes respostas são aceitas e consideradas, significando com isto a sua 

participação efetiva no próprio processo de aprendizagem.  

No que se refere a viver com sentido, partimos das três modalidades de 

valores de ação, apresentadas por Längle (1992), valores vivenciais, valores 

criativos e valores atitudinais, conforme descritos no capítulo 1, e as aproximamos 

da proposta do trabalho por projetos, uma vez que os espaços criados pelos projetos 

possibilitam o desenvolvimento desses valores e proporcionam ao educando a 

vivência de inúmeras e diversificadas experiências, ao permitir que participem de 

forma ativa das propostas e atividades, que demonstrem sua criatividade na busca 

de respostas para os problemas encontrados e que, ao mesmo tempo, aprendam 

com os desafios do cotidiano.  

Nogueira (2005, p. 53) apresenta algumas vantagens do trabalho por projetos, 

dentre as quais destacamos o “auxilio no desenvolvimento da autonomia, da 

criatividade, das relações interpessoais e do espírito de cooperatividade, da 

facilidade de aceitar desafios, resolver problemas, estabelecer conexões, etc.”. Estas 

vantagens podem ser constatadas nas respostas, abaixo transcritas, dos alunos que 

participaram dos projetos, no Colégio Metodista, quando questionados sobre em 

quê, para eles, os projetos auxiliam na construção do sentido de vida:  

 
Os projetos nos ajudam em certos aspectos: aprender a 
conviver com as pessoas, faz você ver as coisas de outro 
modo, faz com que criemos certa independência para pesquisar 
e realizar o trabalho, ajudando a pessoa a crescer como 
pessoa. 35 

 
Identificamos nas falas destes alunos a importância das relações 

interpessoais que foram estabelecidas tanto com colegas do grupo quanto com 

pessoas atingidas pelo projeto, a autonomia ao se referirem à independência para 

as pesquisas e realização do trabalho a que se propuseram e o sentimento de 

crescimento enquanto pessoa. O fato de apontarem que os projetos  ajudam em 

certos aspectos  sugere, também,  que o trabalho tem suas limitações, como as 

discordâncias e conflitos na convivência uns com os outros, o que, porém, não 
                                                
35 Questionário aplicado aos alunos do Ensino Médio – Colégio Metodista - SBC 
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desconsidera a contribuição dos projetos para o viver com sentido, pois experienciar  

conflitos  e buscar soluções para resolvê-los são princípios dos valores atitudinais. 

Assim, buscamos no trabalho educacional por projetos oportunidades para 

que os alunos desenvolvam os valores vivenciais, criativos e atitudinais, pois 

acreditamos que as experiências vividas no contexto escolar, proporcionadas por 

esta proposta, podem contribuir para a construção do sentido de vida dos alunos 

que dela participam.  

 

2.5 Reconstruindo a aprendizagem escolar sob a perspectiva 

do trabalho por projetos 

 Ultimamente, os temas da função sócio-cultural da escola e dos significados 

das experiências escolares têm sido bastante discutidos pelos educadores em geral, 

principalmente, os questionamentos advindos do papel da escola frente a esse 

modelo de sociedade em que vivemos. Analisar a escola como espaço sócio-

cultural, conforme aponta Dayrell significa:  
“[...] compreendê-la  na ótica da cultura, sob um olhar mais 
denso, que leve em conta a dimensão do dinamismo, do fazer-
se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres, 
trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e 
adolescentes, enfim, alunos e professores, seres humanos 
concretos, sujeitos sociais e históricos, [...]. Falar da escola 
como espaço sócio-cultural implica, assim, resgatar o papel do 
sujeito na trama social, que a constitui enquanto instituição.” 36 

 

  Seguindo esta linha de pensamento, reconstruir a aprendizagem escolar 

implica em possibilitar aos sujeitos (alunos, professores e demais funcionários) uma 

inter-relação, fazendo da escola um processo permanente de construção social. 

 Na tentativa de buscarmos respostas para atender a função sócio-cultural da 

escola, encontramos na proposta do trabalho por projetos a possibilidade de 

ressignificar a escola como espaço vivo de interações, aberta ao real, à diversidade 

cultural e de desenvolvimento das múltiplas dimensões do ser-humano que aí vive e 

interage. Percebemos, porém, que esta possibilidade vem se tornando outra 

discussão relevante, pois não se trata apenas de uma proposta técnica, mas sim de 

uma postura pedagógica. 

                                                
36  Cf. DAYRELL, Juarez Tarcísio. A escola como espaço sócio-cultural, p.1. <Disponível em: www.fae.ufmg.br. Acesso em: 06/ 07/2008>.  
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 Temas e propostas significativas têm sido pensados e discutidos, ao longo 

dos últimos anos, na busca de caminhos para o processo de ensinar e de aprender 

na escola. Estas reflexões têm influenciando o fazer pedagógico, na direção de cada 

vez mais aproximar a escola da vida diária. Dentre a diversidade de temas e 

propostas, temos a educação voltada aos interesses e necessidades infantis, os 

projetos integrados, os temas lúdicos, o ensino ativo, a aprendizagem globalizadora, 

os centros de interesse e o espaço livre e aberto ao real. Todas estas discussões 

abriram caminho e ainda fazem parte do cotidiano escolar.  Além destes temas, 

ressaltamos as contribuições de Paulo Freire sobre educação libertadora e temas 

geradores que favoreceram o debate político-pedagógico. O percurso de avanços e 

as mudanças na proposta educacional culminaram, na década de 1990, com a 

proposta do currículo integrado e dos projetos de trabalho. 

É importante lembrar que, neste processo de desenvolvimento educacional, 

na esperança de atender à função sócio-cultural da escola,  estas idéias e 

propostas, na prática, não são tão demarcadas, e ocorrem, na realidade, sem muita 

consciência por parte dos educadores. Em razão disto, embora muitos docentes 

afirmem que são adeptos de uma determinada linha educacional, a sua prática ainda 

está arraigada numa visão mais tradicional.  A esta evolução do pensamento, 

voltada às questões da educação e da função da escola, vem somar a proposta do 

trabalho por projetos, visto que esta, apesar de ter sua característica própria, 

carrega, também, aspectos das propostas anteriores.  

Acreditamos que investir em currículos e programas construídos considerando 

a pluralidade sócio-cultural, as aprendizagens significativas, a educação libertadora 

e a formação de sujeitos críticos e criativos, é uma necessidade emergente para que 

a escola exerça sua função social na formação dos sujeitos. 

Ao apresentarmos a proposta do trabalho educacional por Projetos, iniciamos 

com uma abordagem geral e conceitual do próprio termo. Do Latim [projectu] - 

“lançado para diante”, o termo projeto tem seus vários significados e é utilizado em 

diversos contextos.  Segundo o dicionário Aurélio (1975), projeto significa: 1. Idéia 

que se forma de executar ou realizar algo, no futuro; plano; intento; desígnio. 2.  

Empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema. 3. Esboço ou 

risco de obra a se realizar; plano.  
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A proposta do trabalho por projetos é uma forma de organização privilegiada, 

com ênfase no sentido da ação. Conforme Marina (1995, p. 178), “não existem 

projetos desligados da ação”. Estas ações, atreladas aos sonhos, vontades, desejos, 

necessidades, são fatores que impulsionam para o ato de projetar. 

No contexto educacional, os projetos são desenvolvidos, de acordo com 

Moura e Barbosa (2007, p. 22), “com o propósito específico de construção de 

conhecimento, formação de habilidades e competências” permitindo a aprendizagem 

contextualizada e significativa. Assim, devem ser sonhados e vislumbrados pelos 

sujeitos/executores, pois envolvem trabalho que pressupõe envolvimento dos 

alunos, interação e sentido para as várias ações. Segundo os autores  Hernández e 

Ventura: 
A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de 
organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1. O 
tratamento da informação, e 2. A relação entre os diferentes 
conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos 
alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da 
informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio. (1998, p. 61) 

 

Aproximando as idéias de Hernández e Ventura  às contribuições de Morin, 

podemos dizer que os projetos podem favorecer a evolução da informação para o 

conhecimento, chegando a um nível de sapiência. Neste sentido, acreditamos no 

trabalho educacional por projetos por ser globalizante, integrador, ativo, flexível e 

aberto às reais necessidades do educando, conforme  Hernández e Ventura: 

 
A perspectiva de globalização que se adota na escola, e que se 
reflete nos Projetos de trabalho, trata de ensinar o aluno a 
aprender, a encontrar o nexo, a estrutura, o problema que 
vincula a informação e que permite aprender. Finalidade esta 
que se pode fazer  coincidir com os objetivos finais de cada 
nível educativo. (1998, p. 66) 

 
 

 Consideramos importante destacar no trabalho por projetos alguns 

pressupostos, a partir das contribuições de Hernández e Ventura (1998, pp.57 e 75), 

ao tratarem do tema “ A organização do currículo por projetos de trabalho”:  

 

1. O  conhecimento, concebido como instrumento para compreensão e 

possível intervenção na realidade. Para tornar significativo um novo conhecimento, 
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segundo os autores, “é necessário que se estabeleça algum tipo de conexão com os 

que o indivíduo já possua, com seus esquemas internos e externos de referência, ou 

com as hipóteses que possam estabelecer sobre o problema ou tema”. Desta forma, 

realizar o tratamento dessa informação é uma das funções do trabalho por projetos, 

pois  a informação oferece visões diferenciadas da realidade.  

 

2. O professor, reconhecido como aquele que intervém no processo de 

aprendizagem, cria situações problematizadoras, introduz novas informações e 

propõe atividades abertas para que os alunos estabeleçam estratégias de ampliação 

do conhecimento. Neste sentido, há uma mudança de postura, pois “[...] costuma ser 

o docente quem se responsabiliza e decide a informação que os alunos irão 

trabalhar em aula. Nos projetos essa função não se  exclui, mas se complementa 

com as iniciativas e colaborações dos alunos”. E, na função de serem facilitadores, 

no sentido de favorecerem a autonomia e o diálogo, contribuem de forma especial 

para uma aprendizagem crítica e reflexiva. 

 

3. O aluno,  reconhecido como sujeito que traz [faz] suas experiências para 

[na] a sala de aula, ajudando na resolução dos problemas. Nesta proposta, os 

autores afirmam que os alunos, “sobretudo, descobrem que também têm uma 

responsabilidade na sua própria aprendizagem, que não podem esperar 

passivamente que o professor tenha respostas e lhes ofereça todas as soluções”, 

até porque, como já foi dito, o professor é um facilitador no processo ensino-

aprendizagem . 

Para melhor visualização do papel do professor e do aluno na proposta do 

trabalho por projetos resgatamos, parcialmente, os quadros apresentados por 

Hernández e Ventura (1998) ao tratarem das atitudes favoráveis dos docentes e dos 

alunos, nas atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto. 

Quanto às posturas profissionais diante das diferentes concepções de ensino, 

os autores apontam algumas atitudes dos docentes frente à proposta educacional 

por Projetos, representadas no quadro  a seguir:  

 

 



71 

 

A37 

-  O docente pede aos alunos que expressem critérios e informações que tenham 
recolhido sobre a base do tema, já que isso enriquece os Projetos comuns.  
- O docente é paciente no momento de aportar seus conhecimentos e sabe esperar 
que os alunos encontrem as soluções lógicas. 
- Conecta-se os conteúdos que vão sendo trabalhados com aspectos de outras áreas, 
com situações da vida real. 
- O docente insiste, principalmente, em reestruturar, restabelecer ou modificar 
esquemas, índices, situações. 
- Os alunos aportam episódios de sua vida cotidiana ou de suas famílias durante a 
colocação em comum de informações recolhidas para o Projeto. 
- O professorado faz referência ao momento do Projeto em que se encontra. 
- Procura-se que o maior número de alunos e alunas intervenham. 
- As sessões coletivas são muito vivas, em alguns momentos, desordenadas, devido 
à intensa participação. 
- Baixa proporção de material apresentado pelo docente no dossiê. 
- A riqueza do Projeto depende mais da comunicação na sala de aula do que não 
quantidade de conteúdos. 
As atitudes do docente durante o desenvolvimento do Projeto (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 71) 

 

 

Quanto às atividades dos alunos no trabalho por projetos, os autores 

apresentam o seguinte quadro: 

 

 
Atividade dos alunos durante a realização do Projeto (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.74) 

 

Entendemos que é nesta interação entre postura do professor e postura do 

aluno que se dá a articulação da aprendizagem significativa, pois são atitudes 

favoráveis à construção do conhecimento. 

                                                
37 O quadro apresentado na íntegra, pelos autores, representam o paralelo entre diferentes concepções de   ensino, organizadas em parte A e B. Neste 

trabalho, reproduzimos apenas a parte A, referente à postura docente diante do trabalho por Projetos. 
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Através da Proposta de Trabalho por Projetos, nossa intenção é superar a 

visão estereotipada de aluno-adolescente (irresponsável, sem comprometimento 

consigo e com os outros, agressivo, irreverente, sem limites) e buscar compreendê-

lo na sua diferença, enquanto sujeito com histórias e experiências diversificadas, 

considerando seus sentimentos, desejos, valores, emoções e projetos de vida.  

2.6 Projetos educacionais 

Ao tratarmos de projetos educacionais, encontramos em Moura e Barbosa (2007, 

p. 27), cinco tipologias de projetos que, embora “apresentem pontos comuns, se 

distinguem, fundamentalmente, pelo fim principal a que se destina cada um deles”. 

Para pontuarmos as diferentes terminologias e suas concepções, organizamos, a 

partir dos referidos autores, e para fins didáticos, a tabela das tipologias de Projetos 

Educacionais que se segue. 

 
Tipologia de Projetos 

Educacionais 
OBJETIVOS 

Projeto de intervenção Promover uma intervenção, através da introdução de 

modificações na estrutura (organização) e/ou dinâmica 

(operação) do sistema ou organização. 

Projeto de Pesquisa Obter conhecimentos sobre determinados problema, 

questão ou assunto, com garantia de verificação 

experimental. 

Projeto de desenvolvimento 

(produto) 

Produzir ou implantar novas atividades, serviços ou 

“produtos”. 

Projetos de Ensino Melhorar o processo ensino-aprendizagem e dos 

elementos de conteúdos relativos a uma ou mais 

disciplina. (Próprio da área educacional e refere-se ao 

exercício das funções do professor). 

Projetos de Trabalho 

(de aprendizagem) 

Proporcionar aprendizagem de conceitos e 

desenvolvimentos de competências e habilidades 

específicas (executados pelos alunos sob a orientação 

do professor, visando aquisição de determinados 

conhecimentos, habilidades e valores). 
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Os cinco tipos de projetos citados não se constituem em propostas exclusivas 

ao ambiente escolar, podendo ocorrer, também, em outras instituições, organizações 

ou comunidades. Contudo, no espaço escolar os Projetos de Trabalho devem ser 

contemplados desde a organização do currículo escolar, por sua significatividade, 

conforme aponta Hernández e Ventura: 

 
Definitivamente, a organização dos Projetos de Trabalho se 
baseia fundamentalmente numa concepção da globalização 
entendida como um processo muito mais interno do que 
externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas do 
conhecimento têm lugar em função das necessidades que traz 
consigo o fato de resolver uma serie de problemas que 
subjazem na aprendizagem. [...] se baseia em sua 
significatividade [...] nas descobertas espontâneas dos alunos. 
(1998, p.63) 

  

Destacamos, aqui, os projetos de trabalho, porque articulam atitudes favoráveis 

para que a aprendizagem seja conectada com os interesses e realidade dos 

educandos, bem como, porque possibilitam a aproximação entre complexidade do 

conhecimento escolar e necessidade de construção de sentido de vida, a partir das 

experiências vivenciadas no âmbito escolar.  Concordamos com Hernández, quando 

afirma que uma das maneiras de entender os projetos está na atitude relacional que 

neles buscamos, pretendendo: 
 

[...] dar um sentido ao conhecimento baseado na busca de 
relações entre fenômenos naturais, sociais e pessoais que nos 
ajude a compreender melhor a complexidade do mundo em que 
vivemos e planejar estratégias para abordar e pesquisar 
problemas que vão além da compartimentação disciplinar. 
(HERNÁNDEZ,1998, p. 73). 

 

Com essa visão educativa do trabalho por projetos, somos convidados a 

repensar a natureza da escola e do trabalho escolar. Muitas escolas (em particular 

seus professores) reconhecem o valor do trabalho por projetos, embora ainda 

existam muitas limitações para a sua efetivação, sendo uma delas o entendimento e 

harmonização dos conceitos e ideais para aplicação desta proposta. O educador 

não reconhece, muitas vezes, nesta proposta, a possibilidade de desenvolver 

competências, tais como: 
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[...] promoção do trabalho cooperativo, articulação do trabalho 
em rede, estimulo ao empreendedorismo, realização de 
aprendizagem contextualizada e significativa, capacitação para 
identificar, equacionar e resolver problemas relevantes, 
estímulo a criatividade, comunicação, etc. (MOURA; 
BARBOSA, 2007, p. 31). 

 
Outras vezes, o educador até reconhece as diversas possibilidades do 

trabalho por projetos, mas se depara com limitações pertinentes à própria estrutura 

escolar, conforme aponta um professor em seu relato sobre as limitações do 

trabalho por projetos: 

 
A grande dificuldade no trabalho com projeto está no fato de 
que o mesmo pressupõe outra organização do tempo-espaço 
da unidade escolar, bem como outras relações entre os 
diferentes sujeitos da educação. A forma como a escola se 
mantém estruturada em horas-aulas segmentadas, a divisão 
em disciplinas muitas vezes estanques, bem como um 
distanciamento entre pesquisa e metodologia são sintomas 
desta dificuldade de se trabalhar com projetos38. 

 

Além das situações já citadas, pontuamos que a dificuldade em visualizar os 

resultados pretendidos, na fase de avaliação do processo, gera algumas frustrações 

no professor que ainda não se deu conta de que os resultados ligados aos valores 

atitudinais, mesmo não sendo resultados mensuráveis são, também, importantes. 

Esperar resultados imediatos, que possam ser observados como um produto a ser 

exposto, mensurado, avaliado objetivamente é possivelmente uma limitação no 

trabalho por projetos, porém  nossa intenção é considerar esta realidade do 

cotidiano escolar, apostando, acima de tudo, nos benefícios desta proposta para 

superação das dificuldades específicas a esse trabalho.  

A concepção de avaliação dos projetos, apresentada por Hernández e 

Ventura (1998, p. 80), reconhece que “a ordenação e apresentação final de todos os 

materiais reunidos ao longo de um Projeto vai além da intenção de uni-los e cobri-los 

com uma fachada para ostentar ante as famílias”. Assim, acreditamos que 

juntamente com os benefícios diretamente ligados aos resultados esperados, temos 

aqueles atrelados à construção do sentido de vida.  As aprendizagens de conteúdos, 

o desenvolvimento de competências e habilidades, as possibilidades de sair do nível 

da informação e chegar a um nível de sabedoria revestida de ciência devem ser 

                                                
38 Relato feito por  um dos professores do  Ensino Médio, em  pesquisa realizada no Colégio Metodista em SBC.  
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apreciadas e avaliadas pelas famílias, professores, alunos e comunidade em geral. 

Porém, no processo do desenvolvimento, com certeza, encontram-se também 

aqueles que definitivamente fazem a diferença impactando, formando e significando 

a vida daqueles que se envolvem neste trabalho; mesmo não sendo muitas vezes 

observados, avaliados ou expostos como produto final.   

No próximo capítulo, com a apresentação e análise da pesquisa de campo 

realizada com alunos e professores do Ensino Médio, aprofundamos a temática da 

construção do sentido de vida, a partir de algumas possibilidades e limitações do 

trabalho por projetos.  
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CAPÍTULO 3 

 

O CAMINHO DA PESQUISA 

3.1 Os métodos de pesquisa utilizados. 

Neste capítulo, apresentamos nossa intencionalidade e opção metodológica, 

situando os sujeitos desta pesquisa, alunos e professores do Colégio Metodista – 

Unidade São Bernardo do Campo. Em seguida, descrevemos um breve histórico da 

unidade escolar, contextualização de seu ambiente físico e humano, bem como seus 

pressupostos pedagógicos e projetos de ensino. 

Na intenção de obter informações para a análise do impacto do trabalho por 

projetos na construção do sentido de vida da juventude que deles participa, optamos 

pela pesquisa do tipo etnográfica, pois utilizamos algumas de suas técnicas. Esta 

escolha se dá pelo fato de que ela permite uma adaptação para o estudo do 

processo educativo através da  coleta dos dados no próprio ambiente em que 

ocorrem, o qual é próprio local de trabalho da pesquisadora. Entre as técnicas 

características deste tipo de pesquisa estão, de acordo com André (1995, p.28): a 

observação participante porque tem a interação do pesquisador com a situação 

estudada; a entrevista com finalidade de aprofundar questões e problemas 
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observados; a análise de documentos para contextualização do fenômeno e 

completar as informações coletadas através de outras fontes.  

Para nosso estudo, coletamos os dados através da: 1. Observação 

participante. 2. Análise documental. 3. Aplicação de questionário exploratório junto 

aos alunos e professores do Ensino Médio. 4. Entrevistas de aprofundamento em 

grupo com alunos.  

A Observação participante aconteceu com a presença da pesquisadora 

durante as práticas de execução de alguns projetos ora como coordenadora, ora 

como participante e nas reuniões docentes para os encaminhamentos e reflexões 

sobre o cotidiano escolar. De acordo com André (1995, p. 29), essa presença é que 

permite responder ativamente às circunstâncias que a cercam, modificando técnicas 

de coleta, revendo as questões que orientam a pesquisa, revendo a metodologia 

durante o trabalho.  

Análise documental foi realizada a partir do Regimento Escolar, Projeto 

Político-Pedagógico e Plano dos Projetos Educacionais do Colégio Metodista-SBC 

com a finalidade de compreender  o contexto escolar em que os alunos-

adolescentes, sujeitos desta pesquisa, estão inseridos e vivenciando suas 

experiências; bem como conhecer o como se dá a relação entre trabalho por 

projetos, interação professor-aluno e construção de sentido de vida. 

Para análise do impacto dos projetos na construção do sentido de vida, foram 

elaborados dois questionários exploratórios, sendo um para alunos e outro para 

professores (Anexos 1 e 2), contendo questões abertas. A participação respondendo 

o questionário foi  individual e voluntária.  

A coleta de dados ocorreu durante o ano de 2008, através da observação do 

envolvimento dos alunos junto a alguns projetos oferecidos pela escola e da 

aplicação de questionários exploratórios a alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Médio. O questionário foi aplicado no final do mês de novembro, no período normal 

de aula, o que dificultou a inserção da pesquisadora nas turmas. O clima de “final de 

ano letivo”, representado pela preocupação dos alunos e professores com pareceres 

e avaliações finais, se refletiu em certa resistência e desmotivação para a 

participação da pesquisa em referência. Portanto, solicitamos, aleatoriamente, a 

alguns professores de cada turma que aplicassem os questionários, seguindo dois 

critérios: os alunos que faziam ou que já tinham feito parte de algum projeto 

oferecido pelo colégio e que demonstrassem interesse em responder o questionário.  
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Dos 90 questionários distribuídos, registramos uma devolutiva de 88, o que 

consideramos um índice excelente. Diante da análise dos dados coletados no 

questionário, optamos por organizá-lo em temas nucleadores e, sentindo a 

necessidade de maior aprofundamento desses temas, a partir da percepção do 

aluno-adolescente, utilizamo-nos da Entrevista de Aprofundamento. 

Para Entrevista de Aprofundamento em grupo tivemos como critérios para 

agrupamento dos alunos o tempo de  estudo de no mínimo 2 anos no Colégio 

Metodista e a participação nos projetos ENIC – Encontro de Iniciação Científica  ou  

GAC – Grupo de Apoio à Comunidade. Escolhemos o ENIC, por ser o projeto que 

mais significou a participação dos alunos (conforme dados do questionário) e o GAC, 

por ser o projeto que a pesquisadora acompanhou durante a pesquisa. Convidamos 

12 alunos, buscando equilibrar a quantidade entre meninos e meninas e a 

representação das três séries do Ensino Médio. A entrevista foi realizada com os 8 

alunos que aceitaram o convite.   

Para a coleta de dados da experiência docente, no que se refere à proposta 

do trabalho educacional por projetos, solicitamos a todos os professores do Ensino 

Médio, à coordenação pedagógica e à orientadora educacional que respondessem 

um questionário exploratório sobre o tema. Foram entregues 21 questionários, e 

registramos 13 devolutivas por parte dos docentes; o que não veio interferir na 

análise dos dados, uma vez que a intenção é conhecer, na perspectiva do professor, 

as contribuições dos projetos na construção do sentido de vida, bem como limites e 

dificuldades neste trabalho. 
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3.2 O Colégio Metodista de São Bernardo do Campo: 

contextualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto extraída do Plano Escolar -2008 

 

O Colégio Metodista - Unidade São Bernardo do Campo foi criado 1984, pelo 

Instituto Metodista de Ensino Superior, entidade mantenedora, com a finalidade de 

oferecer à comunidade um Ensino Básico de qualidade. Há 24 anos vem 

desenvolvendo esforços para responder às preocupações do Instituto com a 

formação de seus alunos como: “[...]cidadão crítico, criativo, politizado, respeitando 

sua história de vida, capaz de assumir seu papel de agente transformador de seu 

mundo, solidário com seus iguais e não apenas repetidor de informações 

mecânicas”. (Plano Escolar-2008, p. 2) 

 Localiza-se numa região privilegiada da Grande São Paulo, conhecida como 

ABCDMR, por ser composta pelas cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. A proximidade com  

Rodovia Anchieta permite o fácil acesso de  moradores e  trabalhadores da capital e 

da região. Situado no Bairro Rudge Ramos, na cidade de São Bernardo do Campo, 

São Paulo, próximo ao Campus Rudge Ramos da Universidade Metodista, o Colégio 

vem crescendo e deixando aí suas marcas.   

Desde 1989, o Colégio Metodista adota a perspectiva construtivista como 

fundamento de sua proposta pedagógica, e procura viabilizá-la de forma coerente 
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com seus princípios, oferecendo à comunidade estudantil a compreensão de vida e 

de sociedade pautadas em valores ético-cristãos.  

Sendo uma escola confessional, tem seus objetivos estabelecidos pela 

Educação Brasileira, através da Lei 9394/96 e pelas Diretrizes Educacionais da 

Igreja Metodista. Dentre estes objetivos, destacamos: 
 

O desenvolvimento de uma educação que propicie ao aluno 
uma vivência responsável, crítica, solidária e democrática, 
possibilitando uma interpretação cristã da vida e do mundo. 
A formação do aluno, inclusive o que apresenta necessidades 
educativas especiais, como cidadão livre, consciente, agente do 
processo de construção do conhecimento e da transformação 
das relações entre os homens em sociedade, através da 
ampliação e recriação das suas experiências, da sua 
articulação com o saber organizado e da relação da teoria com 
a prática, respeitando-se as especificidades dos níveis de 
ensino. (Plano Escolar, 2008, p. 2) 

 
  

Há  4 anos, o Colégio Metodista – SBC tem como prática adotar um tema 

anual para nortear os conteúdos da sala de aula e as demais ações e atividades da 

escola. Já foram trabalhados os seguintes temas: “Educar para a Solidariedade”, 

“Educar para a Paz”, “Educação para o Respeito” e, em 2008, “Educar em 

Cooperação”. 

Reconhecemos, a partir dos temas desenvolvidos anualmente, que há uma 

grande preocupação da escola com o ensino e a vivência dos valores ético-cristãos. 

É “acreditando que os valores são construídos no cotidiano” que a escola vem 

trabalhando na perspectiva de transformar alunos em multiplicadores dos valores ali 

vivenciados, contribuindo, assim, para que as ações diárias de respeito, 

solidariedade e justiça possibilitem uma nova construção social. (Plano Escolar-

2008). 

 O colégio tem, em sua metodologia, a proposta de “avaliação qualitativa, o 

que expressa respeito ao aluno em suas possibilidades, limitações, necessidades e 

histórias pessoais e contextuais” e, para isso, são “observados os aspectos 

cognitivos, procedimentais e atitudinais de forma a garantir a consecução da 

Proposta Pedagógica do Colégio”. (Plano Escolar 2008) 

Ao olharmos para o Projeto Político-Pedagógico da escola, ressaltamos que, 

mais que um documento burocrático, é ele que norteia teoricamente a prática 

educativa, no sentido de responder a questão de qual a educação que se quer e que 
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cidadão e sociedade se deseja. Ao ser construído, em 2002, foi discutido, pensado e 

compartilhado entre professores, alunos, funcionários; enfim, todos os envolvidos no 

processo educacional da instituição. Atualmente, está em processo de revisão e 

reconstrução, portanto, as considerações que apresentamos são relativas ao 

período de 2002 a 2008. 

Da leitura deste documento e do envolvimento e atuação da pesquisadora, 

enquanto professora da instituição, reconhecemos a opção pedagógica da escola, 

bem como a transparência em expressar sua visão de mundo, investindo num ser- 

humano em construção e num projeto de vida pautado na justiça e na solidariedade. 

3.3 Organização escolar e curricular 

A organização escolar do Colégio Metodista se apresenta da seguinte 

maneira: a escola funciona em dois períodos, manhã e tarde, oferecendo, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio e Educação Especial, um total de 38 classes. A 

Educação infantil conta com 06 classes; o  Ensino Fundamental I conta  com 14, 

sendo 02  para Educação Especial39, o Ensino Fundamental II possui 14, sendo 02 

para Educação Especial;  e o Ensino Médio tem 10 classes, sendo 2  para Educação 

Especial. 

Para atender, atualmente, aos 223 alunos do Ensino Médio, as classes foram 

formadas com turmas de, aproximadamente, 35 alunos, considerando-se, nesta 

organização, as “informações e sugestões dos professores emitidas no Conselho de 

Classe e Série e informações trazidas pelos pais e alunos” (Plano de Ensino, 2008, 

p.17). Neste ano de 2008, foram organizadas duas turmas de 1º ano, três do 2º e 

três do 3º ano. As aulas do Ensino Médio são oferecidas no período matutino. Sendo 

que, em 2008, foi ampliada a carga horária do 1º ano, com aulas, duas vezes por 

semana, no período da tarde. Para os 2º e 3º anos, desde 2007, são oferecidas, no 

período da tarde, oficinas preparatórias para o processo seletivo das universidades.  

Apresentamos a seguir o Quadro Curricular do Ensino Médio: 

 

 
 
   

                                                
39 “Os alunos das Classes Especiais do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio são agrupados em turmas multiseriadas 

com aproximadamente 10 alunos no Ensino Fundamental I e 14 alunos do Ensino Fundamental II e Médio, levando em consideração suas necessidades 

educacionais, possibilitando um trabalho diferenciado.” (Plano de Ensino-2008, p.17).  Em 2008 o  Colégio atendeu 61 alunos na proposta da Educação 

Especial. 
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Colégio Metodista – Unidade São Bernardo do Campo 
QUADRO CURRICULAR  DO ENSINO MÉDIO 

       
 Módulo: 40 semanas    
 Duração da h/aula: 50 minutos    
 Intervalo: Manhã: 9h às 9h20     
 Ano letivo: 2008        Dias Letivos: 201    
       

COMPONENTES  SEMANAL 
CURRICULARES 1º 2º 3º 

Líng.Port.Lit.Bras. ................. 6 5 6 

História.................................... 3 2 3 

Geografia................................. 2 2 2 

Biologia e Prog.de Saúde.. 3 3 3 

Física........................................ 3 3 3 

Química................................... 3 3 3 

Matemática.............................. 5 5 5 

Educação Física..................... 2 2 2 

B
A

SE
 N

A
C

IO
N

A
L 

C
O

M
U

M
 

Artes 2 - - 
  TOTAL DA BASE     COMUM 29 25 27 

PARTE- L.E.M. Inglês....................................... 2 2 2 
DIVER-   Espanhol................................ 2 2 1 
SIFICA-           

 Opção Ensino Religioso ................... 1 0 0 

DA da Filosofia ................................... 2 0 0 
 Escola Ética e Cidadania .................. 0 1 0 

  TOT. DA PARTE DIVERSIFICADA 7 5 3 

  TOTAL HORAS AULA 36 30 30 

LEI FED
ER

A
L 9394/96 

      
Matriz Curricular do Ensino Médio - 2008 

 

Podemos observar na grade curricular, para o 1º ano do Ensino Médio40, são 

oferecidas as disciplinas de Ensino Religioso e Filosofia. No 2º ano, estas disciplinas 

dão vez à Ética, Cultura e Cidadania, validando, assim, a preocupação da escola 

com desenvolvimento de um currículo que privilegie a “formação do aluno, de forma 

a desenvolver valores e competências necessários à integração de seu projeto 

pessoal ao projeto da sociedade na qual se insere” (PPP, 2007, p. 102). Além de 

uma grade curricular que contempla as diversas áreas do conhecimento, visando à 

formação integral de seus alunos, o colégio apresenta disponibilidade para algumas 

Atividades Complementares e para o trabalho por Projetos. As atividades 

                                                
40 Estas disciplinas estão sendo oferecidas a partir de 2008. 
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extracurriculares são oferecidas por meio do Núcleo de Cultura e Arte, com oficinas 

de Teatro, Canto Coral, Flauta Doce, Violão e Curso de Espanhol (espaço opcional 

ao aluno, oferecido fora do período escolar).  

Quanto aos Projetos educacionais, alguns são organizados, como Projetos 

de Ensino ou de Trabalho41, elaborados de forma interdisciplinar, por segmento ou 

por série, sob a coordenação do respectivo segmento, no horário de aula. A título de 

exemplo, ressaltamos alguns projetos do Ensino Médio: Projeto Moral e Virtude, 

Semana Literária, Simpósio da Juventude, Juventude e Cidadania, Século XX. Os 

alunos participam, também, em projetos externos, como: Semana Nacional de 

Ciências e Tecnologia, ENIC – Encontro de Iniciação Científica do Ensino Médio e 

Olimpíadas da Matemática. Outros projetos são oferecidos fora do período escolar, 

sob a coordenação da pastoral escolar e com a adesão opcional dos alunos, como: 

o PROSOL – Projeto Solidariedade, através do GAC - Grupo de Apoio a 

Comunidade e do Projeto de Inclusão Digital. 

Assim, ao finalizar este tópico, ressaltamos que, através dos documentos e 

experiências vivenciadas no âmbito do Colégio Metodista, reconhecemos a sua 

intenção de se apresentar como escola solidária42 que caminha na contramão das 

ideologias da sociedade atual. 

3.4 Ambiente físico 

O Colégio Metodista apresenta ótima estrutura física, além de poder utilizar 

alguns espaços do Campus Rudge Ramos da Universidade Metodista, como: três 

anfiteatros, quadras de esporte, praça de alimentação, extensa área verde e uma 

linda Capela. 

O espaço interno do Colégio conta com: 

 

 

 

 

 

                                                
41  Conforme tipologia apresentada no Quadro da  página  72. 

42 Através de seus projetos, o Colégio Metodista em 2006 e 2007 recebe o selo “Escola Solidaria”,  uma certificação para as escolas e colégios de todo o 

país que demonstram iniciativas sócio-educativas e que estão preocupadas com a construção de um futuro mais justo e solidário. Emitido pelo  Instituto 

Faça Parte, em parceria com MEC – Ministério da Educação, CONSED – Conselho Nacional de Secretários da Educação, UNDIME – União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação  e UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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Brinquedoteca    

 

 

 

 
Foto extraída do Plano escolar -2008 

 

Sala de Leitura 

 

 

Foto extraída do Plano escolar -2008 

 
 
Biblioteca     
  

 
 
 
 
 
 

 

Foto extraída do Plano escolar -2008 

 

 

 

Ateliê de Artes 

 

 

 

 
Foto extraída do Plano escolar -2008 
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Laboratório de Informática   

             
 

 

 

 
Foto extraída do Plano escolar -2008 

 

 

Laboratório de Química 

 

 

 

 
Foto extraída do Plano escolar -2008 

                

 

Laboratório de Física  

 

 

 

 
Foto extraída do Plano escolar -2008 

 

 

Laboratório de Biologia 

 

 

 

 
Foto  extraída do Plano escolar -2008 
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Salas Multimídia    

   

 

 
 

Foto  extraída do Plano escolar -2008 

 

 

Quadra Poliesportiva  
 

 

 

 
Foto  extraída do Plano escolar -2008 

 

Como podemos observar, as imagens43 evidenciam uma estrutura física que 

coopera para que os alunos tenham, de fato, uma escola de qualidade, pois: 
 

A diversidade de espaços também proporciona aos alunos uma 
maior contextualização dos conhecimentos, favorecendo o 
desenvolvimento de competências e habilidades, aplicação no 
uso de diferentes tecnologias, consolidando projetos 
interdisciplinares e de iniciação científica fundamentais para a 
formação integral dos alunos.44 

  

O Colégio Metodista demonstra sua preocupação com a organização do  

ambiente físico, na intenção de se preparar para acolher seus alunos, crianças e 

adolescentes, nas suas especificidades e diversidades, buscando desenvolver suas 

habilidades e competências, preparando-os para a vida sócio-cultural. 

3.5 Ambiente humano 

Devido a sua localização, que facilita o acesso e o trânsito das pessoas entre 

as cidades do ABC e São Paulo, a comunidade escolar é formada por alunos, 

                                                
43 Fotos extraídas do Plano Escolar do Colégio Metodista – SBC, 2008.  Além destes espaços, o Colégio conta, com uma enfermaria e duas lanchonetes. 

44 <Disponível em:  www.metodistasaobernardo.educacional.net/ . Acesso em:  14/ 10/2008>. 
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professores e funcionários advindos de diferentes bairros e cidades. A equipe 

técnico-administrativa que atende a todo o Colégio é composta pela Diretora, 3 

Coordenadoras Pedagógicas, 1 Orientadora Educacional, 2 Psicopedagogas, 1 

Coordenadora da Pastoral Escolar e 1 Secretária Escolar. Para aprimorar “o 

processo educacional, na politização de todo o pessoal envolvido, na assistência ao 

escolar e na integração escola-família-comunidade” (Plano Escolar, 2008), o colégio 

tem o apoio de duas instituições auxiliares: Associação de Pais e Mestres e o 

Grêmio-Estudantil.  

No Ensino Médio, a equipe docente é formada por 25 professores, sendo 10 

da Educação Especial.  Conta, também, com a contribuição de 8 estagiários (2 para 

área de Matemática,  2 para Língua-portuguesa, 1 para Ciências Biológicas, 1 para 

História  e 2 para o apoio na Educação Especial).  

 Quanto ao perfil do professor do Colégio Metodista – SBC, o Projeto 

Político-Pedagógico  explicita a intenção de sempre buscar profissionais com 

“formação específica na área do conhecimento e competência técnica das 

disciplinas que ministra. Com atitude investigativa que o mobilize a planejar ou 

replanejar com rigor científico, político e ideológico sua ação educativa.” (PPP, 

2007, p.102) 

Nesse sentido, levantamos, através do questionário aplicado aos professores 

e do site do Colégio45, alguns dados referentes a tempo de experiência no Ensino 

Médio e formação acadêmica dos professores.  

Quanto ao tempo de experiência dos professores, há uma  variação  entre 

dois e vinte e cinco anos, sendo que: 05 atuando entre 18 e 25 anos, 03 entre 12 e 

17  anos, 05  entre 06 e 11 anos e 13  entre 02 e 05 anos.  

Em relação à formação continuada,  19 professores optaram pelos cursos de 

pós-graduação: 08 - Lato Sensu e 11 - Stricto Sensu - Mestrado, estando cinco em 

processo de conclusão. A maioria dos professores participa regularmente de 

palestras, conferências e mini-cursos, para atender as demandas e exigências do 

ensino médio, em contexto de uma escola particular. Desde 2007, o grupo de 

professores conta com a assessoria do prof. Dr. Luis Carlos de Menezes46, que 

                                                
45 <Disponível em: http://metodistasaobernardo.educacional.net/niveis_docente.asp. Acesso em 13/10/2008>. 

46 Professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Nos últimos 15 anos, tem se dedicado à formação de professores e à orientação curricular 

para a educação básica. Dirigiu atividades de extensão universitária e de pesquisas sobre ensino superior. Tem escrito sobre física, educação, questões 
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contribui, através de um ou dois encontros semestrais, com a reflexão teórica e 

prática sobre “as competências no projeto educativo, nos programas e nas práticas 

escolares”47,  propondo que o processo de ensino-aprendizagem seja organizado a 

partir  de redes de conhecimentos  e redes de competências e habilidades.  

 

Quanto ao perfil dos alunos, alguns frequentam o Colégio Metodista desde a 

creche ou Educação Infantil e tem a intenção de cursar a faculdade na própria 

Universidade Metodista, isto devido ao caráter de proximidade e familiaridade com o 

ambiente educacional proposto pela instituição. Outros vêm transferidos por diversos 

motivos, além da aproximação com o ambiente universitário, como: alguns, pela 

questão financeira (visto que é uma escola particular acessível à comunidade, diante 

dos valores e taxas cobradas por outras escolas da cidade e pela possibilidade de 

bolsa de estudos); outros, porque a escola apresenta uma proposta pedagógica 

diferenciada e,  principalmente, por não ser um sistema apostilado. Ao procurar o 

colégio metodista, os pais preenchem uma ficha cadastral, onde há um espaço para 

o registro de expectativas em relação à escola. Para exemplificar, ressaltamos 

algumas delas: 

 
“Conseguir base sólida para atender a carreira profissional, não 
esquecendo os princípios éticos; Proporcionar base sólida para 
a vida, tanto em relação ao conteúdo como em relação à 
formação global; Bom desenvolvimento e aprendizagem; 
Facilidade no aprendizado e na relação com professores e 
funcionários.”48  

 

 Como podemos perceber, a partir das expectativas de alguns pais em relação 

à vida escolar de seus filhos, parece que algumas famílias, desejam ver seus filhos 

não apenas felizes, mas na “linha de frente”, obtendo sucesso na vida profissional, 

relacional e globalizada. No entanto, estas expectativas demonstram o caráter 

complexo da função social da escola. O que  parece contraditório é o fato de a 

família passar a considerar  a escola com uma responsabilidade quase que 

exclusiva na formação de seus filhos, sendo que muitas vezes, por conta também 

dos exigentes processos de construção da sobrevivência na sociedade capitalista, 
                                                                                                                                                   
energéticas e políticas sociais. Tem coordenado e assessorado programas de aperfeiçoamento docente, de reforma curricular e de avaliação em sistemas 

públicos de educação. 

47 Título do texto utilizado pelo prof. Menezes, unicamente para a atividade formativa junto ao Colégio Metodista – Unidade São Bernardo do Campo, em 

maio de 2008. 

48 Das fichas analisadas, foram estas as expectativas registradas pelos pais de alunos do Ensino Médio (alguns pais não registraram suas expectativas). 
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ela própria termina por estar ausente, ou ao menos não suficientemente presente, 

no processo de formação que ela demanda. 

3.6 Instrumentos Metodológicos e Análise dos resultados 

O campo desta pesquisa de cunho qualitativo constitui-se a partir das 

experiências  dos alunos e professores do Ensino Médio. Neste tópico, 

apresentamos os resultados e análises dos dados dos questionários exploratórios  

aplicados aos alunos e professores, bem como da entrevista de aprofundamento, 

com grupo de alunos; ao final, a síntese da análise do objeto desta pesquisa, a partir 

da percepção e reflexão tanto do aluno como do professor e possíveis 

encaminhamentos. 

 

3.6.1 Apresentação e Análise dos Resultados do Questionário 

Exploratório - Alunos 

 
Na intenção de saber quais dos projetos educacionais oferecidos pelo Colégio 

Metodista têm maior participação dos alunos, fizemos no questionário a pergunta: 

De quais projetos educacionais você participou nos dois últimos anos? E, a partir 

das respostas dos  88  alunos, obtivemos os seguintes dados: 

Quadro 1 – Questão 1: De quais projetos você participou nos últimos dois anos? 
  

PROJETOS Nº de 
Respostas 

Semana Literária  43 
ENIC – Encontro de Iniciação Científica 34 
Brasil de todos nós 30 
Juventude e Cidadania 25 
Semana da Solidariedade  13 
Projeto Virtudes  05 
Mostra de Ciências  04 
GAC – Grupo de Apoio a Comunidade  02 
Século XX  02 
Mostra de  Física 01 
J. Hora  01 
OBS.: questão de múltipla escolha, o aluno poderia escolher mais de uma alternativa, 
consideramos, portanto, o número de vezes que cada alternativa foi assinalada, sendo que 02 alunos 
não responderam esta questão. 

 

De acordo com os dados do Quadro 1, ressaltamos que os três Projetos que 

os alunos identificam com maior participação foram: Semana Literária (43 
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respostas), ENIC – Encontro de Iniciação Científica (34 respostas) e Brasil de Todos 

Nós (30 respostas).  Embora sejam projetos com características diferenciadas, os 

alunos têm possibilidade de escolher os temas e as atividades que a serem 

realizadas, ao final do processo apresentam um resultado do trabalho, tanto para a 

comunidade interna da escola, como em outros espaços extra-escolares. 

Para saber a razão de alguns projetos serem mais significativos que outros,  

solicitamos que, dentre os projetos do Quadro 1, os alunos identificassem alguns  

motivos que tornaram significativa sua participação neles, respondendo à pergunta 

nº 2 do questionário: Qual destes projetos foi mais significativo para você? Por quê? 

Dos 88 alunos pesquisados, 04 responderam que os projetos não foram 

significativos; 13 não responderam a questão, e  71 alunos elencaram alguns 

motivos. Os motivos mencionados, repetidamente, como relevantes para a 

participação do aluno nos projetos foram classificados, pela pesquisadora, em quatro 

temas nucleadores: Aprendizagem, Metodologia, Movimento em direção ao outro e  

Participação. 

 
Quadro 2 – Tema Aprendizagem 

 
 

Nº Respostas49 
 
1 

Além do aprendizado sobre a reutilização da água, pudemos na feira transferir 
esse meio para outras pessoas reconhecerem,  aprenderem  e executarem esta 
importante ação. 

2 Pude aprender e fazer a proposta pedida pelo professor e apresentar a todos 
3 Faz com que fiquemos mais próximos da realidade 
4 Tive novas fontes  de conhecimento 
5 Aprendemos muito com este projeto, pois associamos  muito do nosso Brasil. E 

o resto que eu não lembro agora. 
6 Englobou várias culturas de diferentes partes do Brasil 
7 Mostra a diversidade do Brasil e foi o que mais me aproximou dos meus colegas, 

inclusive os que eu não era próxima. 
8 Podemos ver mais coisa sobre o nosso país 
9 Podemos entender melhor alguns assuntos apresentados 
10 Serviu para o conhecimento da arte brasileira que eu não conhecia 
11 Porque nos sabemos mais o que é literatura 
12 Achei que aprendemos sobre alguns escritores do nosso país e sobre a música, 

isso foi algo interessante 
13 Podemos observar um pouco mais sobre a literatura brasileira 
14 Mostrou coisas novas da literatura brasileira, que eu não conhecia 
15 Eu pude aprender muito com um novo modelo de trabalho que eu nunca havia 

feito  
16 Mostrou a literatura além do que sempre vemos 
                                                
49 Transcrição literal da escrita dos alunos, tanto para as perguntas dissertativas  como no campo, Outros motivos, para as perguntas de múltipla escolha. 
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17 Aprendi muito sobre metodologia científica 
18 Aprendi a ter uma base de pesquisa e não ter medo de pesquisar. 
19 Porque foi o primeiro projeto de iniciação cientifica 
20 Porque tive uma experiencia de apresentação e de elaboração de um trabalho 

científico. 
21 Pois além de praticar atos de cidadania e ética, realizamos um projeto científico, 

aplicando e estudando o que aprendemos em classe. 
22 Foram significativas, pois eu aprendi com eles 
23 Pois me ajudou a desenvolver e entender o método científico  
24 Porque é um projeto de iniciação cientifica e eu me interesso muito por essa  

área. 
25 Porque nos ensinou a ver como vai ser daqui prá frente, no ensino médio e na 

faculdade 
26 Foi um trabalho que mobilizou todo o grupo, incluiu uma viagem e teve um maior 

conteúdo de informações, aprendizado, avaliação perante uma  banca de 
mestres e doutores, etc. 

27 Tivemos um grande aprendizado 
28 Pois eu sei que o aprendizado que tive nesse projeto, ira me ajudar muito no 

meu futuro profissional 
29 Apesar de não participar da apresentação dos trabalhos, houve a entrega deste 

trabalho à disciplina de Biologia. 
30 Foram trabalhos que exigiram bastante de mim. 
 

Da leitura do quadro 2, identificamos que 30 alunos mencionam a 

aprendizagem ocorrida durante o processo como significativa para participação em 

projetos. As respostas dos alunos apontam duas características importantes do 

trabalho por projetos: ter conteúdo significativo, relacionado à realidade e a 

diversidade cultural: “Foram significativas, pois eu aprendi com eles”, “Achei que 

aprendemos sobre alguns escritores do nosso país e sobre a música, isso foi algo 

interessante”, “Englobou várias culturas de diferentes partes do Brasil”; e 

aprendizagem de um “novo” modelo de estudo e pesquisa - a metodologia da 

pesquisa científica: “Pois além de praticar atos de cidadania e ética, realizamos um 

projeto científico, aplicando e estudando o que aprendemos em classe.”, “Aprendi a 

ter uma base de pesquisa e não ter medo de pesquisar”, “Eu pude aprender muito 

com um novo modelo de trabalho que eu nunca havia feito”. 

Os dados acima sugerem que o trabalho educacional, realizado através de 

projetos, é uma estratégia que favorece a aprendizagem, porque oferece ao aluno a 

possibilidade de, na interação com a aprendizagem, ser sujeito ativo, podendo 

escolher e encaminhar suas ações, relacionando-as com o contexto em que vive. 

Podemos dizer que, desta forma, os projetos cumprem uma de suas funções, que, 

segundo Hernández, é a de ser instrumento facilitador da aprendizagem e da 

construção de conhecimentos. 
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Embora dentro do tema Aprendizagem alguns alunos tenham mencionado a 

aprendizagem de uma metodologia, 9 alunos responderam que foi o método 

utilizado nos projetos que deu significado à participação deles e, por isto, 

consideramos metodologia como outro tema. 

 

Quadro 3 – Tema Metodologia 

 
Nº  Respostas 

01 Pois teve como objetivo incentivar [...]  e compreender como faz um trabalho 
bom e com objetivo de ter uma boa fala com outros professores 

02 Porque foi uma coisa diferente 
03 Porque é muito legal, pois na interpretação a palavra é sua e todos de escutam 
04 Foi muito bom ver o meu poema ser recitado durante este projeto que uniu a 

semana literária e o projeto Virtudes 
05 Eu e meu irmão fizemos o Zezé de Camargo e Luciano (teatro Dois Filhos de 

Francisco) 
06 Com uma peça teatral do filme Olga 
07 Foi muito interessante atuar como “Dois filhos de Francisco” 
08 Porque na semana da Solidariedade eu trouxe o meu grupo (GAC), onde eu faço 

o trabalho voluntário (a aluna apresentou à turma como e aonde desenvolve um  
trabalho voluntário). E a Semana literária, porque fizemos o teatro Romeu e 
Julieta. 

09 Porque intercalou várias matérias e possibilitou um ensino prático 
 

No quadro 3, verificamos que os alunos pontuam que o que deu significado a 

participação deles nos projetos foi o fato de oferecem espaço maior à criatividade 

para a apresentação e exposição dos conhecimentos construídos; os alunos se 

descobriram em suas potencialidades: “Foi muito bom ver o meu poema ser recitado 

durante este projeto que uniu a semana literária e o projeto Virtudes”, “Porque 

intercalou várias matérias e possibilitou um ensino prático”, “Porque é muito legal, 

pois na interpretação a palavra é sua e todos de escutam”. A metodologia com a 

qual os projetos se propõem a trabalhar permite maior flexibilidade, participação e 

criação por parte dos alunos. De acordo Hernández,  a organização  do trabalho por 

projetos gera aprendizagem, porque se baseia em sua significatividade, nas 

descobertas espontâneas dos alunos, estimulando sua  criatividade e  comunicação. 
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Quadro 4 -  Tema Movimento em direção ao outro  
 
 Nº Respostas 
01 Foi super interessante, pois ajudamos diversas pessoas, apesar da pouca 

colaboração  
02 Pois ajuda os outros 
03 Pelo seu objetivo (ajuda) 
04 Pois nós como cidadãos, temos que ajudar a melhorar o nosso país. 
05 Pois temos que ajudar nosso país a evoluir com projetos 
06 Porque parece que nos sentimos mais úteis na escola, fazendo uma coisa a mais; e  

porque me uniu mais com alguns alunos que também são evangélicos 
07 Tenho a idéia de que o seja mais importante porque podemos passar nosso 

conhecimento para o próximo 
08 Tinha mais a ver comigo e eu pude compartilhar músicas com outros os alunos 
09 Porque no Juventude e Cidadania  eu fui atrás da história (pesquisa)  e na  Semana 

literária, eu contei a história do trabalho do Juventude e Cidadania para as crianças 
e uma criança me chamou atenção, pois ela assimilou a história dela com a história 
do Juventude e Cidadania 

10 Tivemos a oportunidade de passar um pouco a cultura musical 
11 Porque levamos um pouco dos nossos conhecimentos para as crianças 
12 Foi a semana que ajudamos as pessoas que não sabiam fazer coisas que nós 

fazemos, como mexer no computador, nas coisas essenciais para manusear ele.   
 
O tema  Movimento em direção ao outro é apontado por 12 alunos como outra 

possibilidade de significação da participação nos projetos. As respostas afirmam a 

importância dos vários espaços criados pelos projetos para o incentivo da ajuda ao 

próximo, da prática da solidariedade e das contribuições sociais e políticas, através 

da pesquisa e da troca de conhecimentos, fazendo com que o aluno-cidadão faça a 

diferença na sociedade em que vive: “Porque levamos um pouco dos nossos 

conhecimentos para as crianças”, “Foi a semana que ajudamos as pessoas que não 

sabiam fazer coisas que nós fazemos, como mexer no computador, nas coisas 

essenciais para manusear ele”, “Tinha mais a ver comigo e eu pude compartilhar 

músicas com outros os alunos”. Os dados do quadro 4 sugerem que os projetos são 

espaços onde o diálogo é valorizado, a troca de conhecimentos é estimulada, a ação 

e a reflexão caminham juntas; bem como, segundo Hernández, o projeto também 

promove o trabalho cooperativo.  
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Quadro 5 – Tema Participação 

 
Nº Respostas 

1 Este foi o único projeto que participei e foi importante, pois foi uma nova 
experiência, desde a parte escrita até a apresentação em Piracicaba. 

2 Pois foi o único que participei 
3 Porque foi uma grande experiência  
4 Porque me fez participar de uma atividade Nacional, me mostrou outra postura 

de estudo, me fez conhecer outras pessoas, me ensinou a trabalhar em grupo 
5 Porque eu tive uma participação mais intensa 
6 Pois a participação foi mais assídua.   
7 Eu só fiz um, então foi o que participei várias vezes 
8 Pois só participei dele 
9 Porque é o único que participei 
10 Porque eu participei mais 
11 Porque foi o que eu participei 
12 Porque pude ajudar e participar em algo do colégio e porque formamos uma 

família e ajudamos pessoas que precisam de apoio e carinho 
 

O tema Participação, apresentada no quadro 5, citada por 12 alunos como 

significativas de sua participação dos projetos, demonstra o quão importante é o 

sentimento de pertença: “Porque pude ajudar e participar em algo do colégio e 

porque formamos uma família e ajudamos pessoas que precisam de apoio e 

carinho”; “Porque foi o que eu participei”, “Porque eu tive uma participação mais 

intensa”. Quando o aluno é parte integrante do processo, ele sente-se acolhido, 

respeitado, reconhecido, tornando-se, assim, responsável pelas suas atitudes e 

aprendizagens. Na proposta de trabalho por projetos, o aluno é considerado parte 

integrante; e, segundo Nogueira, a possibilidade de flexibilização das práticas 

pedagógicas permite ao aluno ir tecendo sua rede de significados.  

 
A seguir, apresentamos 8 respostas que não estão classificadas em nenhum 

dos temas anteriores, por considerá-las relevantes ao seres elencadas como motivo 

que significou a participação dos alunos nos projetos. Dentre estas, 4 respostas 

indicam a perda de aulas e a facilidade de obtenção de notas: “Os mais significativos 

foram os que perdemos aula”; “pois ajudaram  nas minhas notas”; “pois fomos viajar 

de ônibus e perdemos algumas aulas chatas”; “pois perdemos aula e foi o melhor”. 

Entendemos que estas respostas evidenciam: a) necessidade de recorrer a artifícios 

de representação, como o uso de “máscaras”50, na busca de aceitação dos alunos 

no grupo. Atuando desta forma eles expressam o que muitos gostariam de dizer, 
                                                
50 Conforme já  citado neste trabalho, capitulo 1, página 43. 
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mas não têm coragem. De acordo com Pais(2008), utilizar-se de máscaras e 

representações caracteriza alguns estilos juvenis, pois “não há melhor 

representação do que aquela que é simulada com a maior das naturalidades”(p.7). 

b) Insatisfação dos alunos com o modelo tradicional de aula e com o processo de 

avaliação que, muitas vezes, acaba dificultando o aprendizado, e não apontando 

novos caminhos para que o aluno atinja os objetivos propostos. c) Quanto e como 

alguns alunos se organizam diferentemente do padrão por nós esperado, ou seja, 

com autonomia, organização  pessoal de seu tempo e espaço e responsabilidade 

com os estudos. 

 
Outros 4 alunos responderam que os projetos foram significativos 

“simplesmente” porque: Foi muito louco; cada um teve um significado diferente; é o 

mais legal; achei interessante. Definimos estas expressões dos alunos como 

“simplesmente”, porque, embora aparentemente estas respostas tenham um 

significado vago, elas refletem que, através dos projetos, os alunos puderam ser 

adolescentes, expressando quem são e como são; e, como de forma criativa 

construíram sentido às suas aprendizagens. 

 Para analisarmos as limitações e dificuldades que os alunos sentem no 

trabalho por projetos, colocamos esta questão no questionário e obtivemos as 

seguintes respostas. 

Quadro 6 - Questão  3 – Quais as dificuldades e limitações do Trabalho por 
Projetos?  
 
 

Respostas Quantidade 
Compreender os objetivos do projeto   11 
Trabalhar em grupo 23 
Pesquisar sobre a temática 25 
Dar caráter  acadêmico para o trabalho  29 
Relacionar o objetivo do projeto com a realidade vivida 23 
Outros motivos 12 
OBS.: questão de múltipla escolha, o aluno poderia escolher mais de uma alternativa, 
consideramos, portanto, o número de vezes que cada alternativa foi assinalada, sendo que 02 alunos 
não responderam esta questão. 
 
 
 Da leitura das respostas constantes no Quadro 6, verificamos que as duas 

maiores dificuldades, apresentada pelos alunos, são: dar um caráter acadêmico para 

o trabalho (29 alunos); e pesquisar sobre  a temática (25 alunos). Identificamos este 

momento do projeto, como aquele em que o aluno precisa  organizar e delimitar sua 
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pesquisa. As respostas revelam certa impaciência e dificuldade para sistematizarem 

o trabalho; uma vez que os alunos adolescentes vivenciam a cultura do imediatismo, 

como já pontuamos no corpo teórico deste estudo. Outras duas dificuldades 

apontadas (23 alunos) são a de trabalhar em grupo e a de relacionar o objetivo do 

projeto com a realidade vivida. O trabalho em grupo requer saber ouvir a opinião do 

outro, discutir diferentes idéias e, muitas vezes, abrir mão da própria idéia; e isso, 

para os adolescentes (diríamos para o ser-humano), não é muito tranquilo e 

necessita aprendizado. Relacionar o objetivo do projeto com a realidade vivida torna-

se uma limitação, pelo fato de muitas escolas e professores realizarem projetos 

prontos, fechados, em que o aluno apenas realiza as ações, não sendo co-

participante nas diversas decisões e escolhas que um projeto demanda. Esta 

situação pode caracterizar que estamos mudando, apenas, o nome “de aula 

tradicional e educação bancária” para o de trabalho por projetos, mas quem continua 

impondo, decidindo, escolhendo e dando os encaminhamentos é o professor; e isso 

o aluno percebe.  

No item Outros motivos (Quadro 6), das respostas apresentados por 12 

alunos, quanto às dificuldades e limitações do trabalho por projetos, destacamos: a 

limitação do  tempo (muito curto)  em que os projetos são realizados; o professor 

não aceita o tema proposto pelo aluno; a dificuldade para  apresentar o projeto  de 

forma que os outros compreendam seus objetivos e o sentimento de vergonha e 

nervosismo na hora de apresentar os resultados do projeto. Entendemos que os dois 

primeiros,  a limitação  do tempo e o professor não aceitar o tema, são motivos 

relacionados à organização escolar e curricular, que impõe um ritmo acelerado, 

prejudicando o fazer pedagógico.  Parece que estes motivos sugerem a maior 

preocupação de alguns professores com o conteúdo a ser passado, não 

estabelecendo  conexões com as diversas áreas do conhecimento; por isso, não 

criam espaços de diálogo com o educando. Os outros dois motivos estão 

relacionados à apresentação do produto final, e o que nos chama a atenção é o fato 

de que aquilo que é motivo de nervosismo e vergonha pode, no final, também ser 

motivo de orgulho, por ter conseguido vencer um desafio. Neste sentido, vemos o 

quão importante é a postura do educador, pois ensinar exige bom senso:   
O meu  bom senso me adverte de que há algo a ser 
compreendido no comportamento de Pedrinho, silencioso, 
assustado, distante, temeroso, escondendo-se de si mesmo. 
O bom senso me faz ver que o problema não está nos outros 
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meninos, na sua inquietação, no seu alvoroço, na sua 
vitalidade. O meu bom senso não me diz o que é, mas deixa 
claro que há algo que precisa ser sabido. (FREIRE, 1998, 
p.70) 

 

Quadro 7 - Questão  4- Quais os pontos positivos do trabalho por projetos? 
Respostas Quantidade  

Trabalho em grupo.  50 
Temas e conteúdos relacionados à realidade.  26 
Responsabilidade do aluno com a pesquisa e a busca do conhecimento.  35 
Professor é parceiro na construção do conhecimento.  25 
Apresentar  um “produto final”.  37 
Temas e conteúdos que fazem sentido para a vida  27 
Outros motivos 05 
OBS. : questão de múltipla escolha, o aluno poderia escolher mais de uma alternativa, consideramos, 
portanto, o número de vezes que cada alternativa foi assinalada, sendo que 02 alunos não responderam 
esta questão. 
 

 

Quanto aos pontos positivos do trabalho por projetos, percebemos que o 

trabalho em grupo é apontado por 50 alunos. Esta resposta demonstra que, da 

mesma forma que o trabalho em grupo é uma limitação e dificuldade, é, também, um 

dos pontos positivos da proposta do trabalho por projetos. Estamos diante da 

complexidade da condição humana, assim, lembramos que o “ser humano é capaz 

de medidas e desmedidas, sujeito de afetividade intensa e instável[...] é um ser de 

violência e de ternura, de amor e de ódio[...]” (MORIN, 2000, p. 59). Desta forma,  ao 

mesmo tempo em que rejeitamos as diferenças representadas no outro, 

necessitamos desse reconhecimento, pois diante dos conflitos interpessoais, 

podemos aprender a ouvir, a conviver e a respeitar o outro. No trabalho em grupo, o 

aluno exercita a convivência, o que significa fazer acordos e parcerias para atingir 

um objetivo comum.  Outro ponto positivo do trabalho por projetos é poder 

apresentar um “produto final”, resposta dada por 37 alunos. Esta etapa é 

consequência do trabalho realizado em grupo, e chegar ao um produto final, é 

momento de socializar os conhecimento e obter o reconhecimento. O terceiro ponto 

positivo, apontado por 27 alunos, está relacionado aos temas e conteúdos que a 

proposta do trabalho por projetos possibilita; ou seja,  temas e conteúdos que sejam 

significativos e façam sentido para a vida deles. Neste momento, não vamos nos 

aprofundar nesta questão, pois no próximo, trataremos especificamente sobre o 

tema do sentido de vida. No entanto, ressaltamos que, se os alunos têm a 

oportunidade de  “vencer” os desafios do cotidiano  e produzir algo com o outro ou 
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em prol do outro, isso contribui para a construção do sentido de vida, conforme 

Längle, ao tratar sobre valores atitudinais e criativos. 

Apenas para informação, do item Outros motivos, destacamos: a possibilidade 

de ganhar nota boa, nas costas dos brodi (sic!); de não fazer nada e se dar bem nas 

costas de seus amigos nerds; deixarem os outros fazerem por você. Estas 

expressões reproduzem a forte presença do “jeito de ser” da nossa sociedade 

contemporânea, que vivencia as regras do sistema capitalista através do 

pensamento egoísta, individualista e vantajoso para uma minoria, que privilegia a 

situação em que “eu ganho a qualquer custo”, “eu preciso levar vantagem e sair 

ganhando sempre”. Destacamos que os projetos educacionais, por serem espaços 

que podem contribuir com a construção do sentido de vida, caminham na contramão 

dos ideais do atual sistema por não irem em direção ao “ter”, mas sim,  ao “ser”.  

Para analisar o tema da construção do sentido de vida e a contribuição dos 

projetos educacionais, colocamos no questionário a questão 5: Partindo do conceito 

de sentido de vida, em Viktor Frankl, como força motivadora que vem do interior de 

cada um, você acredita que alguns projetos educacionais podem contribuir com a 

construção do sentido de vida? Por quê?  

Dos 88 alunos pesquisados, 68 responderam que sim, 12 alunos responderam 

que não e 08 não responderam a questão. No Quadro 8. A,  apresentamos os 

motivos dados pelos  alunos que responderam afirmativamente a questão. 

Organizamos os motivos em temas relevantes, a partir das expressões  encontradas 

nas respostas dos alunos: Experiência e Aprendizagem, Atitude e Responsabilidade, 

Movimento em direção ao outro, Poder criativo. 

 
Quadro 8. A  – Os projetos educacionais podem contribuir com a construção do 
sentido de vida. 
 

SIM - MOTIVOS 
EXPERIÊNCIA /APRENDIZAGEM 

1. Trazem experiência de vida e informações que muitas vezes são 
desconhecidas. 

2. Os projetos amadurecem a pessoa em si. 

3. Estimula  a desenvolver este sentido  de vida. 

4. Ajudam a aprender uma coisa diferente. 
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5. Pois você obtém mais informações e “amadurece” para a vida. 

6. Os projetos educacionais amadurecem as pessoas, isso é bom para o 
futuro. 

7. Pois pode fazer uma pessoa enxergar uma realidade que antes ela não 
via. 

8. Pois descobrimos e entendemos o assunto pesquisado, e assim 
aplicando o que foi descoberto no dia-a-dia. Como o ENIC, o projeto 
sobre obesidade infantil, ajudou a entender esta epidemia e como 
combatê-la durante o dia, com ações simples,  como boa alimentação 
e exercícios. 

9. Um pouco, pois começamos a conhecer novos ou sobre mais coisas 
que já conhecíamos. 

10. Porque em alguns trabalhos mostra nossa realidade de vida e uma 
realizada de que não imaginávamos ver. 

11. Pois a força vem de dentro. 

12. Pois ocupa a mente e coloca seus pensamentos em coisas 
importantes. 

13. Pois eles servem para  a nossa vida. 

14. Pois se não tivermos um objetivo na vida proposto por nós, não 
teremos motivo para continuar em frente com pensamentos positivos. 

15. Pois com os trabalhos realizados podemos perceber ou ter uma noção 
do mundo, como ele é. 

16. Pois você é obrigado a passar por várias situações que não ocorrem 
diariamente. 

17. Pois estes projetos  motivam os alunos. 

18. Pois podem mostrar a realidade para nós e dificuldades que as 
pessoas superaram, assim dando mais força para nós e aumentando 
nossa vontade de viver e passar pelas dificuldades da vida. 

19. Pois sem projetos não conseguimos ter uma vida melhor. 

20. Porque algumas coisas ficam marcadas na nossa cabeça e levamos 
isso para  a vida toda. 

21. Ajudam-nos a compreender  vários assuntos. 
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22. Ajuda a compreender vários assuntos. 

23. Porque seja na escola ou no trabalho, levamos alguns desses projetos 
para continuar e crescermos com isso. 

24. São experiências para a vida. 

25. Aprender coisas novas e as utilizar nas nossas vidas assim  pode  
melhorar. 

26. Com certeza, são lições que levamos para a vida toda. 

27. A Cada nova experiência acrescentamos sempre algo a mais para a 
nossa vida. 

28. Com esses diferentes projetos, os alunos têm novas experiências e 
aprendem coisas que levam consigo para toda a vida. 

29. Porque todo aprendizado ajuda a dar sentido de vida ás pessoas. 

30. Você acaba tendo uma visão mais ampla. 

31. Você aprende a conviver com outras pessoas e etc. 

32. Porque dependendo do projeto nós podemos aprender e talvez ajudar 
a melhorar as atitudes da sociedade. 

33. Mostram à pessoa como dar um sentido bom e útil para a sua vida. 

34. Eu acredito que sim, pois é necessário conhecer detalhadamente a 
realidade da vida. 

ATITUDE E RESPONSABILIDADE 
35. Porque depende das minhas atitudes com o meu trabalho, eu posso ter 

as mesmas com a minha vida e meu caráter profissional. 

36. A pessoa começa a pensar melhor sobre o que faz. 

37. Alguns sim, só depende do aluno perceber a importância do projeto 
com a vida. 

38. Alguns alunos não participam muito de atividades dentro do horário de 
aula, e com os projetos podem se desenvolver  de outra forma e se 
sentirem úteis, importantes. 

39. A convivência com temáticas relevantes, trabalhos em grupo e 
atividades práticas nos motiva e abre um  maior leque de 
possibilidades para o futuro. 

40. Com certeza, pois todos os projetos e construções que fazemos, nunca 
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são em vão, ou seja, todos têm algum sentido e pode nos incentivar a 
cada vez mais melhorar-los e melhorar também  nossas expectativas 
diante de todos  os projetos e trabalhos que no futuro realizaremos. 

41. Alguns nos fazem olhar o futuro de forma diferente. 

42. Se você fizer um trabalho que você gosta, isto te dá bastante 
motivação para viver. 

43. Nos mostra o que é a vida, mas é claro que isso depende de cada 
pessoa, se ela realmente levar o que aprendeu nos projetos ou não. 

44. Sim, mas depende do projeto. Muitas pessoas não ligam e nem levam 
muito a serio. 

45. Exercita a responsabilidade. 

46. Envolve todos os alunos, inclusive os que não estavam interessados 
passam a se interessar. 

MOVIMENTO EM DIREÇÃO AO OUTRO 
47. Estimula a estudar e continuar o que o trabalho influenciou a fazer, por 

exemplo, o GAC estila a ajudar a comunidade e os alunos, durante as 
férias, continuarão a fazer o que o GAC ensinou. 

48. Eles têm esse propósito. Os projetos vêm para construir um cidadão 
melhor, para  ajudar no nosso futuro. 

49. Podem trazer sentido para sua e para nossa vida na sociedade. 

50. Ajuda a pessoa a conviver em grupo e falar melhor, melhor se 
expressar, trabalhar em grupo. 

51. Ajuda as pessoas se relacionarem melhor com outras. 

52. Ajuda no relacionamento, ética, trabalho em grupo, etc. 

53. Ajuda você se tornar um bom profissional e o mais essencial é o 
trabalho em grupo 

54. Por exemplo, o GAC, que mostra a realidade, busca ajudar quem 
precisa 

55. Alguns projetos educacionais fazem a pessoa refletir nas condições de 
vida dos outros. 

56. São esses projetos que acontecem uma troca múltipla de 
conhecimentos e sentimentos 

PODER CRIATIVO 
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57. Porque eu gosto de ir para palcos,  eu faço ballet, então fazer uma 
peça de teatro me sinto muito feliz 

58. Alguns projetos envolvem todos de maneira muito positiva e 
proporciona prazer na hora de executá-los 

OUTROS 
59. Podem acabar influenciando 

60. São projetos desafiadores 

61. Sim, por que eu não sei explicar 

OBS.: 07 alunos não especificaram o motivo 
 

Dos 68 alunos que responderam que os projetos podem contribuir para a 

construção do sentido de vida, 61 apresentaram o motivo e 7 alunos não o 

especificaram. Como se trata da questão central do trabalho, optamos por 

aprofundá-la levando estes temas para a reflexão dos alunos, através de entrevista 

de aprofundamento em grupo, registrada no item 3.6.2. Apresentamos a seguir, os 

motivos elencados pelos alunos,  para justificar que os projetos não contribuem para 

a construção do sentido de vida: 

  
Quadro 8. B – Os projetos educacionais não contribuem para a construção do 

sentido de vida. 
Não - Motivos 

1. Porque nós sabemos o sentido da vida, vamos aprendendo com os pais e 
nós mesmos 

2. Não porque  quem me dá  é o sentido próprio, por vontade própria 

3. Pois quem muda é por sentido próprio, por vontade própria e não por gostar 
ou não de um projeto 

4. As pessoas mudam por si próprias e por vontade própria e não por gostar ou 
não de um projeto 

5. Pois eu acho que os trabalhos escolares não constroem o sentido da vida, 
isso se faz com os valores de cada pessoa e é muito influenciado pela 
religião de cada um 

6. Pois somos nós mesmos que damos um sentido de vida 

7. É um pouco exagerado, o que dá sentido a vida é o compromisso com Deus 
e com o próximo 
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8. Nenhum projeto social me da um sentido de vida 

9. Pois projetos às vezes tiram algumas liberdades 

10. Serve apenas para não ficar de recuperação  

11. Porque eu odeio projetos, só serve para perdemos aula 

12. Não sei  dizer 

 
Apesar de o Quadro 8.B apresentar os motivos que 12 alunos deram 

como justificativa de os projetos não contribuírem para a construção do sentido 

de vida, estas respostas merecem uma análise mais cuidadosa; mas, a priori 

apontamos três aspectos: 1. Alguns dos motivos estão diretamente relacionados 

ao conceito de sentido de vida - força motivadora que vem do interior de cada 

um - “Pois os projetos às vezes tiram algumas liberdades:” “Pois somos nós 

mesmos que damos um sentido de vida”; “Porque nós sabemos o sentido da 

vida, vamos aprendendo com os pais e nós mesmos”; “As pessoas mudam por 

si próprias e por vontade própria e não por gostar ou não de um projeto.” - pois 

dizem respeito à interioridade de cada um. 2. O fato de os alunos não 

reconhecerem estes motivos nas propostas do trabalho por projetos sugere a 

necessidade de buscarmos entender qual é a experiência destes alunos com 

projetos e o que entendem por projetos: “Nenhum projeto social me da um 

sentido de vida”; “Serve apenas para não ficar de recuperação”; “Porque eu 

odeio projetos, só serve para perdemos aula”. 3. A questão do sentido de vida 

vinculado à religiosidade e decorrente do  compromisso com Deus, com o 

próximo e com as tradições religiosas e familiares: “É um pouco exagerado, o 

que dá sentido a vida é o compromisso com Deus e com o próximo”; “Pois eu 

acho que os trabalhos escolares não constroem o sentido da vida, isso se faz 

com os valores de cada pessoa e é muito influenciado pela religião de cada um”; 

por se tratar de uma temática complexa, optamos por levá-la para reflexão dos 

alunos através de entrevista de aprofundamento em grupo, registrada no item 

3.6.2. 

Para análise da última questão do questionário, apresentamos no Quadro 9 

os motivos que, atualmente, fazem ou trazem sentido para a vida dos alunos-

adolescentes, a partir das respostas dadas à Questão 6  - Quais os motivos que 

fazem  ou trazem sentido para sua vida?  
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Quadro 9 - Motivos que fazem ou trazem sentido à vida dos alunos 

Motivos Nº 
Respostas 

Desenvolvimento da  espiritualidade   16 
Escola - enquanto espaço do estudo e da aquisição do conhecimento  35 
Escola - como ambiente social 16 
Grupo de amigos  38 
Estudar para o vestibular / ENEM  18 
Capacitação profissional 25 
Entrada no mercado de trabalho 29 
Outros 14 
OBS.: questão de múltipla escolha, o aluno poderia escolher mais de uma alternativa, consideramos, 
portanto, o número de vezes que cada alternativa foi assinalada, sendo que 02 alunos não responderam 
esta questão. 
 

Percebemos nos dados do Quadro 9 que o motivo que mais traz sentido à 

vida, com maior índice de escolha (38 respostas), é o Grupo de Amigos; o que 

revela uma das características próprias do adolescente. Relacionamos este dado 

com o da pesquisa sobre Valores dos Jovens de São Paulo51,  que aponta como 

perfil do aluno do Ensino Médio,  a grande confiança às pessoas de seu círculo 

privado (pais, amigos) sentindo-se por eles bem mais influenciado quanto a seus 

valores. Em segundo lugar, o motivo Escola – enquanto espaço do estudo e da 

aquisição de conhecimento (35 respostas) e em terceiro lugar, a Entrada no 

mercado de trabalho (29 respostas). É interessante notar que Estudar para o 

Vestibular/ENEM e Escola–como ambiente social, mesmo não estando entre os 

motivos mais apontados (18 e 16 respostas, respectivamente), estão indiretamente 

relacionados com os itens Escola enquanto espaço do estudo e Grupo de amigos. 

 
No item Outros motivos (14 alunos), algumas respostas como: Ficar “à toa” 

em casa; não vir a escola e não fazer nada o dia inteiro; nada, pois ainda não me 

formei; ser feliz e fazer o que gosto; refletem a cultura do tédio ou estão ligadas  ao 

prazer, mas, em contrapartida, podem ser consideradas, como uma crítica ao 

modelo escolar. Outras como: Entrar na faculdade; família;  namorado; banda são 

motivos relacionados às preocupações próprias, também, da juventude. Entendemos 

que, por serem características do mundo moderno e estarem ideologicamente 

enraizadas no dia a dia do ser-humano, principalmente, na vida dos adolescentes, 

estes motivos demonstram a relevância de criarmos espaços onde o diálogo com a 
                                                
51 LA TAILLE, Y.  e LA TAILLE E.. H. de. Valores dos Jovens de São Paulo, Instituto SM, 2007(p.14) 
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juventude perpasse por  temas emergentes como: vida, família, sexualidade, 

relações amorosas, depressão, etc. Ainda destacamos 3 alunos que especificaram 

no item Outros motivos, e não no item Desenvolvimento da espiritualidade, “Jesus 

Cristo Salvador e Senhor” como o único que traz ou faz sentido a suas vidas, o que 

de certa forma vem representar a religiosidade, uma das dimensões do ser-humano. 

3.6.2 Apresentação da Entrevista de Aprofundamento em 

grupo - Alunos 

Para aprofundar o tema sobre a construção do sentido de vida e a 

contribuição dos projetos educacionais, buscamos, através de entrevista em grupo, 

ampliar as discussões da questão em foco e coletar material significativo, dos 

alunos-adolescentes que vivenciaram os projetos propostos pelo Colégio Metodista, 

nos dois últimos anos (2007/2008). A entrevista aconteceu no próprio ambiente 

escolar,  numa das salas de aula do Colégio, com os alunos sentados em roda. O 

grupo foi formado com a presença de oito alunos representantes do Ensino Médio, 

participantes dos projetos ENIC - Encontro de Iniciação Cientifica ou GAC – Grupo 

de apoio a Comunidade. Enquanto tomavam um lanche (pois, acabaram de sair da 

aula) foi feita uma breve explicação sobre a proposta da pesquisa, a duração, a 

importância de falarem um de cada vez, para não haver interferências na gravação e 

a apresentação da pesquisadora auxiliar que registrou as falas.  

Ao iniciar a entrevista de aprofundamento, solicitamos aos alunos que se 

apresentassem, dizendo idade, série e qual o significado de sentido de vida para 

eles.  Transcrevemos, a seguir,  as informações, explicando que, por questão de 

sigilo, omitimos os nomes dos alunos.   
 

Aluna 1 - tenho 17  anos, estou no 3° ano, sentido de vida para mim é - Meu pai 
e minha mãe. 
 
Aluna 2 - tenho 16 anos, estou no 3°ano,  sentido de vida me veio à palavra 
sonho. 
 
Aluna 3 -  tenho 16 anos, estou no 3° ano,  eu relacionei com nossas escolhas, 
as escolhas que a gente faz. 

 
Aluno 4 - tenho 15 anos, estou no 2°ano,  sentido de vida pra mim é Deus e 
minha família. 
 
Aluno 5 – tenho 16 anos, estou no 2°ano,  sentido de vida é a minha família. 
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Aluno 6 – tenho 16 anos, estou no 3°ano,  sentido de vida pra mim é Deus e as 
pessoas que eu amo. 
 
Aluno 7 – tenho  17 anos, estou no 3°ano,  prá mim sentido de vida é um 
propósito que você tem, que você escolhe, pra seguir a vida toda. Então, se o 
seu propósito vai ser, sei lá, adorar a sua família, você vai adorar a sua família, 
mas se o seu propósito é ter um trabalho digno, construir, né, um família, este 
vai ser o seu sentido de vida, mais pessoal 
 
Aluno 8 -  tenho 16 anos, estou no  3°ano, pra mim sentido de vida é tudo aquilo 
que me motiva, meus  amigos, família, é tudo aquilo que eu sonho, inclusive. 
 

Como características comuns na composição do grupo, chamamos  a atenção  

para idade -  equilíbrio da faixa etária (16-17 anos), e a escolaridade, tendo como 

variável a representação dos 2º e 3º anos.  Os representantes do 1º ano, embora 

convidados, não compareceram. 

Para a motivação das reflexões e perspectivas do grupo, apresentamos aos 

alunos alguns dos temas, advindos do questionário exploratório, vinculados à 

contribuição dos projetos na construção do sentido de vida. Com a intenção de 

aprofundarmos o tema Espiritualidade, acrescentamos esta temática, partindo das 

justificativas dadas pelos alunos, ao negarem que os projetos contribuem na 

construção do sentido de vida. Desta forma, organizamos  cinco eixos temáticos: 

Experiência;  Atitude e Responsabilidade;  Movimento em direção ao outro; Poder 

criativo;  Espiritualidade.  

Em relação ao eixo Experiência, primeiramente explicamos o conceito de 

experiência como aquilo que nos passa, nos acontece e o que nos toca, conforme  

Larrosa (2001), e,  após um momento de reflexão, cada aluno apresentou através de 

uma palavra ou frase o que entendia sobre “experiência”. De acordo com os  

depoimentos dos alunos, o termo experiência foi definido como “conhecimento, 

vivência, o que você consegue pelas suas atitudes, saber lidar com algumas 

situações, amadurecimento”(entrevista). Em seguida, para constatar se os projetos 

contribuem na construção do sentido de vida, foram distribuídos cartões contendo 

uma série de afirmações relativas ao tema,  retiradas do questionário dos alunos. Os 

projetos contribuem na construção de vida porque: 
 

“Trazem experiência de vida e informações que muitas vezes 
são desconhecidas.” “Porque algumas coisas ficam marcadas 
na nossa cabeça e levamos isso para a vida toda.” “São 
experiências para a vida.” “A cada nova experiência 
acrescentamos sempre algo a mais para a nossa vida.” “Com 
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estes diferentes projetos, os alunos têm novas experiências e 
aprendem coisas que levam consigo para a vida toda.” 
(questionário) 

 
O grupo reagiu positivamente às afirmações, confirmando a importância da 

experiência advinda dos projetos, conforme demonstra o depoimento abaixo: 

 
 “[...] é questão de que você aprendeu alguma coisa com 
aquela experiência, mesmo se foi erro, ou não, de qualquer 
forma você aprendeu, tirou de lição”(entrevista)  

 
Constatamos, analisando este eixo, que os projetos, por serem espaços que 

promovem experiências, podem contribuir na construção do sentido de vida, uma 

vez que experimentar algo dá sentido à vida. É através do saber que se adquire no 

modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai acontecendo ao longo da vida,  

como confirmado no depoimento acima, que está o valor da experiência. 
 
 

Em relação ao eixo Atitude e Responsabilidade, foram apresentadas as 

seguintes afirmações:  
 

“Porque depende das minhas atitudes com o meu trabalho, eu 
posso ter as mesmas com a minha vida e meu caráter 
profissional.” “Exercita a  responsabilidade.” “Depende do 
projeto. Muitas pessoas não ligam e nem levam muito a 
sério”(questionário) 

 

Os depoimentos a seguir demonstram que a atitude e responsabilidade do 

aluno são de suma importância.  
 

Aluno: Sim. Ajuda. É justamente isto, ajuda; mas a atitude tem 
que ser da pessoa... 
 
Aluno: atitude e responsabilidade porque depende das minhas 
atitudes com o meu trabalho eu posso ter as mesmas  com a 
minha vida e com o meu caráter profissional, o exercício da 
responsabilidade depende dos projetos, muitas pessoas não 
ligam e nem levam muito a sério. (entrevista) 
 
Aluno: É, muita gente acaba fazendo os trabalhos assim, por 
obrigação mesmo, pra fazer trabalho pra escola, por isto é que 
eu acho legal nos trabalhos que ficam assim, “extracurriculares”, 
assim, a pessoa vai por interesse, não porque vai ganhar nota e 
vai passar de ano.  É uma coisa que vem da pessoa de  gostar 
de fazer a coisa e querer fazer, não por obrigação. (entrevista) 
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Aluno: o que as pessoas fazem por interesse delas, elas 
crescem mais, profissionalmente... (entrevista) 
 
Aluno : A nota, ela faz parte, mas não quer dizer que ela vai ser 
o objetivo, né, então, você vai conseguir... é OE, ou CA, ou EC, 
mas;  aí tem dois tipos, né, o primeiro é que a pessoa vai com o 
objetivo da nota e vai fazendo o trabalho, vai gostando, vai se 
enturmando,  vai entendendo e no final nem lembra que tem 
nota. E tem o outro que vai mesmo, Ah!, eu quero fazer, eu 
acho legal, eu vou escolher o tema, eu vou realizar o trabalho, 
te dá uma questão de responsabilidade bem maior, então você 
sente valorizado pelo fato de que não vão ser os professores 
que vão fazer por você, mas você vai fazer e você vai mostrar 
para os outros  que tem essa capacidade. (entrevista) 

 
Nas reflexões dos alunos, reconhecemos que a atitude e responsabilidade são 

consideradas condições importantes na realização dos projetos e nas diversas 

situações da vida. No trabalho por projetos, isto fica mais evidente para o aluno, pois 

motivado a realizar com responsabilidade as ações do projeto, sente-se valorizado 

com  os resultados apresentados, deixando a nota de ser o objetivo principal. 

Destacamos, também, que alguns alunos, ao se reportarem a este tema, utilizaram a 

expressão interesse para definir o elemento desencadeador das boas atitudes e 

responsabilidade diante daquilo que se propõem a fazer. 

 Em relação ao eixo Movimento em direção ao outro, apresentamos as 

seguintes afirmações: 
 

“Alguns projetos educacionais fazem a pessoa refletir nas 
condições de vida dos outros.” “Dependendo do projeto nós 
podemos aprender e talvez ajudar a melhorar as atitudes da 
sociedade.” “Podem mostrar a realidade para nós e as 
dificuldades que as pessoas superaram, assim, dando mais 
força para nós e aumentando nossa vontade de viver e passar 
pelas dificuldades da vida.” “Nesses projetos acontece uma 
troca múltipla de conhecimentos e sentimentos.” (questionário) 
 

Na discussão, os alunos animadamente compartilharam os temas de 

seus projetos, como foi o processo desenvolvimento e como se sentiram. 
Aluno: No caso do nosso projeto  o tema foi sobre obesidade 
infantil    então nós fizemos uma pesquisa com os alunos lá 
embaixo, um questionário, pra tentar ajudar, direcionar  eles a 
não irem à obesidade. Isso daí faz com que nós ajudemos eles 
e nos ajudemos também, pra melhorar nossa alimentação. 
(entrevista) 
 
Aluno: Nosso projeto foi sobre questão veículos em relação 
como meio ambiente e focou bastante a questão da saúde, 
emissão de poluentes e a degradação que os veículos que nós 
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fizemos pra melhorar nossa condição de vida no final estão 
deteriorando nosso ecossistema, está refletindo cada vez mais 
na saúde, na temperatura do planeta... (entrevista) 
 
Aluna: Meu projeto e o da P. no ENIC foi sobre a educação 
pública no estado de são Paulo e no geral em todo Brasil. Isso 
nos fez interagir mais com a sociedade porque a gente 
entendeu a ação de todos. A gente conseguiu ver a realidade 
que nós não vivemos, que nós sabemos que existe, mas nós 
não fazemos nada. A gente teve interesse de ver como é, de 
saber a opinião deles, de saber se eles acham a mesma coisa 
da gente, porque às vezes a gente acha que eles não tem uma 
educação boa mas eles não vêem a gente num patamar acima 
deles. E...isso foi bom, num foi?   
Aluna: foi legal! Uma experiência muito boa, porque muita gente 
que ta ali não têm...como se diz...portas abertas, né! (entrevista) 
 

 
Aluna: Então, em relação ao GAC, ...representando o grupo 
inteiro, né,  mas isso a gente já discutiu também em grupo, 
então acho que é a opinião de todos que participaram que a 
gente ir em direção ao outro era totalmente o que a gente fazia 
porque a gente ia em asilos, creches, orfanatos e isso a gente 
tinha de se deslocar até eles, de certa forma contribuir com 
arrecadações que a gente fazia aqui no colégio com alimentos, 
materiais, arrecadação desse tipo, até mesmo só com a nossa 
presença de ir lá e, sei lá, ficar brincando com as crianças ou 
contar uma história e a gente ,por mais que sei lá tivesse 
desanimado no dia, a gente saia de lá muito gratificante, por 
saber que a gente podia tirar um sorriso da pessoa, então acho 
que é uma troca, a gente fazia bem pra eles em fazer as visitas 
mas eles também faziam bem pra gente porque a gente se 
sentia gratificada em estar fazendo algo para o outro e aí 
também no sentido de vida a gente recebe essa motivação. 
(entrevista) 

 
 

Deste momento de trocas e dos depoimentos, percebemos que os alunos, ao 

escolherem os temas dos projetos, revelam algumas de suas preocupações com 

várias situações da vida contemporânea como, meio ambiente,  saúde, bem-estar  

da sociedade, melhoria do sistema educacional e prática da solidariedade. Diante 

da opção dos temas feita pelos alunos, salientamos a visão de que a juventude não 

está alheia ao que acontece no mundo, mas está no mundo, tentando da “sua 

maneira” contribuir e caminhar em direção de uma vida melhor e digna para todos. 

Identificamos, neste movimento em direção ao outro, o conceito de sentido de vida 

de Victor Frankl, pois não se trata de um movimento simplesmente intimista, mas 

movimento em que ao caminhar para sua interioridade a pessoa encontra o outro e 

isso gera sentido à vida.  
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O eixo Poder Criativo foi apresentado através das seguintes afirmações: 
 

“Porque eu gosto de ir para palcos[...] fazer uma peça de teatro, 
me sinto feliz.” 
“Alguns alunos não participam muito de atividades dentro do 
horário de aula, e com os projetos podem se desenvolver de 
outra forma e se sentirem úteis, importantes.” “Se você fizer um 
trabalho que gosta, isto te dá bastante motivação para viver.” 
“Foi muito bom ver o meu poema ser recitado.” 
(questionário) 

 
  
 Ao refletirem sobre o Poder criativo, os alunos expressam o quanto se 

sentiram valorizados ao poderem produzir seus projetos com liberdade e 

criatividade.  
Aluna: eu acho que nesses projetos, os alunos procuram pelo 
princípio de  que você vai escolher o tema, você vai escolher o 
que vai fazer. (entrevista) 
 
 
Aluno: quando chamam a gente pra tocar (violão), o pessoal vê 
a gente tocar, gostando do que você faz. (entrevista) 
 
 
Aluna: [...] acho isso muito inspirador pra própria pessoa, porque 
você fazer um trabalho e ser reconhecido por ele, ele realmente 
dá...Hum!, tipo, eu consegui, entendeu? Ir lá, apresentar o 
trabalho para os professores que estão muito acima de você, sei 
lá, eles te ouvindo com atenção, é uma coisa que não é pra 
todos, isto é muito bom e faz você crescer bastante. (entrevista) 

 

Estes depoimentos sugerem o quanto os alunos-adolescentes sentem 

necessidade de atenção e de serem valorizados; e, talvez, que também não tenham 

clareza da diferença entre criatividade e criação. No entanto, os projetos oferecerem 

espaços onde o aluno possa produzir conhecimentos através do teatro, da música, 

da apresentação dos trabalhos, escolhendo e encaminhando suas ações de forma 

criativa reforça a Arte como um caminho privilegiado para a manifestação da criação 

(um caminho lamentavelmente “mal-tradado” na educação escolar em geral). 

Lembramos que, para  Frankl, uma das formas de descobrirmos o sentido de vida é 

criando um trabalho ou praticando um ato. Längle denomina valores criativos a 

possibilidade que temos de deixar algo valioso no mundo através da criação,  pois 

vamos sentindo que a vida está tendo sentido. 
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Alguns alunos afirmaram, no questionário, que os  projetos não contribuem 

com a construção do sentido de vida e  justificaram que o que dá/traz sentido para 

eles é a religiosidade, a fé  e o compromisso com Deus. Analisando as respostas, 

optamos por apresentá-las aos alunos em Entrevista de Aprofundamento em grupo, 

como eixo Espiritualidade, para averiguar se a posição dos alunos se aproxima à 

indicação deste trabalho, de que a espiritualidade é um dos caminhos para 

construção do sentido de vida.  
“Eu acho que os trabalhos escolares não constroem o sentido 
de vida.” “Isso se faz com valores de cada pessoa e é muito 
influenciado pela religião de cada um.” “O que dá sentido a vida 
é o compromisso com Deus e com o próximo.” (questionário) 

 
 

Diante das afirmações do eixo Espiritualidade, o grupo teve um momento de 

introspecção, na busca de um posicionamento e, em seguida ao silêncio, 

reflexivamente cada um foi dando sua opinião:   

 
Aluno: Deixa eu ver,...eu acho que a religião é uma questão 
muito pessoal, eu sou católico mas eu não sou assim religioso,  
creio em Deus, tal, ...é assim, tem algumas pessoas que elas, 
elas pensam que a religião é a culpada por tudo que acontece 
na vida. Têm outros que não, tem outros que acreditam mais na 
ciência, tal,  tem essas coisas. Então acho que essa coisa de 
espiritualidade é uma coisa muito pessoal. (entrevista) 
 
 
Aluno: Ah! Eu acho que depende da pessoa, a espiritualidade 
pode atingir uma pessoa, mas precisa atingir a todas. 
(entrevista) 
 
 
Aluna: [...]. No meu caso eu acho que contribui, porque eu acho 
que valores é uma coisa que você vai construindo com diversas 
coisas de sua vida, com questão da espiritualidade, sim, com 
questão da escola, sim, com questão do aprendizado dentro de 
casa, sim, então acho que é uma série de coisas que ajuda a 
construção do todo. (entrevista) 
 
 
Aluno: eu acho que é importante não confundir espiritualidade 
com bons pensamentos. Então se você tem Ah!, vai dar certo, vai 
dar certo, isso aí não é espiritualidade, isso aí são pensamentos 
positivos. A crença aí é uma coisa... a fé é algo além, acreditar 
que vai dar certo. Ter certeza, se seu espírito está em paz...é 
religiosidade e o psicológico, vai dando certo. (entrevista) 
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Aluno: Concordo, a fé é diferente da auto confiança,  é  “auxilio”, 
acredito que consigo, mas vou acreditar que Ele acredita que eu 
consigo.  (entrevista) 
 
 
Aluna: Tudo que você faz tem fé e sentido. (entrevista) 

 
 
Aluno: fé e espiritualidade não estão sempre ligadas. A fé não 
entra apenas em Deus, tudo que o homem fez e criou é porque 
acreditou. (entrevista) 
 
 
Aluno: Concordo que vai da cabeça da pessoa. Ser  religioso é 
essencial, mas para quem não é religioso, busca em outras 
coisas. (entrevista) 

 
Notamos nos depoimentos, que os alunos fazem o uso de diferentes 

expressões como religião, religiosidade, espírito, espiritualidade, fé em Deus, 

crença, autoconfiança, valores, pensamento positivo para se reportarem ao tema 

Espiritualidade, o que achamos compreensível, por se tratar de um conceito 

complexo. Ressaltamos, porém, o depoimento de uma das alunas, quando diz que 

para ela a espiritualidade contribui, porque acha que os valores são construídos com 

diversas influências (espiritualidade, escola, família); e resume: é uma série de 

coisas que ajuda a construção do todo. Desta forma, a escola, através dos projetos 

educacionais, pode ser espaço de diálogo com a juventude. Ao trabalhar alguns 

temas relativos ao desenvolvimento das várias dimensões do ser-humano, como 

espiritualidade, fé, religiosidade, autoconfiança, valores éticos e religiosos, ela pode 

promover o autoconhecimento, alimentar a esperança de uma vida melhor, 

contribuindo para a construção do sentido de vida dos jovens-adolescentes.  

3.6.3 Apresentação e análise dos resultados do questionário 

exploratório - professores 

Para verificar a compreensão que os professores do ensino médio do Colégio 

Metodista têm sobre a metodologia do trabalho por projetos e a contribuição destes 

na construção de sentido de vida dos alunos, elaboramos um questionário 

exploratório, contendo  três questões que serão apresentadas e analisadas a seguir. 

Em relação à questão 1 - Como você define a proposta do trabalho por 

projetos no âmbito escolar? Quais os limites e possibilidades desta proposta 

educacional? Os professores definem a proposta do trabalho por projetos, 
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apresentando algumas características mescladas com possibilidades que esta 

proposta permite. 

 
“O trabalho por projeto consiste em uma metodologia[...]” 

“É uma proposta inovadora e dinâmica[...] 

“Através do trabalho com projetos o conhecimento não é 

oferecido de forma “bancária”. 

“O trabalho com projetos nos permite ampliar o 

conhecimento[...]” 

“Defino como sendo uma proposta inovadora e que pode criar 

um jeito diferente de  educação ou de relacionamento com a 

mesma[...] 

“É um trabalho na maioria das vezes interdisciplinar que 

proporciona uma grande experiência e conhecimento que 

somente a teoria e a vivência na sala de aula não possibilita.” 

“Trabalhar com projetos é aprender e ensinar” 

“[...] é algo envolvente [...]” 

 

A maneira como os professores definem o trabalho por projetos aproxima-se 

da utilizada por Moura e Barbosa, ao apresentarem Projetos de Trabalho52, como 

aqueles desenvolvidos por alunos em uma ou mais disciplinas sob a orientação de 

professor; têm como objetivo a aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de 

competências e habilidades, e são conduzidos através de  metodologia específica. 

Quanto às possibilidades do  trabalho por projetos, localizamos as respostas 

dadas pelos professores três características:  

A primeira possibilidade é de o aluno tornar-se sujeito ativo e responsável por 

sua aprendizagem, tornando-se co-autor neste processo: 

 
“O trabalho escolar desenvolvido através de projetos permite ao 
aluno uma participação ativa na construção do conhecimento.” 
“[...] com a proposta do trabalho por projetos, ele (o professor) 
propõe a aprendizagem na perspectiva da co-autoria, propõe o 
conhecimento e não o transmite.” 
“[...] Permite que o aluno pense na sua educação não só como 
estudante e como futuro profissional, mas também como 
cidadão transformador e atuante.” 

                                                
52 Tabela  Tipologia de Projetos, ver capítulo 2, pagina 72. 
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“[...] parte do pressuposto do papel ativo que os alunos devem 
possuir na construção de conhecimentos significativos. Para 
além de uma visão do processo de ensino/aprendizagem como 
mera transmissão de determinados conhecimentos acumulados 
[...]”  
“[...]O trabalho educacional por projetos torna o aluno capaz de 
planejar, executar e avaliar.” 
“Os projetos fazem com  que o aluno aprenda por si só, sob 
orientação de um professor[...]”  
“Trabalhar com projetos didáticos é algo envolvente não só 
para os alunos mas também para os professores que acabam 
descobrindo a potencialidade dos alunos em desenvolver seu 
próprio aprendizado[...]” .( professores – questionário) 

 

A segunda possibilidade é a interdisciplinaridade pertinente ao trabalho: 

  
“O trabalho com projetos nos permite ampliar o conhecimento, 
pois várias áreas do conhecimento podem estar juntas, 
desenvolvendo o mesmo trabalho.” 
“A escola trabalha em diversas áreas do conhecimento com 
projetos.” 
“É um trabalho, na maioria das vezes, interdisciplinar que 
proporciona uma grande experiência e conhecimento que 
somente a teoria e a vivência na sala de aula não possibilitam.” 
(professores – questionário) 

 

Como terceira possibilidade temos o conteúdo relacionado com a realidade, 

partindo de situações contextualizadas e de interesse dos alunos. 

 
“[...] propicia uma intenção maior entre conteúdo e prática, ou 
seja, o aluno tem a possibilidade de reconhecer de forma mais 
clara a realidade na qual está inserido”. 
“Acredito que os trabalhos com projetos são muitos mais 
produtivos em relação ao aprendizado do aluno. Eles 
conseguem perceber na prática tudo aquilo que aprendem no 
cotidiano escolar.” 
“Acredito na proposta de projetos, mas esses projetos têm que 
estar bem envolvidos com o conteúdo. Quando um projeto não 
está envolvido de certa forma com o conteúdo trabalhado os 
alunos se dispersam com facilidade (infelizmente).” 
“[...] partindo de situações  reais e contextualizadas”. 
(professores – questionário) 

 

Aproximamos essas três características: aluno tornar-se sujeito ativo, 

interdisciplinaridade e conteúdo contextualizado, da fundamentação teórica 

explicitada por Hernandez. Para ele, os projetos se baseiam nas descobertas 

espontâneas dos alunos, nas relações entre conteúdos e áreas do conhecimento e 
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na sua significatividade, desencadeando atitudes favoráveis para que a 

aprendizagem seja conectada com os interesses e realidade dos alunos. 

Ao responderem a segunda parte da questão 1, os professores apontam, 

também, como limitações dos projetos: interdisciplinaridade,  dificuldade de tornar o 

aluno co-autor no processo de aprendizagem e ter que “dar conta” dos conteúdos: 

 
“Os  limites encontram-se em se conseguir a 
interdisciplinaridade na aplicação e execução do projeto 
educacional.” 
“Creio que os limites dessa proposta estão na forma 
(estratégias) que o professor utiliza para levar seu aluno a 
tornar-se co-autor no processo” 
“Encontramos dificuldades em realizar os projetos quando nos 
deparamos com a grade curricular,  a exigência de conteúdos  
e a dificuldade em estabelecer contatos com as várias áreas.”  
“[...]A família é outra limitação, pois nem todas acreditam num 
trabalho com projetos.” (professores – questionário) 
 

Chama nossa atenção que estas limitações correspondem às mesmas 

características apontadas como possibilidades do trabalho por projetos. Entendemos 

que estas respostas  têm a ver com a complexidade humana e com as contradições 

existentes no cotidiano escolar; o que demanda a necessidade de revermos alguns 

paradigmas, tradicionalmente incorporados na formação dos professores, como: não 

fazer parcerias entre os professores, criar um currículo estático e fechado, não ouvir 

o educando;  ações que, por estarem enraizadas no fazer pedagógico, geram uma 

série de outras dificuldades e limitações no cotidiano escolar. Ao mesmo tempo em 

que o professor reconhece a importância de uma ação ou de uma atitude, como nas 

características apontadas  como contribuições dos projetos, não consegue realizá-la 

com tranqüilidade, concebendo-a também como dificuldade.  

Outras três limitações apontadas pelos professores são:  

 A inflexibilidade da estrutura organizacional da escola: 

 
 “Mas, muitas vezes somos limitados pelo tempo e  a 
necessidade de concluir todo o programa estabelecido.” 
“Os limites estão na própria estrutura de ensino que precisa ser 
alterada”. 
“[...]a grande dificuldade no trabalho com projeto está no fato de 
que o mesmo pressupõe outra organização do tempo-espaço da 
unidade escolar, bem como outras relações entre os diferentes 
sujeitos da educação. A forma como a escola se mantém 
estruturadas em horas-aulas segmentadas, a divisão em 
disciplinas muitas vezes estanques [...]” 
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“A falta de tempo para desenvolvê-los; desde sua elaboração e 
reuniões com os outros professores envolvidos, até a carga 
horária limitada para conciliar o conteúdo programático e projetos 
ao mesmo tempo [...]”. 
“[...]Dificuldade por parte da equipe escolar em auxiliar o 
professor na organização e/ou exposição dos trabalhos ( melhor 
local, materiais a serem utilizados, locomoção de funcionários 
para auxiliar na apresentação do projeto, etc.).” (professores – 
questionário) 

 
 

 Falta de capacitação ou postura do professor  diante da proposta por 

projetos, dificultando a  orientação dos alunos: 

 

“A escola apresenta um corpo docente diversificado cada um 
com uma teoria que sustenta o seu trabalho. Nessa diversidade 
encontram-se professores que ainda não está amadurecido 
para fazer projetos. [...] E o aluno, quando não orientado, traduz 
o projeto como “tempo vago”.” 
“[...]falta de incentivo por parte de professores-orientadores; 
falta de preparo dos professores em saber como aplicar 
projetos.” (professores – questionário) 

 

 Postura do aluno, muitas vezes desmotivado, não demonstrando interesse 

em participar da proposta do trabalho por projetos. 

 
“[...]Falta de interesse por parte dos alunos[...]” 
“[...]Relutância por parte de alguns alunos em concordar com o 
tema escolhido, principalmente os alunos do Ensino Médio[...]” 
(professores- questionário) 

 

 

Em relação à questão 2 - Nomeie um projeto educacional que você tenha 

participado, no Colégio Metodista, descrevendo  por que este projeto deu certo? 

Solicitamos que os professores nomeassem o projeto com a intenção de 

identificarmos os que marcaram o seu fazer pedagógico, porém não vamos nos 

deter nesta questão; apresentando a seguir alguns motivos pelos quais alguns 

projetos dão certo em detrimento de outros. 

 

Relacionamos, primeiramente, os motivos ligados à metodologia: 
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“Projeto Física no trânsito. Os resultados para mim, enquanto 
professora foram de garantir que meus alunos não se 
reduzissem somente a ouvir, olhar, copiar e prestar contas.”  
 
“Projeto Contadores de Histórias e Projeto Cantores. [...] 
trabalhei apenas com alunos verdadeiramente interessados e 
engajados nos assuntos; foram grupos pequenos.”  
 
“Projetos na área de Inglês. [...] vivenciei experiências muito 
interessantes com projetos voltados para criação de situações 
reais como dramatização de peças em forma de esquetes 
“Shakespeare”; apresentação e/ou simulação oral de 
entrevistas realizadas pelos alunos do Colegial na busca por 
empregos, onde se é exigido o idioma inglês;  apresentação 
escrita em forma de painel sobre a vida dos alunos, etc.” 
(professores – questionário) 

 
 
Podemos observar, nos depoimentos dos professores, que a metodologia 

proposta aumenta-se a probabilidade de envolvimento dos alunos. Neste sentido, o 

educando não é um mero espectador e o trabalho é realizado a  partir do interesse e 

curiosidade do aluno, tornando a aprendizagem significativa e contribuindo com a 

aquisição do conhecimento. 

Em segundo lugar, apontamos os motivos relacionados à contextualização 

dos temas e conteúdos e a forma interdisciplinar proposta pelos projetos. 

 
“Projeto Meio Ambiente. [...] Várias disciplinas envolveram-se no 
trabalho, contextualizando os vários conteúdos trabalhados”.  
 
“Projeto Poupança. [...] permite a contextualização da 
matemática, através desse projeto os alunos conseguiram 
aprender o uso do dinheiro, troco, dívidas, cálculo de gastos, 
jurus, aplicações”. 
 
“Projeto Juventude e Cidadania [...] percebi algumas mudanças 
em relação à forma como os alunos concebem o conhecimento e 
a sua própria formação.” 

 

E, em terceiro lugar, destacamos a possibilidade de criação e apresentação 

dos resultados alcançados. 

 
“Projeto Brasil de todos nós. [...] esse projeto é trabalhado 
durante o 1º semestre do ano letivo. A partir de um tema os 
alunos pesquisam e apresentam seus resultados. Há 
envolvimento de quase todo o  colégio. Os alunos se dedicam 
muito”. 
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“[...] O projeto A resolução de problemas e a educação lúdica. [...] 
consistia em criar uma revista de matemática, uma coletânea de 
problemas, quebra-cabeça, jogos e histórias da matemática. 

 

E, como último motivo, a possibilidade que os projetos têm em proporcionar 

ações em direção ao outro e a prática da solidariedade. 

 
“Projeto Descobrindo gestos de Solidariedade. [...] os alunos 
foram desafiados a prática da solidariedade quando  estimulados 
a confeccionarem brinquedos a partir de alguns conceitos da 
física, para serem doados a instituições filantrópicas” 
 
“Projeto Ser. [...] ajudou os alunos a trabalharem em equipe e 
ajudar o próximo” 

 

 Comparando os dados apresentados pelos alunos com os dados 

apresentados pelos professores, constatamos os motivos que deram significado aos 

projetos são os mesmos, permitindo-nos validar os temas dos trabalhos por 

projetos, relacionando-os com os eixos da construção do sentido de vida: tema 

aprendizagem – eixo aprendizagem e  experiência; tema metodologia – eixo atitude 

e  responsabilidade; tema ajudar o outro e compartilhar conhecimentos -  eixo 

movimento em direção ao outro; tema participação – eixo poder criativo. 

Para analisar se os projetos educacionais podem contribuir com a construção 

do sentido de vida dos alunos que deles participam, elaboramos a  terceira questão, 

que auxiliou a análise sobre o que os professores pensam sobre este tema. 

Verificamos que houve concordância entre os docentes,  afirmando que os 

projetos contribuem com a construção do sentido de vida dos alunos, primeiramente, 

porque tem um movimento em direção ao outro. 

 

“Os projetos despertam o aluno para a vida, pois ele passa a 
enxergá-la como um todo, ele consegue perceber-se como 
cidadão que participa das mudanças e pode mudar o mundo que 
o cerca. Os projetos podem trazer uma visão mais ampla das 
áreas do conhecimento.” 
 
“[...] existe a necessidade do “outro”, para que atinja seus 
objetivos.” 
 
“Os projetos podem provocar interesse e sonhos de maneira 
cooperativa” 
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Em segundo lugar, porque  estão relacionados ao poder criativo, 

possibilitando a apresentação de um “produto final”. 

 
 “[...]O aluno se percebe capaz de construir algo, pois o 
resultado é concreto e valorizado [...]” 
 
“De forma geral há uma contribuição satisfatória para a vida e 
isso é demonstrado com o grande sucesso durante as 
apresentações finais.” 
 
“Os projetos educacionais têm tudo para contribuir com a 
construção do sentido da vida. Imagine para a aluna que 
ensinou origami, quanto isto não foi positivo para a sua auto-
estima. Sentiu-se útil, feliz e os colegas que aprenderam com 
ela também. A finalização do trabalho, isto é, o resultado, o 
“produto” é a maior recompensa para o aluno ou é o momento 
em que ele pode refletir sobre o que falhou no andamento de 
seu projeto. Dar errado, ter resultados ruins, demonstra saber 
lidar com frustrações, repensar, re-planejar. De toda forma o 
projeto contribuirá para que se torne uma pessoa melhor” 

 
Em terceiro lugar, porque os projetos estão relacionados  à realidade vivida 

pelos alunos, ressaltando a complexidade da existência humana. 

 
“Existe essa contribuição, a partir do momento em que o aluno 
passa a vivenciar a realidade tal como ela é e não somente via 
conteúdo, ou teoria, isso propicia uma participação mais efetiva 
do aluno nas aulas.” 
“Eles percebem que as “pequenas” ações do dia-a-dia podem 
fazer a diferença. [...] O aluno sente que de uma parte podemos 
mudar o todo.” 

 

Ressaltando a contribuição dos projetos, destacamos o depoimento de uma 

professora, por sintetizar o impacto do trabalho por projetos não só na vida dos 

alunos, como também na vida do professor. 

 

“Os projetos Educacionais não contribuem somente para uma 
re-significação do sentido da vida só dos alunos. Em um projeto 
educacional o professor também se modifica. Aprende, junto 
aos seus alunos, a humildade. Aprende a ousadia, aprende que 
o conhecimento não está centrado somente na transmissão. E 
assim, a responsabilidade de re inventar, ao levar o aluno à 
importância da interatividade, torna o professor alguém mais 
disposto a caminhar, com ousadia, ao lado e de mãos dadas 
com seu aluno”. (professora- questionário) 
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Este depoimento confirma o que para Freire (1998, p.25) é o como se dá o 

processo de aprendizagem, ao afirmar que não há docência sem discência; pois,  

“quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se  e forma-se 

ao ser formado”; logo,  “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. 

Apresentamos, a seguir, uma síntese da análise do tema central desta 

pesquisa: a contribuição dos projetos educacionais na construção do sentido de vida 

dos alunos que deles participam, a partir do parecer dos alunos e dos professores. 

 

De acordo com os alunos, o trabalho educacional por projetos:  

 

a) É uma estratégia que favorece a aprendizagem, porque oferece ao aluno a 

possibilidade de ser sujeito ativo no processo de aprendizagem. 

 
b) Tem uma metodologia que permite maior flexibilidade, participação, 

criatividade e auto-realização do aluno, pois perpassa pelos valores criativos. 

 

c) Aciona atitudes responsáveis por parte dos alunos, pois, por terem a 

possibilidade de escolher o que e como fazer, sentem-se parte integrante do 

processo de aprendizagem.  

 

d) Incentiva o movimento do aluno em direção ao outro, proporcionando a ajuda 

ao próximo, a prática da solidariedade e a contribuição sócio-política.  

 

e) Permite que os alunos demonstrem que, mesmo sendo adolescentes, podem 

contribuir com  os diversos  aspectos da vida em sociedade: político, social, 

cultural, educacional, humano, ético, ecológico, etc., desmistificando a 

ideologia de que a juventude é apenas um problema para a sociedade. 

 

f) Amplia o espaço para que o aluno, no processo de auto-conhecimento, 

descubra suas potencialidades, gerando auto-estima; 
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g) Possibilita a vivência de experiências que marcam a vida dos alunos e, de 

forma positiva, os ensina a aprender, mesmo diante de situações-problemas e 

situações-desafiadoras. 

 

h) É um dos caminhos para a construção do sentido de vida, pois provoca 

experiências que fazem com que os alunos olhem para “dentro de si”,  mas 

também, caminhem em direção ao outro,   construindo sentido para suas 

vidas. 

 

De acordo com os professores, o trabalho educacional por projetos: 

 

a. Valoriza a interdisciplinaridade. 

b. Possibilita a administração de um conteúdo relacionado com a realidade, 

partindo de situações contextualizadas e de interesse do aluno. 

c. Permite que o aluno seja responsável por sua aprendizagem; tornando  

sujeito ativo neste processo. 

d. Propõe uma metodologia que aumenta a probabilidade de envolvimento dos 

alunos. 

e. Proporciona ações em direção ao outro e a prática da solidariedade. 

f. Contribui com a construção do sentido de vida dos alunos porque tem um 

movimento em direção ao outro, trabalha com os valores criativos, 

possibilitando a apresentação de um “produto final”. 

 

Apresentamos, também, nessa síntese, as limitações e dificuldades no 

trabalho por projetos, apontadas tanto pelos alunos quanto pelos professores, como 

desafio e sinalização da necessidade de maior discussão e reflexão sobre os temas 

juventude,  projetos educacionais  e sentido de vida.   

 

Para os alunos, são limitações e dificuldades dos projetos: 

a) Dar um caráter acadêmico para o trabalho, sistematizando as ações 

propostas pelo projeto.  

b) Pesquisar sobre  a temática. 
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c) Trabalhar em grupo, sabendo ouvir a opinião do outro e discutindo  

diferentes idéias. 

d) Relacionar o objetivo do projeto com a realidade vivida.  

 

Para os professores, as limitações e dificuldades dos projetos são: 

a. Realizar um trabalho interdisciplinar.  

b. Trabalhar a autonomia do aluno, tornando-o co-autor no processo de 

aprendizagem. 

c. Modificar a postura do aluno, muitas vezes, desmotivado, não 

demonstrando interesse em participar. 

d. Conseguir  “dar conta” dos conteúdos, exigidos pela grade curricular. 

e. Flexibilizar a estrutura organizacional da escola. 

f. Falta de capacitação para orientar o trabalho por projetos. 

 

Finalizando, na perspectiva de  uma síntese e considerando as respostas tanto 

de alunos como professores, análise dos dados sugere que o trabalho educacional 

por  projetos: 

 Contribui com a construção do sentido de vida dos alunos-adolescentes 

que deles participam porque são espaços de experiências onde os alunos 

podem olhar para “dentro de si”, ter um movimento em direção ao outro e 

trabalhar os valores criativos; logo, é um dos caminhos para a construção 

do sentido de vida, conforme abordado por Frankl. 

  É espaço que dá maior abertura para o diálogo, participação do aluno e 

para temas e conteúdos significativos; estas condições, conforme 

Hernández, aumentam a probabilidade de aprendizagem.  

 Tem também suas limitações e dificuldades que, como todo processo que 

envolve relações interpessoais, refletem a complexidade humana, não 

devendo ser consideradas como justificativas simplificadas para sua não 

realização; mas transformadas em temas de estudo e reflexão. 

 Contribui para a revisão da prática docente, permitindo que alunos e 

professores, se vejam como sujeitos neste processo.  Conforme Freire 

(1998), ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, pois, “é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que podemos melhorar a 

próxima prática.” 
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 É um conteúdo que ainda precisa ser discutido e aprofundado tanto na 

Formação dos Educadores como na formação permanente dos 

professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não vos conformeis com este século, 
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente [...] 

(Romanos 12. 1a) 
 

 
(Imagem extraída do livro Cuidado, escola! p. 105) 
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Pensar sobre o tema da juventude na contemporaneidade, dentro da 

perspectiva da construção do sentido de vida, demonstra nosso não conformismo 

diante de um século, em que as conquistas científicas e tecnológicas avançam na 

mesma marcha que o processo de desumanização da sociedade.   

Há uma nítida diferença em viver numa sociedade em ascensão que vivencia 

a era do conhecimento e da tecnologia e, também, se preocupa com as pessoas, e 

viver numa sociedade que, na busca incessante do poder e do avanço tecnológico, 

descarta o principal critério ético que é privilegiar a Vida.  

É preciso renovar a mente e o pensar humano, resgatando a possibilidade de 

olharmos para o outro com sensibilidade e acolhimento. Como diz Sung (2002, p. 

48), “os que conseguem enxergar através dos olhos precisam decodificar os sinais 

que vêm com os olhos na sua cabeça”, ou seja, precisamos ver, não somente com 

os nossos olhos, mas com a cabeça,  e, “[...] quando “mudamos a cabeça”, 

enxergamos as coisas diferentes”. Sung chama a este processo, conversão 

religiosa, que vem a ser “uma experiência que faz ver para além do que via antes e, 

por isso, faz ver de modo diferente.” 

Olhar para a juventude com esperança, acreditando em suas potencialidades, 

vendo-a para além das “máscaras” com que os jovens-adolescentes se escondem, 

vendo-a atuante e responsável, é o que nos permite  apostar que “o mundo que está 

aí não tem a última palavra.” 53 

Paralelamente a esse olhar desmistificado de que a juventude seja apenas 

um problema para a sociedade, é importante conhecermos e respeitarmos, também, 

as limitações e desafios emocionais, sociais, éticos, relacionais, etc. que lhe são 

próprios, valorizando e investindo sempre nas possibilidades e capacidades que ela 

apresenta.  

Entre as funções da escola de “garantir uma série de competências básicas 

para todos os adolescentes e a possibilidade de construir sua subjetividade 

cultural”54 está, também, a importante função de garantir a construção significativa 

do conhecimento, favorecendo o fortalecimento das atitudes e cuidados com a vida - 

nosso bem comum.  

                                                
53 Expressão utilizada por Sung ao diferenciar esperança de otimismo (2002, p.75) 

54 Hernandez  ( 1998, p.52) 
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Vários motivos nos levam a acreditar que o trabalho educacional por  Projetos 

é uma proposta transgressora55. Para reforçar a compreensão desta proposta, 

destacamos, a partir de Hernández (1998, p.11-13) quatro motivos: 1- O sentido 

transgressor da visão de educação escolar “baseada nos “conteúdos” apresentados 

como “objetos” estáveis e universais”. 2- A necessidade de transgredir a visão  

reducionista da complexa instituição social, a escola, que, escondendo-se, muitas 

vezes, atrás da marca “construtivista” como capa de legitimação, acaba confundindo 

mais, que esclarecendo as intenções educativas. 3- É uma proposta que procura 

transgredir a visão de currículo escolar centrado nas disciplinas apresentadas aos 

alunos de forma fragmentada e desvinculada da realidade. 4- A possibilidade de 

transgressão da visão de escola que “impede que os alunos se construam como 

sujeitos em cada época de sua vida.” 

Sendo assim, os projetos educacionais são propostas abertas à 

dialogicidade, à interatividade, à prática de uma educação libertadora, colocando os 

alunos em contato com as diversas realidades, com temas de interesse e busca de 

soluções para as dificuldades encontradas e  contribuindo para que se reconheçam 

como sujeitos responsáveis pelas críticas e mudanças necessárias para a 

transformação da sociedade. 

Quando os professores conseguem olhar para a juventude, apostando e 

levando em conta o perfil adolescente, contribuem com o processo de 

aprendizagem significativa e ajudam seus alunos a construírem sentido para a vida.  

Os espaços da sala de aula e as propostas de trabalho por projetos são 

grandes possibilidades de construção de sentido de vida, uma vez que as relações 

aí estabelecidas não são mais de competição entre quem domina quem, mas sim de 

relações pautadas no respeito mútuo, no diálogo e na complexidade humana. 

A proposta de trabalho por projetos apresenta também alguns limites e 

dificuldades, conforme já apresentados, que num processo avaliativo não consistem 

em motivos para sua não realização, mas oportunidades de estudo, reflexão e novos 

encaminhamentos. 

Considerando os caminhos da espiritualidade, da logoterapia numa 

perspectiva educacional e do trabalho educacional por projetos, como trajetos que 

podem favorecer a construção do sentido de vida, ressaltamos que esta construção 

                                                
55 Segundo Hernández,  o termo “transgressão” aparece como um aspecto que define a intenção de mudança (1998, p. 11) 
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é o grande desafio não só para a juventude, mas para o ser-humano, em especial, 

para nós, educadores. E, para preencher as lacunas  existentes na formação 

docente, sugerimos que os temas projetos educacionais e sentido de vida sejam 

discutidos à luz dos conhecimentos  tácitos56 (implícitos e subjetivos), advindos da 

experiência tanto dos educadores como dos educandos, repercutindo, assim, os 

conhecimentos explícitos e sistematizados teoricamente. 

Até aqui apresentamos o resultado da nossa reflexão sobre a concepção de 

educação  escolar  pautada no trabalho por projetos e, acima de tudo, preocupada 

com a construção do sentido de vida dos alunos. Neste momento, voltamo-nos a 

apostar na construção do sentido de vida da escola, enquanto grupo de pessoas 

(professores, alunos, funcionários) que a compõem. Este processo de construção de 

sentido  acontece, justamente, mediante a força motivadora que impele a escola  a 

olhar para seu interior, a redescobrir-se enquanto “força” e a criativamente caminhar 

em direção ao outro (aluno), na complexidade do próprio cotidiano escolar, 

alimentada da dialogicidade e do encontro de  potencialidades (aluno-escola) que, 

consequentemente, geram significativas  experiências.  

Finalizando, registramos nossa esperança na educação, na escola, nas 

nossas ações pedagógicas, nos educadores e principalmente numa juventude cheia 

de sentido de vida.  

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Expressão utilizada por MOURA  e BARBOSA (2007, p.222)  
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ANEXO 1 
 
 
 

 
Questionário - Alunos do Colégio Metodista – Unidade São Bernardo do Campo, 
como parte da pesquisa de campo, do trabalho de mestrado de Telma Cezar da 
Silva Martins; com a intenção de fazer um levantamento da contribuição do trabalho 
educacional por projetos e o quanto estes auxiliam na construção do sentido de vida 
dos jovens e adolescentes que deles participam. 
 
Identificação: Sou aluno/a do (    ) 1º Ano (    ) 2º Ano (     ) 3º Ano     do Ensino 
Médio e tenho _______ anos. 

 
 
1. Quais projetos educacionais você participou nos dois últimos anos? 

(   ) Século XX 
(   ) Brasil de todos nós 
(   ) Semana da Solidariedade 
(   ) Juventude e Cidadania 
(   ) GAC – Grupo de Apoio a Comunidade 
(   ) Projeto Virtudes 
(    ) Semana Literária  
(   ) ENIC – Encontro de Iniciação Científica 
Tema do seu projeto: ________________________________________ 
(   ) outros: _________________________________________________ 

 
 

2. Qual destes foi mais significativo para você? Por quê?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
3. Quais as maiores dificuldades e limitações você encontra no trabalho por 

projetos? 
 
(   ) compreender os objetivos do projeto 
(   ) trabalhar em grupo 
(   ) pesquisar sobre a temática 
(   ) dar caráter  acadêmico para o trabalho 
(   ) relacionar o objetivo do projeto com a realidade vivida 
(   ) outras: ___________________________________________________ 
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4. Quais os pontos positivos do trabalho por projetos? 
 
(   ) trabalho em grupo. 
(   ) temas e conteúdos relacionados à realidade. 
(   ) responsabilidade do aluno com a pesquisa e a busca do conhecimento. 
(   ) professor é parceiro na construção do conhecimento. 
(   ) apresentar  um “produto final” . 
(   ) temas e conteúdos que fazem sentido para a vida. 
(   ) outros: __________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
5. A partir do conceito de Sentido de Vida, em Viktor Frankl, podemos dizer que 

o sentido de vida é a força motivadora que vem do interior de cada um. Sendo 
assim, você acredita que alguns projetos educacionais podem contribuir com 
a construção do sentido de vida? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

6. Atualmente, o que faz ou traz sentido para sua vida? 

 (   ) Desenvolvimento da  espiritualidade  
(    ) Escola - enquanto espaço do estudo e da aquisição do conhecimento 
(   )  Escola - como ambiente social 
 (   ) Grupo de amigos 
(   ) Estudar para o vestibular / ENEM 
(   ) Capacitação profissional 
(   ) Entrada no mercado de trabalho 
 
Outros __________________________________________________ 

 
 

São Bernardo do campo, _____ de_______________ de 2008. 
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ANEXO 2 
 
 
 

Questionário - Professores do Colégio Metodista – Unidade São Bernardo do 

Campo, como parte da pesquisa de campo, do trabalho de mestrado de Telma 

Cezar da Silva Martins. Tendo por objetivo, fazer um levantamento de aspectos 

relativos à prática dos projetos educacionais e o quanto estes projetos têm 

contribuído para a construção do sentido de vida dos alunos que deles participam. 
 

Identificação: Atuo no Ensino Médio a ______ anos, como professor/a de 

____________________________________________________________ 

 

1. Como você define a proposta do trabalho por projetos no âmbito escolar? Quais 

os limites e possibilidades desta proposta educacional? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Nomeie um projeto educacional que você tenha participado, no Colégio 

Metodista, descrevendo o porquê este projeto deu certo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. A partir do conceito de Sentido de Vida, em Viktor Frankl, podemos dizer que o 

sentido de vida é a força motivadora que vem do interior de cada um. Sendo 

assim, você acredita que os projetos educacionais podem contribuir com a 

construção do sentido de vida dos alunos que deles participam? Qual o impacto 

dos projetos na vida dos seus alunos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

São Bernardo do campo, _____ de_______________ de 2008. 
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ANEXO 3 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu___________________________________________________________________,  

 RG nº. ___________________ e CPF __________________, consinto em participar do 

estudo: Juventude, Educação Escolar e Sentido de Vida: um estudo a partir de Projetos 

Educacionais no Colégio Metodista. Estudo este que tem como objetivo analisar a proposta 

de trabalho por projetos como uma das possibilidades de construção de sentido de vida, 

pontuando o impacto desses projetos na construção do sentido de vida dos alunos/as que deles 

participam. Espera-se que esta pesquisa traga como benefícios não só o aprofundamento do 

conhecimento acadêmico, mas também contribua para a Formação do Professor, no que diz 

respeito às aprendizagens significativas, construção de sentido da vida na adolescência, 

partindo das contribuições, limites e dificuldades encontradas na proposta educacional do 

trabalho por projetos. 

Fui informado/a sobre a metodologia, que constará da observação participante, aplicação do 

questionário exploratório e de entrevistas de aprofundamento, havendo garantias de que 

receberei os esclarecimentos necessários antes e durante a pesquisa. 

As entrevistas serão realizadas de preferência no próprio ambiente escolar ou em outro local a 

ser acordado entre entrevistado/a e a pesquisadora. 

Fui informada/o que este estudo, de caráter acadêmico, será conduzido pela aluna Telma 

Cezar da Silva Martins do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Elydio dos Santos Neto. 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem psicológica ou 

física e que será preservada minha privacidade. 

Concordo que os dados, mantido o sigilo sobre a minha participação, sejam publicados com 

fins acadêmicos ou científicos. 

Estou ciente que poderei, a qualquer momento, comunicar a minha desistência em participar 

do presente estudo, sem qualquer penalização. 
 

São Bernardo do Campo, ____ de ____________ de 20___. 

__________________________  ______________________________ 
Assinatura     Assinatura do responsável ( menores que 18 anos) 
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ANEXO 4 
 
 
 

 


