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A proposta desta comunicação é refletir sobre o trajeto vivido pelo professor de 
Ciências no âmbito do projeto de pesquisa: Trabalho integrado na escola pública – 
participação política/pedagógica, financiado pela FAPESP, desenvolvido na Escola 
Municipal “Prof. Vicente Rao”, Campinas, SP, de agosto de 2006 a julho de 2009. O 
projeto foi uma iniciativa do Laboratório de Gestão Educacional (Lage) da 
FE/Unicamp, que se propôs a interagir com os sujeitos da escola, e teve como 
objetivo oferecer contribuições ao processo de construção de novas formas de 
conceber a prática–política/pedagógica da organização escolar, no âmbito dos 
processos e relações que constituem a organização do trabalho no seu cotidiano. O 
ponto de partida para a reflexão nesta comunicação será a reconstituição de 
acontecimentos eleitos pelo pesquisador enquanto marcos das complexidades do 
trajeto de constituir–se professor de Ciências, ao mesmo tempo buscando construir 
aberturas que oferecessem contribuições a constituição do trabalho integrado, na 
interação com outros sujeitos, também professores de Ciências ou das demais 
áreas ou níveis de ensino que compõem o currículo da escola como um todo. Ao 
constituir a experiência, busca–se também a construção de novos olhares sobre a 
vivência dos processos que permearam a proposta de construção do trabalho 
integrado concebido aqui também enquanto uma das ferramentas do processo de 
construção de uma escola diferente. A metodologia de pesquisa utilizada foi a da 
Pesquisa–ação segundo Morin (2004), sendo que nesta comunicação também se 
lançará mão das reflexões de outros autores como: Barroso (2000) e Lima (2001), 
Freire (1996), Foucault (2003), Larrosa (2000; 2004).  
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O nascimento, portanto, implica o aparecimento de algo no qual nós não podemos 
reconhecer a nós mesmos (LAROSSA, 2000: 189).   

     

  

Introdução. 

Tomando como base para comunicação no 17º Cole, o objetivo deste texto é refletir 
sobre o trajeto do professor de Ciências para  se constituir, também, como 
pesquisador no âmbito do Projeto de pesquisa: Trabalho Integrado na Escola 
Pública-Participação Político-Pedagógica, desenvolvido na Escola Municipal Professor 
Vicente Ráo, Campinas, SP, de agosto de 2006 a julho de 2009, com apoio da 
FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.  

O projeto de trabalho integrado na Escola Pública foi uma iniciativa do Prof. Dr. 
Pedro Ganzéli, do Departamento de Políticas, Administração e Sistemas 
Educacionais (DEPASE), da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp, que, no ano 
de 2005, através da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, se aproximou 
e propôs o projeto de pesquisa aos sujeitos da escola.  



Escrito no decorrer do ano de 2005, o projeto foi composto inicialmente por cinco 
Subprojetos: Planejamento participativo- proposto pelos gestores da escola; Ação 
integrada da Coordenação Pedagógica e Supervisão (envolve o trabalho de uma 
Supervisora e uma Coordenadora Pedagógica com três gestores da unidade 
escolar); Jogos da Amizade ( tem em dois professores de Educação física seus 
propositores); Laboratório Interativo de Ciências -Labi (agrega os três professores 
de Ciências da escola); Registro em Vídeo no Cotidiano Escolar (envolve duas 
professoras uma de Português e outra de da Disciplina Educação e Relações 
Econômicas -ERET).  

No início do ano de 2007, foram propostos ainda outros dois Subprojetos: A 
Inclusão e o Trabalho Interativo na Escola Pública- que agrega duas professoras de 
Educação Especial. Além do Subprojeto de Inclusão há, também, o Subprojeto: a 
Construção dos Ciclos de Desenvolvimento Humano- Um novo olhar, novos 
desafios, no qual envolve outras três professoras dos anos iniciais ou Ciclo I, este 
projeto foi proposto no inicio de 2007. Ao todo, o projeto de pesquisa é composto 
por 18 pesquisadores de várias disciplinas, sendo que dois deles, uma Supervisora 
e uma Coordenadora Pedagógica, atuam no âmbito externo à escola. Como objetivo 
geral do projeto de pesquisa na escola destaca-se a busca por "oferecer 
contribuições ao processo de construção de novas formas de conceber a prática-
político/pedagógica da organização escolar, no âmbito dos processos e relações que 
constituem a organização do trabalho no seu cotidiano". 

Nesta comunicação, as reflexões terão como ponto de partida as experiências de 
pesquisa vividas pelo professor de Ciências, um dos três sujeitos que integra o 
Subprojeto Laboratório de Ciências, renomeado pelos pesquisadores, enquanto 
laboratório Interativo de Ciências, reconhecido como Labi.  

A superação de conflitos pode ser tomada enquanto uma das marcas da experiência 
de participação no projeto de pesquisa de trabalho integrado na escola pública. 
Neste caso, tomo como ponto de partida para a escrita desse texto, não apenas a 
percepção que se faz necessário reaprender o que já se pensava ter aprendido, 
mas, também, a certeza de continuar aberto a novos acontecimentos e 
aprendizagens sobre as complexidades que permearam a experiência de construção 
do trajeto de trabalho integrado na escola. As atividades do professor de Ciências 
implicaram no cuidado para que conseguisse lidar com o novo, segundo Larossa 
(2000), aquilo "no qual nós não podemos reconhecer a nós mesmos" (

Várias questões poderiam ser apontadas como marco das complexidades que 
permearam a experiência no Projeto de Pesquisa: Trabalho Integrado na Escola 
Pública-Participação Político-Pedagógica. A primeira delas foi a sua inserção na 
escola perante o contexto político em que vivíamos na Rede Municipal de Campinas 
naquele período de 2005 a 2008. A segunda questão, se refere também aos 
estranhamentos, ou aos processos vividos no âmbito de percursos, no qual as 
interações com o outro estavam na dependência, muitas vezes, não apenas de se 
colocar em evidências práticas nem sempre visíveis dos sujeitos na escola, mas 
também, de reconstruí-las numa perspectiva de integração com o outro. Sem a 
pretensão de alimentar promessas que não serão cumpridas, dentro dos limites 
propostos, essas são questões que continuaram se constituindo em objeto de 
reflexão na seqüência desse texto.         

LAROSSA, 
2000: 189).  

O ano de 2005, ano em que se propôs e elaborou o projeto de pesquisa na escola 
foi emblemático para os trabalhadores da Rede Municipal de Campinas, vivíamos 

1- Do contexto ao olhar sobre um movimento  



um momento político de grandes instabilidades e incertezas, em razão, 
principalmente, da possibilidade de mudanças no Plano de Cargos e Carreira, em 
vigor desde meados de 2004 e contestado judicialmente em meados de 2005, 
quando uma nova gestão chegou ao poder na Prefeitura Municipal de Campinas.  

A implementação do Plano de Cargos e Carreira foi uma iniciativa da Gestão 
Municipal 2001-2004 e esta traduzia várias conquistas, entre elas, a participação 
dos funcionários na sua elaboração, o que possibilitou o reconhecimento e abertura 
de espaços para formação e pesquisa-ação na escola. A "centralidade da escola" na 
proposição das políticas públicas em educação, visando romper com ações 
desencadeadas de "cima para baixo", possibilitando a "inversão de setas" na 
implementação das políticas educacionais representou uma outra conquista e marca 
daquela gestão.  

Mesmo tendo uma compreensão das possibilidades que o projeto de pesquisa 
abriria enquanto espaço de aprendizagem da pesquisa e formação na escola, a 
elaboração do Subprojeto Laboratório de Ciências sofreu reflexos diretamente 
daquele contexto político pelo qual passamos a viver a partir de 2005 e, no 
cotidiano da escola, surgiu um ambiente de insegurança, em razão de mudanças 
que alteraram, por exemplo, os critérios de aprovação de projetos de trabalhos na 
escola. Esta situação resultou em mudanças na organização do trabalho de forma 
geral, consequentemente, produzindo reflexos também a nível emocional em cada 
sujeito.  

Em meio a um contexto de poucas discussões, a primeira versão do Subprojeto 
Laboratório de Ciências foi proposto com muitas dificuldades quanto à participação, 
sendo que as contribuições ocorreram muito mais a partir das referências e 
experiências dos sujeitos que já contavam com alguma vivência de uso do 
Laboratório no Ensino de Ciências do que das discussões sobre suas possibilidades.  

Mesmo mediante as dificuldades explicitadas, no segundo semestre de 2005, uma 
primeira versão do projeto de pesquisa do Laboratório de Ciências foi elaborada e, 
juntamente, com os demais quatro subprojetos que, naquele momento, 
compunham o presente Projeto de Pesquisa Trabalho Integrado na Escola Pública 
como um todo, foi encaminhada e aprovada pela Comissão Científica da FAPESP. 
Neste caso, foi em meados do primeiro semestre de 2006, que na escola 
recebemos a notícia da aprovação do projeto, sendo que a pesquisa, propriamente 
dita, teve inicio em agosto de 2006.     

O contexto anteriormente explicitado não deixou de continuar produzindo reflexos 
durante boa parte da pesquisa, uma vez que durante seu desenvolvimento várias 
mudanças relacionadas ao planejamento e à organização da escola continuaram 
acontecendo, o que fez com que a superação de obstáculos se constituísse 
sempre como uma marca de percurso do projeto com um todo na escola e, 
também, do Subprojeto LABI.  

Após a confirmação da aprovação e apoio da FAPESP ao projeto de pesquisa, sob a 
Orientação do Prof. Dr. Pedro Ganzeli, da Faculdade de Educação da Unicamp, no 
grupo de pesquisa iniciaram-se discussões sobre o planejamento das etapas da 
pesquisa. No Subprojeto Labi, o primeiro passo foi o de tentar colocar em discussão 
as concepções de Laboratório e seu uso no Ensino de Ciências, que orientariam os 
passos da pesquisa do Subprojeto.   

Uma das questões definidas desde o início juntamente com o Coordenador da 
Pesquisa foi o calendário de reuniões gerais e específicas de cada subprojeto da 
pesquisa, bem como as tarefas e compromissos de cada pesquisador, por exemplo, 



com a organização e o cumprimento dos prazos estipulados para apresentação de 
relatórios, organização e produção dos registros de pesquisa, tendo como principal 
instrumento o Diário de Campo. 

 A fundamentação teórica da metodologia foi sugerida algum tempo posterior a 
esse momento inicial e foi estudada a partir de Morin (2004) que com base na 
antropopedagogia, faz uma reflexão sobre a metodologia da pesquisa-ação integral 
e sistêmica, na qual defende a importância dos sujeitos implicados num processo 
onde possam captar as significações dos acontecimentos vividos. Um envolvimento 
que tende "a transformar todos os atores em autores das decisões e dos juízos 
acerca do processo vivido na concepção, na realização e na avaliação do projeto" 
(p. 52). 

Desde os primeiros momentos da pesquisa, mesmo perante as dificuldades 
enfrentadas, uma questão foi unânime entre os sujeitos do Subprojeto Labi, a de 
que não deveríamos perder de vista a importância que um espaço aberto às 
reflexões e  a construção do trabalho integrado e interdisciplinar, isso poderia 
representar a continuidade do percurso de construção de um outro projeto de 
escola pública em movimento, antes mesmo da chegada do projeto de trabalho 
integrado em nossa escola. No entanto, não raras vezes, tive dúvidas se seríamos 
capazes de superar as dificuldades que foram surgindo ao longo do caminho.   

Fruto do processo já explicitado, um grande obstáculo que os sujeitos do 
Subprojeto LABI se depararam logo no início foi a falta do espaço físico para a 
implementação do laboratório, tendo o poder público municipal se comprometido 
com uma reforma da escola e com construção de tal espaço.  

A promessa de representantes do poder público para a gestão da escola desde a 
elaboração do Subprojeto, foi a concretização da reforma da escola até novembro 
de 2006. Posteriormente, o primeiro prazo passou para maio de 2007, depois para 
agosto do mesmo ano,  tendo início somente no final do primeiro semestre de 
2009. A reforma só pode ser realizada quando em razão do fechamento de duas 
turmas, uma do ciclo I e outra do ciclo III de ensino, possibilitou a utilização da 
única sala de aula com pias para implementação do LABI, ainda de forma 
improvisada. Neste caso, mesmo com o fechamento de duas salas, uma classe do 
primeiro ciclo continuou estudando numa sala improvisada, antes utilizada apenas 
para uso da TV e Vídeo.   

O Subprojeto Laboratório de Ciências contou com espaço físico para implementação 
do laboratório, somente a partir de meados do primeiro semestre de 2009..Os 
pesquisadores do Subprojeto Labi realizaram várias ações tendo em vista a 
constituição do trabalho integrado, a principal delas foi a realização dos Planos de 
Ensino a partir de um modelo único, inicio da reorganização do Currículo de 
Ciências nas séries ou ciclos finais do Ensino Fundamental, um processo sempre 
acompanhado de reflexões sobre o Ensino de Ciências e o uso do laboratório.  

2

Especialmente a partir do ano de 2006, período de vigência de um contexto de 
políticas públicas impostas de "cima para baixo", no cotidiano da escola não era 
raro perceber sujeitos reclamando das tomadas de decisões hierárquicas que os 
afetavam. No entanto, uma questão também angustiante era perceber que 
convivíamos com muitas dificuldades para que pudéssemos assumir, de forma 
coletiva, uma posição de resistência a tal processo. A percepção era que essas 
decisões ou eram cumpridas em silêncio ou então (re)constituídas, também, no 
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silêncio, no espaço da sala de aula de cada sujeito. Nesse aspecto, importante 
foram os textos que começamos a estudar no espaço das reuniões gerais.   

Um dos primeiros autores sugeridos pela coordenação do projeto, ainda no segundo 
semestre de 2006, foi Barroso (2000), a partir do qual foi possível iniciar um 
processo de reflexão sobre as concepções e importância do exercício da autonomia 
na escola; para o autor, uma aprendizagem que primeiro requer que os sujeitos 
envolvidos a percebam enquanto necessidade, processo esse, diretamente 
implicado também com mudanças culturais, portanto, também da formação dos 
sujeitos. 

Nesse caso, particularmente alimentava a expectativa que as reflexões do autor 
pudessem oferecer contribuições para o inicio de um processo de análise coletiva 
do movimento vivido, em minha concepção, não apenas de retrocesso, mas de 
incentivo à permanência dos isolamentos no cotidiano da escola. Se por um lado 
tínhamos a impressão da prevalência de certo conformismo quanto à uma 
organização escolar que nos "ensinou" a trabalhar de forma solitária e a viver "a 
espera" pelo amparo das decisões da hierarquia, por outro havia uma incerteza de 
compreender até que ponto as reflexões do autor conseguiriam contribuir para uma 
análise e questionamento das concepções de educação, escola, sociedade e sujeito, 
que passaram a prevalecer a partir de então. Romper com tal tendência era uma 
questão destacada pelo próprio autor. 

Para Barroso(2000), não existe autonomia que possa ser instituída por decretos. 
Compreendida enquanto forma de gerir e orientar as relações e dependências entre 
os sujeitos num grupo, para esse autor, o exercício da autonomia está diretamente 
relacionado às leis ou normas construídas por esse grupo. Enquanto campo de 
forças, se configura muito mais enquanto fruto de opções dos sujeitos, para que a 
mesma possa ser (re)descoberta e exercida por um grupo: 

"A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam e equilibram diferentes 
detentores de influências (externa e interna) dos quais se destacam: o governo, a 
administração, professores, alunos, pais e outros membros da sociedade. 

A autonomia afirma-se assim, como expressão da unidade social que é a escola e 
não pré-existe á ação dos indivíduos. Ela é um conceito construído social e 
politicamente, pela interação dos diferentes atores organizacionais, numa 
determinada escola ."(BARROSO, 2000: 17).            

Além de Barroso (2000), Lima (2001), igualmente, lançava luz sobre as concepções 
de escola e a importância do exercício da aprendizagem da autonomia, ao refletir 
sobre os modelos de escola enquanto construções teóricas e organizações 
socialmente construídas, apontava não apenas a importância de uma análise 
multifocalizada dos modelos organizacionais da escola pública, mas, também, o 
papel estratégico que cumprem os sujeitos quando aprendem a jogar com as regras 
dadas, para que outras possam  ser construídas por um grupo: 

"E, assim, os atores escolares não se limitam ao cumprimento sistemático e 
integral das regras hierarquicamente estabelecidas por outrem, não jogam apenas 
um jogo com regras dadas a priori, jogam-no com a capacidade estratégica de 
aplicarem seletivamente as regras disponíveis e mesmo de inventarem e 
construírem novas regras (...). A escola não é apenas uma instância hetero-
organizada para a reprodução, mas é também uma instância auto-organizada para 
a produção de orientações de regras, expressão das capacidades estratégicas dos 
atores e do exercício (político) de margens de autonomia relativa, o que lhes 



permite, umas vezes retirar benefícios da centralização e, outras vezes, colher 
vantagens de iniciativas que afrontam." (LIMA, 2001: 94/104)            

Durante todo o percurso da pesquisa, os textos sugeridos para leituras eram 
disponibilizados com antecedência ao encontro no qual seriam discutidos. No 
encontro em que o texto do autor foi discutido, os sujeitos da pesquisa foram 
convidados pelo Coordenador Prof. Dr. Pedro Ganzéli a se manifestarem sobre qual 
modelo inseriam o movimento da nossa escola. O que me chamava  a atenção foi 
ouvir a manifestação de um sujeito da gestão em relação à sua descrença ou 
mesmo indiferença quanto à possibilidade da escola se organizar a partir de normas 
criadas em seu interior. Essa manifestação lembrou-me da importância de lidarmos 
com as diferenças, principalmente, uma mudança de concepções, mesmo sobre 
autonomia, que pode envolver muitas outras questões, como por exemplo, a 
necessidade de desconstruir ou de reconstruir formas de interações no cotidiano da 
escola pautadas muito mais nas relações hierárquicas do que relações instituídas 
pelos sujeitos. Uma questão que envolvia lidar com culturas postas sobre a 
organização da escola e suas relações com a sociedae, crenças, histórias de vida e, 
principalmente, de formação, conforme já destacado a partir de Barroso (2000).   

Neste aspecto, durante o período inicial da pesquisa tivemos que aprender a lidar 
com os conflitos gerados, principalmente, a partir da percepção de que a equipe 
gestora da escola, de forma "tácita" e neutra, algumas vezes tendia a se colocar 
muito mais a serviço da implementação de políticas e normas produzidas 
externamente à escola, do que um investimento em discussões que possibilitassem 
ao grupo decidir sobre os caminhos e políticas propostas no cotidiano da escola. Por 
outro lado, o conflito se referia também ao fato de perceber a existência de certo 
silêncio do grupo de professores em relação à essas questões.  Uma das 
conseqüências desse processo foi que, nem sempre, as posições assumidas 
enquanto sujeito perante o grupo se constituíram numa questão tranqüila.     

Durante todo o percurso da pesquisa, no âmbito do Subprojeto Labi, vários 
obstáculos tiveram que ser superados. O primeiro deles se relacionou à discussão 
sobre concepções de Ensino de Ciências defendidas e praticadas desde a prática de 
cada sujeito, uma questão que foi sendo enfrentada aos poucos no decorrer de todo 
o tempo da pesquisa na escola. As discussões dessas e outras questões contou 
também com as contribuições do Prof. Dr. Jorge Megid  Neto, da Faculdade da 
Unicamp que passou a assessorar o Subprojeto Labi, desde o início de 2007.  

Uma das primeiras questões colocadas em discussão foi sobre qual seria a célula 
mínima da construção do trabalho integrado: o professor ou o Ensino de Ciências? 
Uma defesa do Prof. Jorge foi que a célula mínima deveria ser o currículo e a 
disciplina Ciências e não professor, um posicionamento que também provocou em 
todos os sujeitos do Subprojeto várias indagações: trabalhar de forma integrada 
significaria então perder o poder de decisão sobre o trabalho? E quando um dos 
sujeitos, a partir da interação com seus alunos, possuir propostas que diferenciam 
das dos demais? Essas foram algumas das questões que começaram a ser feitas a 
partir de certo momento, sendo que a busca de resposta envolveram e ainda vem 
envolvendo estudos e reflexões entre os sujeitos da pesquisa. Um ponto de partida, 
assumido como consenso, é que o respeito aos trajetos pessoais que diferenciam 
cada sujeito se mostrou enquanto uma questão necessária e compreendida 
enquanto um dos elementos a partir dos quais cada um constrói sua identidade, 
mesmo que numa perspectiva de integração e construção do trabalho 
interdisciplinar na escola.      

3- A reconstrução do olhar: outras marcas do caminho 



            O percurso do projeto de pesquisa na escola foi cercado de muitos 
conflitos, porém consideramos importante destacar, não apenas como foram 
superados no decorrer do processo, mas o quanto a sua vivência resultou em 
aprendizagens. 

            Do segundo semestre de 2007 a julho de 2009, o percurso do projeto de 
pesquisa na escola não deixou de continuar sendo conflituoso, porém passaram a 
ser vividos de forma diferente, uma questão que só pode ser analisada e 
compreendida mediante as atividades de pesquisa que continuaram envolvendo 
diversas ações: estudos, discussões e reflexões em grupo, produção de relatórios, 
apresentação de seminários sobre o andamento do trabalho de cada subprojeto no 
cotidiano da escola, além da escrita de um texto coletivo sobre as características 
básicas do trabalho integrado.  

            Mesmo que cada atividade de pesquisa não possa ser analisada 
separadamente, a produção do texto coletivo apontaria sobre as características 
básicas do trabalho integrado na escola pública; o texto começou a ser produzido 
no inicio do segundo semestre de 2007, uma atividade que pode ser colocada como 
marco do movimento do projeto de pesquisa.  

            A proposta inicial, foi que cada pesquisador realizasse uma pesquisa de 
autores e temas que oferecessem contribuições à constituição do trabalho 
integrado. No decorrer do segundo semestre de 2007, nos encontros de reuniões 
gerais, cada pesquisador na forma de seminário, socializou para o grupo de 
pesquisa as reflexões do texto pesquisado.  

Um dos textos socializados foi Nascimento (2005): Gestão da Escola Púbica- 
desafios contemporâneos, que possibilitou compreender não apenas que a vivência 
dos conflitos se faz necessária ao trajeto de construção do trabalho integrado, mas, 
também, que a sua eliminação, pura e simples, pode se constituir como 
uma postura coerente com o projeto de sociedade neoliberal. Esse autor nos 
permitiu refletir sobre as dimensões políticas da gestão escolar e do trabalho 
pedagógico, enquanto espaço de construção de uma nova concepção de sociedade 
que se constrói também desde nossas ações.  

 Em Lima (2007), no texto "Trabalho Colaborativo e Formação Docente" foi possível 
atentar para outros elementos importantes ao processo de constituição de um olhar 
sobre o movimento de construção do coletivo, a partir das interações entre sujeitos 
de um grupo. Para a autora, a compreensão das relações entre eu e o outro num 
grupo passa pela compreensão de pelo menos três dimensões implicadas: 1) As 
relações que os sujeitos estabelecem entre si na constituição do eu; 2) os 
conhecimentos comuns de compreensão da realidade, ou comunhão de princípios 
que formam um nós; 3) o reconhecimento profissional enquanto acabamento 
estético.

A partir das socializações e reflexões de quatorze textos pesquisados, uma outra 
sugestão foi que cada sujeito produzisse e apresentasse um texto com as cinco 
categorias que, na concepção de cada um, poderiam ser as características básicas 
do trabalho integrado. Uma comissão foi então eleita para sintetizar e apresentar as 
principais características presentes nos textos dos pesquisadores e, novamente, 
através de um texto, foi socializado ao grupo de pesquisa. Esse documento foi 
ainda objeto de estudo em vários encontros e novamente reescrito com a 
participação de todos.  

   

O texto final: "Trabalho integrado na escola pública- características básicas" 
 aponta os seguintes itens, que deveriam ser aceitos e tomados como parâmetros 



por todos os pesquisadores na construção do trabalho integrado: A construção de 
uma escola transformadora e democrática; o diálogo na perspectiva da gestão 
democrática; a interdisciplinaridade na constituição do trabalho integrado, a 
garantia de construção das autonomias individuais e coletivas, além da necessidade 
que todas as atividades escolares serem sempre avaliadas.  

Desde a dinâmica, como também as questões apontadas e registradas no texto, 
contribuíram para o início de uma outra perspectiva da integração na escola. Ao 
invés de eliminar os conflitos, o exercício coletivo transformado num documento, do 
qual todos eram autores, possibilitaram que os conflitos passassem a ser 
compreendidos não apenas enquanto questão inerente, mas também enquanto 
uma das condições da convivência com a diferença.         
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O nascimento, portanto, implica o 
aparecimento de algo no qual nós não 
podemos reconhecer a nós mesmos 
(LAROSSA, 2000: 189).   

 
 

Introdução. 

 

Tomado como base para comunicação no 17º Cole, o objetivo deste texto é refletir 

sobre o trajeto de busca do professor de Ciências por constituir-se pesquisador no âmbito do 

Projeto de pesquisa: Trabalho Integrado na Escola Pública-Participação Político-Pedagógica, 

desenvolvido na Escola Municipal Professor Vicente Ráo, Campinas, SP, de agosto de 2006 a 

julho de 2009, com apoio da FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo.  

O projeto de trabalho integrado na Escola Pública foi uma iniciativa do Prof. Dr. Pedro 

Ganzéli, do Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais (DEPASE), 

da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp, que, no ano de 2005, através da Secretaria 

Municipal de Educação de Campinas, se aproximou e propôs o projeto de pesquisa aos 

sujeitos da escola.  

Escrito no decorrer do ano de 2005, o projeto foi composto inicialmente por cinco 

Subprojetos: Planejamento participativo- proposto pelos gestores da escola; Ação integrada da 

Coordenação Pedagógica e Supervisão (envolve o trabalho de uma Supervisora e uma 

Coordenadora Pedagógica com três gestores da unidade escolar); Jogos da Amizade ( tem em 

dois professores de Educação física seus propositores); Laboratório Interativo de Ciências -

Labi (agrega os três professores de Ciências da escola); Registro em Vídeo no Cotidiano 

Escolar (envolve duas professoras uma de Português e outra de da Disciplina Educação e 

Relações Econômicas -ERET). No início do ano de 2007, foram propostos ainda outros dois 

Subprojetos: A Inclusão e o Trabalho Interativo na Escola Pública- agrega duas professoras 

de Educação Especial. Além do Subprojeto de inclusão também o Subprojeto: a Construção 

dos Ciclos de Desenvolvimento Humano- Um novo olhar novos desafios, o qual envolve 

outras três professoras dos anos iniciais ou Ciclo I, também foi proposto no inicio de 2007. 

Ao todo, o projeto de pesquisa é composto por 18 pesquisadores de várias disciplinas, sendo 

que dois deles, uma Supervisora e uma Coordenadora Pedagógica, atuam em âmbitos 

externos à escola. Como objetivo geral do projeto de pesquisa na escola destaca-se a busca 



por “oferecer contribuições ao processo de construção de novas formas de conceber a prática-

político/pedagógica da organização escolar, no âmbito dos processos e relações que 

constituem a organização do trabalho no seu cotidiano”. 

Nesta comunicação, as reflexões terão como ponto de partida as experiências de 

pesquisa vividas pelo professor de Ciências, um dos três sujeitos que integra o Subprojeto 

Laboratório de Ciências, renomeado pelos pesquisadores, enquanto laboratório Interativo de 

Ciências, reconhecido enquanto – Labi.  

A superação de conflitos pode ser tomada enquanto uma das marcas da experiência de 

participação no projeto de pesquisa de trabalho integrado na escola pública. Neste caso, tomo 

como ponto de partida para a escrita desse texto, não apenas a percepção que se faz necessário 

reaprender o que já se pensava ter aprendido, mas, também, a certeza de continuar aberto a 

novos acontecimentos e aprendizagens sobre as complexidades que permearam a experiência 

de construção do trajeto de trabalho integrado na escola. As atividades do professor de 

Ciências implicaram no cuidado para que conseguisse lidar com o novo, segundo Larossa 

(2000), aquilo “no qual nós não podemos reconhecer a nós mesmos” (LAROSSA, 2000: 189).  

Várias questões poderiam ser apontadas enquanto marco das complexidades que 

permearam a experiência no Projeto de Pesquisa: Trabalho Integrado na Escola Pública-

Participação Político-Pedagógica. A primeira delas foi a sua inserção na escola perante o 

contexto político que vivíamos na Rede Municipal de Campinas naquele período de 2005 a 

2008. A segunda questão, se refere também aos estranhamentos, ou aos processos vividos no 

âmbito de percursos, no qual as interações com o outro estavam na dependência, muitas 

vezes, não apenas de se colocar em evidências práticas nem sempre visíveis dos sujeitos na 

escola, mas também, de reconstruí-las numa perspectiva de integração com o outro. Sem a 

pretensão de alimentar promessas que não serão cumpridas, dentro dos limites propostos, 

essas são questões que continuaram se constituindo em objeto de reflexão na seqüência desse 

texto.         

1- Do contexto ao olhar sobre um movimento  

O ano de 2005, ano em que se propôs e elaborou o projeto de pesquisa na escola foi 

emblemático para os trabalhadores da Rede Municipal de Campinas, vivíamos um momento 

político de grandes instabilidades e incertezas, em razão principalmente da possibilidade de 

mudanças no Plano de Cargos e Carreira, em vigor desde meados de 2004 e contestado 



judicialmente em meados de 2005, quando uma nova gestão chegou ao poder na Prefeitura 

Municipal de Campinas.  

A implementação do Plano de Cargos e Carreira foi uma iniciativa da Gestão 

Municipal 2001-2004, e esta traduzia várias conquistas, entre elas, a participação dos 

funcionários em sua elaboração, o que possibilitou o reconhecimento e abertura de espaços 

para formação e pesquisa-ação na escola. A “centralidade da escola” na proposição das 

políticas públicas em educação, visando romper com ações desencadeadas de “cima para 

baixo”, possibilitando a “inversão de setas” na implementação das políticas educacionais 

representou uma outra conquista e marca daquela gestão.  

Mesmo tendo uma compreensão das possibilidades que o projeto de pesquisa abriria 

enquanto espaço de aprendizagem da pesquisa e formação na escola, a elaboração do 

Subprojeto Laboratório de Ciências sofreu reflexos diretamente daquele contexto político que 

passamos a viver a partir de 2005 e no cotidiano da escola, surgindo um quadro de 

insegurança, em razão de mudanças que alteraram, por exemplo os critérios de aprovação ou 

não de projetos de trabalhos na escola. Esta situação resultou em mudanças na organização do 

trabalho de forma geral, consequentemente produzindo reflexos também a nível emocional 

em cada sujeito.  

Em meio a um contexto de poucas discussões, a primeira versão do Subprojeto 

Laboratório de Ciências foi proposto com muitas dificuldades quanto à participação, sendo 

que as contribuições ocorreram muito mais a partir das referências e experiências dos sujeitos 

que já contavam com alguma vivência de uso do Laboratório no Ensino de Ciências, do que 

de discussões sobre suas possibilidades.  

Mesmo mediante as dificuldades explicitadas, no segundo semestre de 2005, uma 

primeira versão do projeto de pesquisa do Laboratório de Ciências foi elaborada, e, 

juntamente com os demais quatro subprojetos que, naquele momento compunham o presente 

Projeto de Pesquisa Trabalho Integrado na Escola Pública como um todo, foi encaminhada e 

aprovada pela Comissão Científica da FAPESP. Neste caso, foi em meados do primeiro 

semestre de 2006, que na escola recebemos a notícia da aprovação do projeto, sendo que, a 

pesquisa propriamente dita teve inicio em agosto de 2006.     

O contexto anteriormente explicitado não deixou de continuar produzindo reflexos 

durante boa parte da pesquisa, uma vez que no seu decorrer várias mudanças relacionadas ao 

planejamento e à organização da escola continuaram acontecendo, o que fez com que a 



superação de obstáculos se constituísse sempre enquanto uma marca do percurso do projeto 

com um todo na escola e também do Subprojeto LABI.  

Após a confirmação da aprovação e apoio da FAPESP ao projeto de pesquisa, sobre a 

Orientação do Prof. Dr. Pedro Ganzeli, da Faculdade de Educação da Unicamp, no grupo de 

pesquisa como um todo, se iniciaram discussões sobre o planejamento das etapas da pesquisa. 

No Subprojeto Labi, o primeiro passo foi o de tentar colocar em discussão as concepções de 

Laboratório e seu uso no Ensino de Ciências, que orientariam os passos da pesquisa do 

Subprojeto.   

Uma das questões também definidas, desde o início, juntamente com o Coordenador 

da Pesquisa foi o calendário de reuniões gerais e específicas de cada subprojeto da pesquisa, 

bem como as tarefas e compromissos de cada pesquisador, por exemplo, com a organização e 

o cumprimento dos prazos estipulados para apresentação de relatórios, organização e 

produção dos registros de pesquisa, tendo como principal instrumento o Diário de Campo. 

 A fundamentação teórica de tal metodologia foi sugerida a algum tempo posterior a 

esse momento inicial e ela foi estudada a partir de Morin (2004) que com base na 

antropopedagogia, reflete sobre a metodologia da pesquisa-ação integral e sistêmica, a qual 

defende a importância dos sujeitos implicados num processo captem as significações dos 

acontecimentos vividos. Um envolvimento que tende “a transformar todos os atores em 

autores das decisões e dos juízos acerca do processo vivido na concepção, na realização e na 

avaliação do projeto” (p. 52). 

Desde os primeiros momentos da pesquisa, mesmo perante as dificuldades 

enfrentadas, uma questão unânime entre os sujeitos do Subprojeto Labi, foi que não 

deveríamos perder de vista a importância que um espaço aberto a reflexões e construção do 

trabalho integrado e interdisciplinar poderia representar à continuidade do percurso de 

construção de um outro projeto de escola pública em movimento antes mesmo da chegada do 

projeto de trabalho integrado em nossa escola. No entanto, não raras vezes, tive dúvidas se 

seríamos capazes de superar as dificuldades que foram surgindo ao longo do caminho.   

Fruto do processo já explicitado, um grande obstáculo que os sujeitos do Subprojeto 

LABI se depararam logo no início foi a falta do espaço físico para a implementação do 

laboratório, tendo o poder público municipal se comprometido com uma reforma da escola e 

com construção de tal espaço.  

A promessa de representantes do poder público à gestão da escola desde a elaboração 

do Subprojeto, foi a concretização da reforma até novembro de 2006. Posteriormente, o 

primeiro prazo passou para maio de 2007, depois para agosto do mesmo ano, sendo que a 



mesma teve início somente no final do primeiro semestre de 2009, quando em razão do 

fechamento de duas turmas uma do ciclo I e outra do ciclo III de ensino, possibilitou que a 

gestão da escola destinasse a única sala de aula com pias para implementação do LABI, ainda 

de forma improvisada. Neste caso, mesmo mediante o fechamento das duas salas, uma classe 

do primeiro ciclo continuou estudando numa sala improvisada, antes utilizada apenas para uso 

da TV e Vídeo.   

Até que o Subprojeto Laboratório de Ciências contasse com o espaço físico para 

implementação do laboratório, o que aconteceu somente a partir de meados do primeiro 

semestre de 2009, os pesquisadores do Subprojeto Labi realizaram várias ações tendo em 

vista a constituição do trabalho integrado. A principal delas foi a realização dos Planos de 

Ensino a partir de um modelo único, inicio de reorganização do Currículo de Ciências nas 

séries, ou ciclos finais do Ensino Fundamental, um processo sempre acompanhado também da 

tentativa de se realizar reflexões sobre o Ensino de Ciências e os usos do laboratório nele.  

2- Construindo olhares sobre as marcas do caminho  

Especialmente a partir do ano de 2006, período de vigência de um contexto de 

políticas públicas impostas de “cima para baixo”, no cotidiano da escola não era raro perceber 

sujeitos reclamando das tomadas de decisões hierárquicas que os afetavam. No entanto, uma 

questão também angustiante era perceber que convivíamos com muitas dificuldades para que 

pudéssemos assumir, de forma coletiva, uma posição de resistência a tal processo. A 

percepção era que as decisões advindas da hierarquia, ou eram cumpridas em silêncio, ou 

então (re)constituídas também no silêncio, no espaço da sala de aula de cada sujeito. Nesse 

aspecto, importante foram os textos que começamos a estudar no espaço das reuniões gerais.   

Um dos primeiros autores sugeridos pela coordenação do projeto, ainda no segundo 

semestre de 2006, foi Barroso (2000), a partir de quem foi possível iniciar um processo de 

reflexão sobre as concepções e importância do exercício da autonomia na escola , para o 

autor, uma aprendizagem que primeiro requer que os sujeitos envolvidos a percebam 

enquanto necessidade, processo esse, diretamente implicado também com mudanças culturais, 

portanto, também da formação dos sujeitos. 

Nesse caso, particularmente alimentava a expectativa que as reflexões do autor 

pudessem oferecer contribuições para inicio de um processo de análise mais coletiva do 

movimento vivido, em minha concepção, não apenas de retrocesso, mais também de incentivo 

à permanência dos isolamentos no cotidiano da escola. Se, por um lado, tinha a impressão da 



prevalência de certo conformismo quanto a uma organização escolar que nos “ensinou” a 

trabalhar de forma solitária, e a viver “a espera” pelo amparo das decisões da hierarquia, por 

outro, incerto era também compreender até que ponto as reflexões do autor conseguiriam 

contribuir para uma análise e questionamento das concepções de educação, escola, sociedade 

e sujeito, que passaram a prevalecer a partir de então. Romper com tal tendência era uma 

questão destacada pelo próprio autor. 

Para Barroso(2000), não existe autonomia que possa ser instituída por decretos. 

Compreendida enquanto forma de gerir e orientar as relações e dependências entre os sujeitos 

num grupo, para esse autor, o exercício da autonomia está diretamente relacionado às leis ou 

normas construídas por esse grupo. Enquanto campo de forças, se configura muito mais 

enquanto fruto de opções dos sujeitos, para que a mesma possa ser (re)descoberta e exercida 

por um grupo: 

A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam e equilibram diferentes 
detentores de influências (externa e interna) dos quais se destacam: o governo, a 
administração, professores, alunos, pais e outros membros da sociedade. 
A autonomia afirma-se assim, como expressão da unidade social que é a escola e não 
pré-existe á ação dos indivíduos. Ela é um conceito construído social e politicamente, 
pela interação dos diferentes atores organizacionais, numa determinada escola 
(BARROSO, 2000: 17).  
            

Além de Barroso (2000), Lima (2001) também lançava luz sobre as concepções de 

escola e a importância do exercício da aprendizagem da autonomia, ao refletir sobre os 

modelos de escola enquanto construções teóricas e organizações socialmente construídas, 

também apontava não apenas a importância de uma análise multifocalizada dos modelos 

organizacionais da escola pública, como também o papel estratégico que cumprem os sujeitos 

quando aprendem a jogar com as regras dadas, para que outras possam  ser construídas por 

um grupo: 

E, assim, os atores escolares não se limitam ao cumprimento sistemático e 
integral das regras hierarquicamente estabelecidas por outrem, não jogam apenas um 
jogo com regras dadas a priori, jogam-no com a capacidade estratégica de aplicarem 
seletivamente as regras disponíveis e mesmo de inventarem e construírem novas 
regras (...). A escola não é apenas uma instância hetero-organizada para a reprodução, 
mas é também uma instância auto-organizada para a produção de orientações de 
regras, expressão das capacidades estratégicas dos atores e do exercício (político) de 
margens de autonomia relativa, o que lhes permite, umas vezes retirar benefícios da 
centralização e, outras vezes, colher vantagens de iniciativas que afrontam (LIMA, 
2001: 94/104)            



Durante todo o percurso da pesquisa, os textos sugeridos para leituras eram 

disponibilizados com antecedência ao encontro no qual os mesmos seriam discutidos. Neste 

aspecto, no encontro em que o texto do autor foi colocado em discussão, os sujeitos da 

pesquisa foram sendo convidados pelo Coordenador Prof. Dr. Pedro Ganzéli a se 

manifestarem sobre qual modelo inseriam o movimento da nossa escola. O que me chamava 

atenção foi ouvir a manifestação de um sujeito da gestão, em relação a sua descrença, ou 

mesmo indiferença, quanto às possibilidades da escola se organizar a partir de normas criadas 

em seu interior. Tal manifestação, desde aquele momento, lembrou-me não apenas da 

importância de lidarmos com as diferenças, mas também que uma mudança de concepções, 

mesmo sobre autonomias, envolvia muitas outras questões, como por exemplo, a necessidade 

de desconstruir ou de reconstruir formas de interações no cotidiano da escola pautadas muito 

mais nas relações hierárquicas do que relações instituídas pelos sujeitos. Uma questão que 

envolvia lidar com culturas postas sobre a organização da escola e suas relações com a 

sociedae, crenças, histórias de vida e, principalmente de formação, conforme já destacado a 

partir de Barroso (2000).   

Neste aspecto, durante o período inicial da pesquisa principalmente tivemos que 

aprender a lidar com os conflitos gerados, principalmente, a partir da percepção de que a 

equipe gestora da escola, de forma “tácita” e neutra, algumas vezes tendia a se colocar muito 

mais a serviço da implementação de políticas e normas produzidas externamente à escola, do 

que investia em discussões que possibilitassem ao grupo decidir sobre os caminhos e políticas 

propostas desde o cotidiano da escola. Por outro lado, o conflito se referia também ao fato de 

perceber a existência de certo silêncio do grupo de sujeitos professores em relação a tal 

questão.  Uma das conseqüências desse processo foi que, nem sempre, as posições assumidas 

enquanto sujeito perante o grupo no decorrer da pesquisa se constituíram numa questão 

tranqüila.     

Durante todo o percurso da pesquisa, também no âmbito do Subprojeto Labi, vários 

obstáculos tiveram que ser superados. O primeiro deles se relacionou à discussão sobre 

concepções de Ensino de Ciências defendidas e praticadas desde a prática de cada sujeito, 

uma questão que foi sendo enfrentada aos poucos no decorrer de todo o tempo da pesquisa na 

escola. As discussões dessas e outras questões contou também com as contribuições do Prof. 

Dr. Jorge Megid  Neto, da Faculdade da Unicamp que passou a assessorar o Subprojeto Labi, 

desde o início de 2007.  



Uma das primeiras questões colocadas em discussão foi sobre qual seria a célula 

mínima da construção do trabalho integrado: o professor ou o Ensino de Ciências? Uma 

defesa do Prof. Jorge foi que a célula mínima deveria ser o currículo e a disciplina Ciências e 

não professor, um posicionamento que também provocou em todos os sujeitos do Subprojeto 

várias indagações: trabalhar de forma integrada significaria então perder o poder de decisão 

sobre o trabalho? E quando um dos sujeitos, a partir da interação com seus alunos, possuir 

propostas que diferenciam das dos demais? Essas foram algumas das questões que 

começaram a ser feitas a partir de certo momento, sendo que a busca de resposta envolveram 

e ainda vem envolvendo estudos e reflexões entre os sujeitos da pesquisa. Um ponto de 

partida, assumido como consenso, é que o respeito aos trajetos pessoais que diferenciam cada 

sujeito se mostrou enquanto uma questão necessária e compreendida enquanto um dos 

elementos a partir dos quais cada um constrói sua identidade, mesmo que numa perspectiva 

de integração e construção do trabalho interdisciplinar na escola.      

3- A reconstrução do olhar: outras marcas do caminho 

 O percurso do projeto de pesquisa na escola foi cercado de muitos conflitos, porém, 

consideramos importante destacar, não apenas como estes foram sendo superados no decorrer 

do processo, mas o quanto a sua vivência resultou também em aprendizagens. 

 Do segundo semestre de 2007 a julho de 2009, o percurso do projeto de pesquisa na 

escola não deixou de continuar sendo conflituoso, porém estes passaram a ser vividos de 

forma diferente, uma questão que só pode ser analisada e compreendida mediante as 

atividades de pesquisa que continuaram envolvendo diversas ações: estudos, discussões e 

reflexões em grupo, produção de relatórios, apresentação de seminários sobre o andamento do 

trabalho de cada subprojeto no cotidiano da escola, além da escrita de um texto coletivo sobre 

as características básicas do trabalho integrado.  

 Mesmo que cada atividade de pesquisa não possa ser analisada separadamente, 

apontaria a produção do texto coletivo sobre as características básicas do trabalho integrado 

na escola pública o qual começou a ser produzido no inicio do segundo semestre de 2007, 

como uma atividade que pode ser apontada como marco do movimento do projeto de 

pesquisa.  

 A proposta inicial, foi que cada pesquisador realizasse uma pesquisa de autores e 

temas que oferecessem contribuições à constituição do trabalho integrado. No decorrer do 



segundo semestre de 2007, nos encontros de reuniões gerais cada pesquisador, em forma 

seminário, socializou ao grupo de pesquisa as reflexões do texto pesquisado.  

Um dos textos socializados foi Nascimento (2005): Gestão da Escola Púbica- desafios 

contemporâneos, o qual possibilitou compreender não apenas que a vivência dos conflitos se 

faz necessária ao trajeto de construção do trabalho integrado, mas também que, a sua 

eliminação, pura e simples, pode se constituir enquanto postura coerente com o projeto de 

sociedade neoliberal. Esse autor nos permitiu refletir sobre as dimensões políticas da gestão 

escolar e do trabalho pedagógico, enquanto espaço de construção de uma nova concepção de 

sociedade que se constrói também desde nossas ações.  

 Em Lima (2007), no texto “Trabalho Colaborativo e Formação Docente” foi possível 

atentar também para outros elementos importantes ao processo de construir o olhar sobre o 

movimento de construção do coletivo, a partir das interações entre sujeitos de um grupo. Para 

a autora, a compreensão das relações entre eu e o outro num grupo passa pela compreensão de 

pelo menos três dimensões implicadas: 1) As relações que os sujeitos estabelecem entre si na 

constituição do eu; 2) os conhecimentos comuns de compreensão da realidade, ou comunhão 

de princípios que formam um nós; 3) o reconhecimento profissional enquanto acabamento 

estético.   

A partir das socializações e reflexões de quatorze textos pesquisados, uma outra 

sugestão foi que cada sujeito também produzisse e apresentasse um texto próprio com as 

cinco categorias que, na concepção de cada um, poderiam apresentar as características básicas 

do trabalho integrado. Uma comissão foi então eleita para sintetizar e apresentar as principais 

características presentes nos textos dos pesquisadores e novamente, através de um texto, foi 

socializado ao grupo e pesquisa. Também esse documento foi ainda objeto de estudos em 

vários encontros e novamente reescrito com a participação de todos.  

O texto final: “Trabalho integrado na escola pública- características básicas”  aponta 

os seguintes itens, os quais deveriam ser aceitos e tomados como parâmetros por todos os 

pesquisadores na construção do trabalho integrado: A construção de uma escola 

transformadora e democrática; o diálogo na perspectiva da gestão democrática; a 

interdisciplinaridade na constituição do trabalho integrado, a garantia de construção das 

autonomias individuais e coletivas, além da necessidade que todas as atividades escolares 

serem sempre avaliadas.  



Desde a dinâmica, como também as questões apontadas e registradas no texto, 

contribuíram para o início de uma outra perspectiva da integração na escola. Ao invés de 

eliminar os conflitos, o exercício coletivo transformado num documento, do qual todos eram 

autores, possibilitaram que os conflitos passassem a ser compreendidos não apenas enquanto 

questão inerente, mas também enquanto uma das condições da convivência com a diferença.         
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