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Resumo: 

A preocupação do Ministério da Educação do Brasil com a melhoria do desempenho dos alunos das 

escolas públicas de baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) motivou a criação 

de um Programa Nacional intitulado “Escola de Gestores”, na intenção de qualificar os profissionais 

da educação responsáveis pela gestão dos processos educativos nessas instituições. A presente 
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proposta de comunicação está relacionada à experiência de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização) na modalidade a Distância, em sintonia com o referido programa, dirigido a 

Coordenadores Pedagógicos de escolas públicas catarinenses e oferecido pela Universidade Federal 

de Santa Catarina. Em dez polos educacionais estão sendo atendidos, desde o início de 2011, 

aproximadamente quatrocentos cursistas, profissionais da educação, cujas escolas vinham 

apresentando baixo desempenho nas avaliações nacionais. O curso tem por objetivo desenvolver 

ações efetivas de formação continuada dos coordenadores pedagógicos dessas escolas, a partir de 

orientações dos docentes universitários que desempenham a função de coordenadores das diversas 

salas ambiente que compõem o curso. Como responsáveis pela Sala de Metodologia do Trabalho 

Científico, orientamos a elaboração de um projeto de intervenção (P.I.), que foi aplicado nas escolas 

em que havia coordenadores participando do curso. Tal projeto – na perspectiva de Paulo Freire 

(1977) – buscou: a) avaliar os problemas ali existentes; b) encontrar bases teóricas que 

fundamentassem a intervenção; c) analisar os resultados obtidos. Deste processo, extraímos os dados 

que propiciaram a reflexão geradora da investigação acerca da escrita do P.I., cuja elaboração foi 

parcialmente mediada por tecnologia digital, por meio da plataforma Moodle. Essa prática social 

exige um sofisticado grau de letramento que pressupõe alguma experiência com os diversos gêneros 

textuais acadêmicos (BAKHTIN, 1997), além de intimidade no uso de novas tecnologias. Os 

resultados da análise podem ser assim sintetizados: a) grandes dificuldades no uso da plataforma 

Moodle; b) desconhecimento dos rituais discursivos para efetiva participação nos fóruns de 

discussão; c) pouca familiaridade com os gêneros acadêmicos como, por exemplo, projeto de 

pesquisa e projeto de intervenção. Em função desses limites, a ação dos docentes coordenadores da 

sala ambiente em questão teve de ser mais pontual, frequente e continente, de tal forma que as 

devolutivas com as sugestões e revisões nos respectivos textos dos P.I. não provocassem nos 

cursistas sentimento de fracasso, o que lhes poderia diminuir a autonomia de pensamento e a 

consequente perda  da possibilidade de autoria, um dos objetivos do processo de qualificação 

profissional pretendido pelo curso. 

Palavras-chave: 

Coordenadores pedagógicos; formação continuada; educação a distância; projetos de intervenção; 

escrita. 

 

Introdução 

Desde o final da década passada, incluindo o início dos anos 2000, mas principalmente após a 

instalação do governo de Lula da Silva, 2003 a 2010, hoje continuado por Dilma Roussef, houve 

grandes mudanças na condução das políticas públicas relacionadas ao setor da educação no país. 
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Enquanto inicialmente os programas se preocuparam em “colocar todas as crianças na escola”, 

chegando ao espantoso índice de 96% de atendimento na educação fundamental (MEC/INEP, 2001), 

mais recentemente, conscientes de que não bastava colocar todas as crianças e jovens na escola, as 

atenções voltaram-se à melhoria da qualidade da educação oferecida.  Muitos programas, então, foram 

desenhados, visando a contribuir com os sistemas educacionais do país no alcance desses objetivos. 

Para identificar e localizar os maiores problemas, sob a égide ainda de um Estado avaliador, índices 

foram sendo criados para medir o desenvolvimento da educação nas escolas brasileiras. Dentre eles, o 

mais conhecido e utilizado é o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)18. 

A partir desta política de investir na qualidade da educação, e preocupado com a melhoria do 

desempenho dos alunos das escolas públicas de baixo IDEB, o Ministério da Educação do Brasil, 

dentre outras iniciativas, criou um Programa Nacional intitulado “Escola de Gestores”, vinculado ao 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, na intenção de qualificar os profissionais da 

educação responsáveis pela gestão dos processos educativos nessas instituições.  

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica tem por meta principal desenvolver um 

processo de formação de gestores escolares que tenha por base a compreensão do caráter público da 

educação e a busca de sua qualidade social, referenciando-se nos princípios da gestão democrática, ao 

mesmo tempo em que percebe a escola na perspectiva da inclusão social e da emancipação humana. 

Seu objetivo primeiro é contribuir para a formação continuada de gestores educacionais da escola 

pública, propiciando-lhes condições de apropriação dos conhecimentos teórico-práticos necessários à 

viabilização de uma educação escolar básica com qualidade social. (UFSC, 2011). 

 O presente texto, portanto, está relacionado à experiência de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização), em sintonia com o programa acima referido, dirigido a Coordenadores Pedagógicos 

de escolas públicas catarinenses e oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina em parceria 

com a Secretaria Estadual de Educação do Estado e com a UNDIME – União dos Dirigentes 

Municipais de educação. O referido curso, na modalidade a Distância, foi organizado no ambiente 

virtual de aprendizagem (LMS – Learning Management System) chamado Moodle, disponibilizado 

pelo Ministério da Educação. Funcionando em dez polos educacionais, localizados em regiões 

estratégicas do Estado de Santa Catarina, vem atendendo, desde o início de 2011, a aproximadamente 

quatrocentos cursistas, profissionais da educação, cujas escolas vinham apresentando baixo 

                                                           
18O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa 
pioneira de reunir num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 
escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações 
em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar 
metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação 
escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da 
federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios (Disponível em HTTP://www.inep.gov.br/basica/censo. 
Acesso em 22 abr. 2012). 

http://www.inep.gov.br/basica/censo/
http://provabrasil.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13
http://provabrasil.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13
http://www.inep.gov.br/basica/censo
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desempenho nas avaliações nacionais.  Tem, consequentemente, por objetivo desenvolver ações 

efetivas de formação continuada dos coordenadores pedagógicos dessas escolas, a partir de 

orientações dos docentes universitários que desempenham a função de coordenadores das diversas 

salas ambiente que compõem o curso.  

Como responsáveis pela Sala de Metodologia do Trabalho Científico, orientamos a elaboração de um 

projeto de intervenção (P.I.), que deveria ser aplicado nas escolas em que havia coordenadores 

participando do curso. Tal projeto era parte essencial da proposta política e pedagógica do curso, pois 

serviria para articular teoria e prática, além de vincular os cursistas às questões concretas de seu dia a 

dia de trabalho, as quais se constituiriam em objetos de investigação e reflexão, para, em seguida, 

sofrer a intervenção planejada. Era importante, na visão dos educadores responsáveis por essa 

formação, que os cursistas pudessem refletir sobre o trabalho que desenvolviam nas escolas, 

interligando os diversos saberes – os advindos da prática, mas também buscando aprofundamentos 

teóricos capazes de contribuir para a compreensão dos fenômenos observados e vividos - num 

movimento de ir e vir: ora buscando subsídios teóricos nas várias salas temáticas, nas quais poderiam 

contar com a interlocução dos professores, ora enfrentando os desafios que o projeto de intervenção 

lhes colocava a partir da realidade da escola em que trabalhavam.  O PI, então, fundamentado na 

perspectiva de Paulo Freire (1977, p. 113), buscou “propor aos indivíduos dimensões significativas de 

sua realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes”. Assim, os 

cursistas deveriam: a) avaliar os problemas existentes em sua escola, escolhendo o que lhes parecesse 

mais importante e merecedor da intervenção; b) encontrar bases teóricas que fundamentassem a 

escolha e a consequente intervenção; c) planejar e executar a intervenção; e d) analisar os resultados 

obtidos. 

 

O Projeto de Intervenção como uma estratégia de formação continuada 

O PI, da forma como foi pensado e orientado, se constituiria num momento rico de formação 

continuada, nos moldes em que o próprio MEC apregoa: 

A formação continuada é uma exigência da atividade profissional no mundo atual, não 

podendo ser reduzida a uma ação compensatória de fragilidades da formação inicial. O 

conhecimento adquirido na formação inicial se reelabora e se especifica na atividade 

profissional, para atender a mobilidade, a complexidade e a diversidade das situações que 

solicitam intervenções adequadas. Assim, a formação continuada deve desenvolver uma atitude 

investigativa e reflexiva, tendo em vista que a atividade profissional é um campo de produção 

de conhecimento, envolvendo aprendizagens que vão além da simples aplicação do que foi 

estudado (BRASIL, 2007. p.2). 
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Num processo de formação continuada, ou como prefere Paulo Freire (2001, p. 43-44), “na formação 

permanente” dos professores, o momento mais importante é o da reflexão crítica sobre a prática 

desenvolvida pelos sujeitos em ação, pois, lembra ele, “é pensando criticamente sobre a prática de hoje 

e de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Assim, o PI, depois de aplicado nas respectivas 

escolas pelas equipes formadas por cursistas de um mesmo pólo ou de pólos próximos, foi objeto de 

um relatório, trabalho ainda em grupo, que serviu para estimular a discussão coletiva das questões em 

estudo e intervenção entre os pares e destes com seus colegas. Este rico processo de reflexão e de 

escrita, no entanto, não terminaria aí. A próxima etapa do curso seria toda dedicada à elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC que, neste caso, seria um artigo acadêmico elaborado 

individualmente, a partir de um tema do PI que houvesse chamado a atenção do cursista, doravante um 

autor. 

Para executar este trabalho final, os cursistas contariam com o apoio de um orientador e de um auxiliar 

de orientação, além de uma supervisão geral de orientação, tarefa, que ficou sob nossa 

responsabilidade, uma vez que já havíamos trabalhado na Sala de Metodologia do Trabalho Científico, 

anteriormente, e conhecíamos, por experiência na elaboração do projeto de intervenção, as 

potencialidades/dificuldades dos cursistas em relação à escrita acadêmica.  Os artigos, neste momento 

do curso, estão sendo produzidos e deverão ser apresentados para banca pública ao final do semestre, 

quando o curso se encerrará com a diplomação dos aprovados. 

Deste longo processo, extraímos os dados que propiciaram a reflexão geradora da presente 

investigação acerca da escrita do P.I., cuja elaboração foi quase totalmente mediada por tecnologia 

digital, por meio da plataforma Moodle, conforme já mencionamos. Essa prática social exige um 

sofisticado grau de letramento que pressupõe alguma experiência com os diversos gêneros textuais 

acadêmicos (BAKHTIN, 1997), além de intimidade no uso de novas tecnologias.  

 

A escrita do P.I. 

Pensar a escola – como também agir nela - e pensar seus problemas - bem como agir sobre eles - 

demandam um conjunto de habilidades de várias ordens, entre elas a sensibilidade emocional, a 

cognitivo-social, a reflexiva sobre a prática, a pragmática. Essas habilidades têm sido requeridas, ou 

pelo menos “desejadas”, quando se busca explicitar as competências dos coordenadores pedagógicos 

em exercício de suas funções, conforme os depoimentos postados no ambiente virtual (a plataforma 

Moodle) pelos cursistas. Ainda que muitas dessas habilidades tenham sido explicitadas, a de 

depreender questões problemáticas do cotidiano escolar e a de discursivizar o mundo para si e para o 

outro não foram mencionadas. São essas, inicialmente, a que nos ativemos quando analisamos os 

processos de construção e de escrita do Projeto de Intervenção como uma atividade do curso. 



247 

 

O Projeto de Intervenção (P.I.) foi pensado como uma forma de ação direta na escola, orientada por 

uma reflexão teórico-prática acerca dessa ação como um modo de problematizar a prática escolar 

coadunada com um embasamento que desse sustentação à direção da ação. A escrita do P.I. teve, 

conforme já dito, como orientação a problematização de uma questão que merecesse esforços 

investigativos. A questão central demandaria uma atenção especial para a superação daquilo que 

estaria sendo considerado problemático, mas com a devida reflexão teórica acerca dela. 

Para dar conta disso, um conjunto de movimentos ou gestos, que podem ser considerados intelectuais, 

pragmáticos, sócio-emocionais, são mobilizados, os quais demandam conhecimentos, saberes, 

habilidades, investimentos cognitivos e, em especial o que nos interessa neste item, vivências de 

textualizações. Em outras palavras, para discutir com uma equipe escolar com a finalidade de levantar 

questões problemáticas na escola, discursivizar tais questões em forma de um texto, concretizar as 

ações de superação do problema e discursivizar, novamente, agora o resultado da intervenção, tudo 

isso tem sua concretização regulada, em alguma medida, por regras de dizer sócio-historicamente 

determinadas. Isso significa dizer que as práticas comunicativas, de qualquer sorte, fazem sentido 

porque estão conformadas em práticas discursivas convencionadas e relativamente estáveis.  

No contexto dessas práticas discursivas convencionadas, os sujeitos dizem o que dizem. E o dizem 

conformados a partir de alguns elementos constitutivos: o conteúdo temático, o estilo da linguagem e a 

construção composicional. 

A isso Bahktin (1997) chama de gêneros do discurso. Segundo esse autor (2010, p. 261), “todos os 

diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem”. Embora o caráter e as 

formas de uso da linguagem sejam extremamente “multiformes quanto os campos da atividade 

humana” (opus cit.) há sempre um conjunto agregador das variabilidades de uso a partir de condições 

específicas e de finalidades singulares para cada situação discursiva, cujos elementos constitutivos 

foram apontados no parágrafo anterior. 

Além disso, está em jogo a questão da autoria. E não de uma produção cotidiana, pois se trata da 

escrita científica como já referido. Aqui começa nossa mais delicada tarefa: fazer com que o professor, 

que atua na sala de aula, se acredite capaz de escrever, de produzir conhecimento a partir de seu 

trabalho na escola. Ou seja, devemos colaborar para que o cursista assuma seu papel de autor, 

valorizando seus conhecimentos e inserindo-o no meio acadêmico-científico. “E a dificuldade agrava-

se se houver falta de conhecimento a respeito do gênero, no nosso caso: artigo científico” (YANO, 

2010, p. 145).  A maioria de nossos alunos nunca escreveu um artigo ou um projeto; tampouco projeto 

de intervenção. Professores aprendem que a fala é seu instrumento preferencial de trabalho, e eles 

mesmos dizem que é tão mais fácil falar para comunicar o que pensam ou sentem, corroborando com o 

autor mencionado. 
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Escrever exige muito mais de nossas capacidades cognitivas: exige atenção; memória; 

imaginação; conhecimento; leitura; resolução de problemas; criatividade, enfim, é [uma 

atividade] muito mais complexa que a fala e estabelece revisões mais extensas (YANO, 2010, 

p.141). 

 

Ser autor significa enfrentar a página em branco e sobre ela produzir escrita, fazer surgir um texto – 

seu texto.  Implica ainda aceitar a visibilidade de suas ideias, além da responsabilidade pelo que diz e 

de que forma diz. Como adverte Orlandi (2002, p.75): 

É do autor que se exige: coerência, respeito às normas estabelecidas, explicitação, clareza, 

conhecimento das regras textuais, originalidade, relevância e, entre outras coisas, unidade, não-

contradição, progressão e duração de seu discurso, ou melhor, de seu texto. 

 

Em face de tantas exigências, não é de espantar, então, a força de sedução que tem um texto já pronto, 

já bem escrito, “e que diz exatamente o que eu queria dizer, mas de forma mais bonita, mais 

inteligente, mais ‘certa’ do que eu conseguiria”. Surge aí o plágio19. Pedaços inteiros de textos alheios 

sem a devida referência são diariamente encontrados pelos orientadores e assistentes de orientação, 

para nossa tristeza e sensação de impotência na condução do processo. Porque os alunos fazem isso, se 

sabem que não é permitido, nos perguntávamos a cada novo episódio. 

As reações dos coordenadores de sala, antes, e agora dos orientadores de TCC, eram imediatas e 

fortes, embora haja no grupo diferentes formas de explicação e de contenção dessas práticas. Alguns, 

felizmente poucos, e com baixa receptividade entre os colegas, imediatamente, apoiavam medidas 

punitivas tais como: advertência, suspensão do curso, expulsão, nota zero etc. Outros, mais vinculados 

com atividades de extensão em ambientes populares, cujas populações têm menos repertórios, como 

pode ser o caso das escolas públicas, conscientes de que o plágio acontece na mesma medida em que 

os indivíduos em formação sentem muita dificuldade na compreensão dos textos e na expressão 

escrita, apresentavam atitudes mais continentes e enfrentavam o plágio com medidas diagnósticas e 

preventivas. No caso que ora analisamos, a postura hegemônica foi de prevenção e diagnóstico, ou 

seja: i) ações de esclarecimento sobre o plágio e orientações para a comunidade envolvida foram 

realizadas desde o início do curso, deixando bem claras as atitudes que seriam tomadas quando da 

detecção de cópias e reprodução de trabalhos alheios sem a devida referência; ii) disponibilização e/ou 

utilização de  softwares de detecção do plágio. No primeiro momento, seria de responsabilidade dos 

professores formadores e depois dos assistentes de orientação fazer essas varreduras. Caberia aos 

coordenadores de salas e coordenação geral e depois aos orientadores a gestão dessas “descobertas”. 

                                                           
19 Apresentar como próprio trabalho ou obra intelectual de outra pessoa configura plágio (KROKOSCZ, 2011, 
p.745). 
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Sabíamos, no caso de nossos cursistas, que as cópias indevidas de materiais a que eles tinham acesso 

nas próprias bibliotecas escolares, mas muito mais por meio da internet, nem sempre queria dizer falta 

de ética ou falha de caráter, ou mesmo roubo deliberado de ideias ou da palavra, mas, certamente, nos 

mostrava a fragilidade de formação de nossos cursistas, sua fraca auto-estima, seu medo de ser 

inadequado nas respostas às tarefas do curso, principalmente considerando que todos já exerciam o 

magistério. Ficava também para todos nós a constatação de que “o plágio é um problema crônico cujo 

enfrentamento não pode prescindir de uma abordagem que leve em consideração a complexidade na 

qual está inserido (...)” (KROKOSCZ, 2011, p.762). 

Como explica o autor acima referido (p.763): 

Primeiramente, cabe um cuidado com o reducionismo penalizante sobre o redator, que pode ser 

considerado de uma forma simplista e estereotipada como um “ladrão das palavras”. 

Entretanto, esta é uma maneira superficial de tratar o problema que, em geral, é bem mais 

complexo. A própria consideração de roubo é discutível em relação ao plágio. (...) a definição 

de roubo literário é incompleta e imprecisa, pois considera um roubo o que é simplesmente 

uma cópia, além do que o autor original continua tendo suas ideias, ainda tem o seu livro (...)  

 

No âmbito de nossas orientações aos cursistas, adotamos a postura de ajudá-los na busca das 

“referências perdidas”, sempre lhes deixando a impressão de que confiávamos que era por falta desse 

conhecimento que não faziam adequadamente as citações no primeiro momento. Além disso, 

estimulávamos a consulta às normas, colocando à disposição de todos bons manuais de normalização 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Dessa forma, sem maiores traumas para a já 

combalida auto-estima dos cursistas, fomos paulatinamente corrigindo tais problemas. 

 

Os gêneros e as dificuldades de textualização 

Dada a infinidade de gêneros de discurso, a sua efetiva realização no cotidiano da vida ordinária ou 

nas relações profissionais exige um conhecimento das – que podemos chamar de - regras internas de 

sua construção. Nesse sentido, não basta saber o que dizer. É preciso saber como dizer, porque esse “o 

que” e o “como dizer” estão na relação de “para quem dizer” (GERALDI, 1997).  

Então, a escrita do PI, sua aplicação e a escrita dos resultados da aplicação são práticas discursivas – 

exigidas aos cursistas do curso de especialização que ora analisamos - que dependem de vivências 

pragmáticas acerca dos gêneros acadêmicos, com os quais os referidos cursistas demonstraram pouca 

intimidade. 

Para a elaboração de um P.I., a construção composicional se assenta no gênero acadêmico projeto, que 

pressupõe uma pergunta ou um problema que merece ser investigado. A primeira dificuldade apareceu 
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nessa importante etapa porque o cursista deveria eleger um problema a ser investigado o qual deveria 

receber investimento reflexivo que culminasse na sua superação na escola.   

Pelos depoimentos colhidos das mensagens postadas na plataforma Moodle, os problemas da escola 

que afligem os coordenadores são de variada ordem, mas com tônica especial para questões mais 

cotidianas. Um bom exemplo disso é o alto índice de postagens que se referem às tarefas múltiplas do 

coordenador na escola que o torna um “apagador de incêndios diários” que o afastam da possibilidade 

de exercer a coordenação pedagógica da/na escola. Assim, a avalanche do que foi chamado de 

“problemas miúdos” - que tiram o foco do investimento educativo da escola – sufoca o coordenador 

pedagógico a tal ponto que ele fica impedido de pensar a escola e seus problemas mais, digamos, 

fundamentais de forma que ele possa exercer as funções previstas pelo seu cargo. Mas a questão aqui é 

dupla: ele não sai do emaranhado de “problemas miúdos do cotidiano escolar” e, também, não 

vislumbra a possibilidade de exercer a função de coordenador pedagógico por não perceber quais são 

os reais problemas que um coordenador deve enfrentar.  

Assim, se a questão não é clara, como textualizar isso, então? Essa dificuldade inicial ecoa não 

somente a indefinição de papéis dentro do espaço escolar, até porque, entre outras questões, no Estado 

de Santa Catarina, a função não está devidamente estabilizada, como, ainda, a pouca prática de escrita 

– como muitos assim se expressaram – e, especialmente, de escrita conformada em gênero bem 

determinado como o acadêmico, são um obstáculo ao bom desempenho da discursivização necessária 

à situação comunicativa delimitada. 

O ponto seguinte refere-se à dificuldade de construção da fundamentação teórica do projeto de 

intervenção. Tal dificuldade se desdobra em quais fontes são consideradas acadêmicas, em quem se 

apoiar para construir o mirante teórico e como elaborar tal texto. A primeira inadequação demonstra a 

pouca familiaridade com o mundo da ciência. Os primeiros textos postados pelos cursistas traziam 

citações de autores de obras que não partilham da argumentação circulante na universidade ou, pelo 

menos, não estão fluindo na mesma ordem discursiva (FOUCAULT, 1997). Essa prática rompe com a 

chamada metarregra da relação acerca da coerência textual preconizada por Charolles (2002) numa 

utilização em sentido bem largo de nossa parte. De acordo com o autor, “Para que uma sequência ou 

um texto sejam coerentes, é preciso que os fatos que se denotam no mundo representado estejam 

diretamente relacionados” (2002, p. 76). Embora as reflexões de Charroles estejam num nível mais 

interfrástico, tomamos aqui como mundos representados de forma diferenciada aqueles que são tidos 

como fornecedores de discursos e práticas científico-acadêmicas aceitos e aqueles que são 

considerados fora desse universo: os hebdomadários, os livros de auto-ajuda, os almanaques. Em 

outras palavras, certas publicações – com suas práticas textuais – circulam numa ordem, num fluxo 

discursivo que não tangenciam os fluxos de outras publicações. Assim tem sido o caso das obras 
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acima citadas que não encontram guarida no universo acadêmico. Nesse sentido, misturar esses fluxos 

discursivos é romper com uma regra da vida universitária. 

Uma outra questão refere-se à dificuldade de formulação da justificativa e dos objetivos.  A elaboração 

de justificativa em um projeto se organiza a partir de relações de causa-consequência, ao passo que os 

objetivos, a partir de relações de meio-e-fim.  Em assim se considerando, as justificativas constituem-

se em enunciados que, em alguma medida, buscam evidenciar as razões pelas quais um pesquisador 

elegeu um tema ou ao problema para ser o foco central de sua pesquisa, além das razões ou 

importância que o tema ou o problema possam ter no cenário teórico, pragmático, sócio-histórico ou 

ambiental. Os objetivos, por sua vez, constituem-se em enunciados que buscam evidenciar as 

perspectivas futuras, o alcance do estudo. Assim, eles são construídos por enunciados com indicação 

de ideia futura, com o uso de verbos no infinitivo. Esse jogo entre passado - presente – futuro parece 

ser desconhecido pelos cursistas e, com isso, ao escrever o seu projeto, ele não distingue uma 

justificativa de um objetivo. 

No tocante ao item revisão de literatura ou fundamentação teórica, a dificuldade tem assumido muitas 

facetas. A primeira delas refere-se à escolha dos teóricos a serem resenhados e da vertente teórica que 

propiciará a análise dos dados. A tradição leitora - tal como é praticada na escola tanto no ensino 

fundamental quanto no médio – tem se pautado pela busca da compreensão do sentido imanente do 

texto ou até da intenção do autor do texto. Isso significa dizer que, provavelmente, desconsidera-se o 

fato de que, num texto, há uma tomada de posição do autor e que essa posição explica ou descreve um 

conjunto de dados a partir de um mirante teórico, situado sócio-históricamente. E mais: que esse 

mirante teórico se assenta em um solo epistemológico que permite o aparecimento de enunciados que 

são o verdadeiro de uma época (FOUCAULT, 1985 e 1997) com todas as suas forças e contribuições 

do momento sócio-histórico.  

Em outras palavras, cada teoria traz em seu bojo aquilo que era possível pensar naquele momento 

histórico, naquele campo de estudos, naquele espaço geográfico, e, consequentemente, traz as forças e 

as contradições da área de conhecimento bem como os movimentos deslocadores, os quais vão 

propiciar novos discursos, outras rupturas (FOUCAULT, 1985 e 1997). Concomitantemente, embora 

nem sempre bem explicitado, dialoga com os discursos de épocas anteriores – recente ou remota - e 

até com os de sua contemporaneidade, sem, necessariamente, trazer tal diálogo. Então, em se 

considerando esse quadro, nota-se quão frequente tem sido, na elaboração da revisão de literatura ou 

da fundamentação teórica, a apresentação de autores de vertentes filosóficas, teóricas ou ideológicas 

contrárias ou opostas como se estivessem  todos enunciando uma mesma voz com características 

complementares entre si. Uma lacuna no processo de leitura de fundo aí se evidencia. 

Outro item que merece atenção é o da metodologia, porque sua construção também tem se constituído 

em obstáculo à escrita acadêmica. As lacunas e as dificuldades encontradas ou os equívocos cometidos 
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em relação à textualização da metodologia ligam-se, provavelmente, às mesmas causas apontadas 

anteriormente. Reiteramos, pois, a crença no fato de que a inexistência de vivência de leitura em que 

haja a explicitação do caminho percorrido pelos autores dos textos teóricos tem levado a essa 

dificuldade de percepção dos procedimentos investigativos.  Assim, a leitura praticada na escola 

fundamental e média, especialmente se atrelada tão somente ao livro didático, não tem permitido a 

experiência consciente de que cada construção teórica está intimamente vinculada a um procedimento 

metodológico que lhe faz eco. Em outros termos, a metodologia de qualquer investigação não é neutra. 

E mais: ela determina o(s) resultado(s).  

Todavia, é necessário que se explicite que não é somente o livro didático que apaga o percurso da 

investigação percorrido pelo autor de determinada “descoberta” ou de qualquer teorização. É 

importante apontar, também, que a mídia em geral veicula resultados de investigações de forma 

bombástica, espetacularizada sem, no entanto, se preocupar com o caminho, o método através do qual 

se chegou àquele resultado. O apagamento do caminho percorrido pelo pesquisador oblitera o 

aprofundamento do diálogo de cientistas com os membros leigos de uma comunidade. Tampouco 

permite uma apreciação maior da questão ética da pesquisa, especialmente em relação àquelas que 

lidam com seres vivos, humanos ou não. 

Finalizando, apontamos uma última dificuldade evidenciada no processo de textualização da escrita 

acadêmica, do projeto de intervenção. Trata-se da insistência em se incluir uma conclusão no texto do 

projeto. Mesmo que tenham sido feitas insistentes investiduras no sentido de se desnudar as relações 

internas da construção composicional do gênero projeto de intervenção, ainda assim houve alta 

frequência de tentativas de se explicitar uma conclusão nos projetos. A questão inicial que se coloca é: 

qual é o sentido de projeto como uma prática textual que deve ressoar na orientação da prática de 

intervenção na escola para esses cursistas? Uma das marcas pragmáticas da elaboração de um projeto 

é o registro de uma proposta, como um plano de voo que norteia ou norteará as ações futuras e que 

isso é proposto num jogo enunciativo de um eu - que pretende algo – que se dirige a um tu (o 

interlocutor) que precisa ser informado ou convencido desse algo. E como esse algo ainda não está 

devidamente explicitado, precisa de investigação. E o projeto é esse documento que registra esse 

movimento. Assim, dissuadir os cursistas de que num projeto a categoria de conclusão não se coloca 

como pertinente, mas que se podem incluir “resultados esperados”, tem sido, também, uma de nossas 

tarefas. 

 

Uma última palavra 

As reflexões aqui explicitadas poderão servir em futuras experiências de orientação em cursos a 

distância como parâmetros a serem considerados, principalmente no tocante à preservação da 
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autoestima dos professores da Educação Básica de forma a promover seu desenvolvimento como 

profissionais e como sujeitos de sua história. 
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