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Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa Educação 
para o Pensar como política educacional para a educação básica, realizado durante o curso de 
Mestrado em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 
Passo Fundo/RS, no período de agosto de 2008 a agosto de 2010, sob orientação do Prof. Dr. 
Altair Alberto Fávero. Primeiramente são apresentadas as razões que motivaram o 
desenvolvimento da pesquisa, objetivos, estrutura e metodologia; posteriormente são 
apresentados os resultados da pesquisa, apontando inicialmente a relação entre o cenário 
educacional contemporâneo e as possibilidades de uma educação para o pensa, para em 
seguida apresentar a proposta de educação para o pensar como política educacional e sua 
relação com o cotidiano escolar. Para finalizar são apresentados os argumentos que 
conduziram à conclusão de que o Programa Educação para o Pensar responde 
significativamente às dimensões consideradas indispensáveis para se propor uma política 
educacional para a escola, que são as dimensões epistemológica, organizacional e ético-moral. 
Palavras-chave: Educação básica. Educação para o pensar. Política educacional. 

 
 

1 Considerações iniciais 

O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa 

Educação para o Pensar como política educacional para a educação básica, realizado 

durante o curso de Mestrado em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de Passo Fundo/RS, no período de agosto de 2008 a agosto de 2010, sob 

orientação do Prof. Dr. Altair Alberto Fávero.  

A pesquisa teve suas raízes durante o curso de graduação em Filosofia, na mesma 

Universidade, a partir dos quais surgiu o interesse de aprofundar questões teórico-

metodológicas sobre o ensino de filosofia para crianças, adolescentes e jovens. As primeiras 

leituras a respeito foram realizadas, mesmo que de modo incipiente, ainda no primeiro 

semestre da graduação, tendo como referência a proposta dos professores-pesquisadores 

Matthew Lipman e Ann Margareth Sharp e do programa “Filosofia para Crianças”, idealizado 
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por ambos junto ao Institute for the Advancement of Philosophy for Children da Montclair 

State University, New Jersey, EUA. Os estudos sistemáticos realizados posteriormente foram 

direcionados especialmente às produções de Matthew Lipman, considerado o mentor 

intelectual do programa Filosofia para Crianças, que, por estar ancorado numa sólida proposta 

teórico-metodológica de enfrentamento dos problemas educacionais, ficou conhecido também 

como “Educação para o Pensar”. Por isso, não há nada de estranho na vinculação direta entre 

ambos, porém considera-se que a proposta de Educar para o Pensar extrapola os limites do 

ensino de filosofia e pode contribuir de modo significativo nas discussões sobre o processo 

educacional. 

Os problemas relacionados à docência de filosofia estão necessariamente atrelados aos 

mais amplos, que dizem respeito à organização do cotidiano da escola e aos processos 

pedagógicos vivenciados em sala de aula, o que implica o desafio de compreender e 

problematizar a escola e seus processos de construção do conhecimento (perspectiva 

epistemológica), de gestão (perspectiva organizacional) e formação humana (perspectiva 

ético-moral). Nesse sentido, os pilares de programa Educação para o Pensar – Filosofia para 

Crianças e Jovens não estão desvinculados de reflexões mais amplas sobre a educação e sobre 

a escola e, por isso, podem contribuir de maneira significativa para o enfrentamento dos 

problemas educacionais relacionados a esta. Desse modo, reafirmo o interesse pessoal em 

tentar promover uma reflexão sistemática a respeito da importância de se ter na escola um 

projeto educativo ou proposta educativa que dê unidade, coerência e sistematicidade às 

práticas pedagógicas, em negação a um modo de ação baseado na fragmentação e na 

espontaneidade das práticas cotidianas.  

A pesquisa Educação para o Pensar como política educacional para a educação 

básica, teve como objetivo geral investigar a possibilidade de o programa Educação para o 

Pensar tornar-se uma política educacional para a educação básica e, como objetivos 

específicos: (i) compreender o cenário educacional considerando três perspectivas: 

epistemológica, organizacional e ético-moral; (ii) sistematizar as bases teórico-metodológicas  

do programa Educação para o Pensar e apontá-lo como possibilidade de política educacional 

para a educação básica;  (iii) identificar os condicionantes necessários para tornar o programa 

Educação para o Pensar uma política educacional para a educação básica. O problema de 

pesquisa orientador de todo o trabalho foi sistematizado na seguinte pergunta: Como o 

programa Educação para o Pensar pode se transformar numa política educacional produtiva 

para enfrentar  o cenário educacional atual?  
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As orientações metodológicas seguidas na produção da pesquisa referem-se à pesquisa 

bibliográfica. Entendemos por pesquisa bibliográfica, como metodologia de pesquisa, a 

tentativa de explicação de um problema “[...] utilizando o conhecimento disponível a partir de 

teorias publicadas em livros e obras congêneres” (KÖCHE, 2004, p. 122), a qual tem como 

objetivo “[...] conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema [...]”. Para dar conta de tal objetivo recorremos à análise de 

obras disponíveis que deem embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento do 

problema investigado, fazendo uso de livros e periódicos publicados nacional e 

internacionalmente. Segundo Gil (2002, p. 49), “os livros constituem as fontes bibliográficas 

por excelência”, assim como as publicações periódicas “[...] representam nos tempos atuais 

uma das mais importantes fontes bibliográficas”. (p. 50). Como pesquisa bibliográfica, a 

presente produção deteve-se na busca pela compreensão das ideias de pesquisadores 

educacionais expressivos que abordam a problemática em questão, no intuito de produzir uma 

resposta adequada ao problema proposto. Tal procedimento foi operacionalizado pela leitura 

crítica e fichamento dos textos selecionados. 

Na tentativa de produção de uma resposta adequada ao problema proposto, fez-se 

necessário, num primeiro momento, proceder à leitura do cenário educacional atual levando 

em consideração os aspectos epistemológicos, organizacionais e ético-morais dos processos 

educativos escolares, amparada nos escritos de Charlot (2000; 2001; 2005), Paro (1997; 

2003a; 2003b; 2007; 2008) e Püig (1998; 2000; 2004); num segundo momento, buscou-se 

fazer uma apresentação do programa Educação para o Pensar, descrevendo a tríplice estrutura 

indispensável a qualquer proposta educativa que intenta ser uma política educacional: 

responder significativamente às questões epistemológicas, organizacionais e ético-morais 

envolvidas nos processos educativos, tendo como referência os escritos do mentor intelectual 

do programa Matthew Lipman (1990; 2001), dele com seus colaboradores (LIPMAN; 

OSCANYAN; SHARP, 2001)  e escritos de seus colaboradores, como Sharp (1996); num 

terceiro momento, procuramos apontar quais são as condições de possibilidade responsáveis, 

em parte, por tornar o programa Educação para o Pensar uma política educacional para a 

educação básica.   

 

2 O contexto educacional brasileiro: possibilidades de uma educação para o pensar 

Para analisar o contexto educacional brasileiro buscamos produções e análises 

expressivas sobre o contexto educacional e o cotidiano escolar embasadas em competentes 

pesquisas empíricas realizadas por pesquisadores no Brasil (Bernard Charlot e Vitor Henrique 
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Paro) e no exterior (Josep Maria Püig). Tais pesquisas são reconhecidas e respeitadas pela 

academia, assim como, não fazem leituras estanques da crise da educação buscando 

compreendê-la em articulação com o contexto social e político. Tendo como referência as 

produções de Charlot (2000; 2001; 2005), afirmamos que a escola é vista, desde sempre, 

como lugar de aprendizagem; lugar onde se passa do não saber para o saber. Porém, não é o 

único local que possibilita aos indivíduos tal movimento, uma vez que existem muitas 

maneiras de aprender, assim como muitas coisas para aprender. Nela entramos em contato 

com saberes específicos, assim como são estabelecidas relações de aprendizagem 

diferenciadas de outros ambientes educativos, porém não sem levar em consideração que a 

relação com o aprender e com o saber é uma relação social, epistêmica e de identidade. Os 

saberes escolares, nesse sentido, devem ser compreendidos como formas de relação com o 

mundo, consigo mesmo e com os outros. Entretanto, a escola elegeu apenas um tipo de saber 

como relevante, que é o “saber como conteúdo intelectual”, com base no qual julga o que é o 

fracasso e o sucesso escolar. Assim agindo, deixa de lado muitas vezes questões centrais para 

se compreender a relação dos sujeitos com o aprender e com o saber.  

Com a leitura que produzimos a respeito da escola e da sua relação com o saber e com 

o aprender, procuramos mostrar que o diferencial da escola está naquilo que ela pode fazer 

pela construção do ser humano, que não é somente educação intelectual, mas individual e 

social, ou seja, é processo de hominização, singularização e socialização. Nesse triplo 

processo de construção humana não há espaço para a simples acumulação de conteúdos e 

classificação entre os que aprendem e os que não aprendem, entre os que alcançam o sucesso 

e os que sofrem o fracasso escolar, mas espaço para a aposta, com certa dose de segurança, na 

construção de relações de saber com o mundo, consigo mesmo e com os outros. Relação de 

saber não é acumular, mas saber lidar significativamente com o conhecimento historicamente 

construído para compreender, julgar, escolher e agir melhor. 

Por isso, a proposta de educar para o pensar propõe um reforma educacional em 

direção à construção do significado (LIPMAN, 1990, 2001; LIPMAN; OSCANYAN; 

SHARP, 2001). Não seria a construção do significado a construção de uma relação de saber 

com o mundo, consigo mesmo e com os outros? Para isso, no entanto, não faz sentido uma 

educação que impõe modos de compreensão aos alunos. Estes, sentados em suas carteiras, 

munidos de caneta e papel, recebem passivamente um saber construído pela humanidade, que 

teria a função de lhes mostrar como é o mundo, ao invés de instigá-los e desafiá-los a 

interrogar o mundo. Uma educação que queira ir além da simples instrução das gerações mais 

novas pelas mais velhas deverá, então, voltar-se não somente para ensino de conteúdos, mas, 
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sobretudo, para os diversos modos de interrogar o mundo para produzir conhecimento, que é a 

vivência ou o desenvolvimento de uma postura intelectual ativa e não passiva, que leva a 

questionar e construir compreensões, não a acumular informações que são dadas. A 

construção dessa nova postura, que não é só intelectual, mas política, social e moral, não seria 

educar para o pensar, para a construção de novos modos de interrogar e compreender o 

mundo? 

Desse modo, uma educação preocupada com a construção humana leva em 

consideração que o mais importante a se fazer pelas novas gerações é ensinar a pensar, mas 

não qualquer tipo de pensar – exercícios repetitivos com papel e caneta exigem pensamento, 

atividade mental, porém meramente mecânica, mas um pensar de ordem superior, que é 

conteúdo, método, investigação, diálogo e julgamento, temperados pela criatividade e 

criticidade (LIPMAN, 1990;2001). O conhecimento, por isso, não é dado e com um fim em si 

mesmo, mas como problema a ser investigado para que seja possível a construção de uma 

relação de saber com o mundo, de uma compreensão de mundo crítica e criativa. Desse modo, 

a riqueza do processo educativo não reside na quantidade de informações que coloca à 

disposição dos alunos, mas por aquilo que pode fazer pelo desenvolvimento qualitativo da 

capacidade humana de compreender que é o desenvolvimento das habilidades de pensamento 

ou habilidades cognitivas a que recorremos para compreender os fenômenos humanos e 

naturais. O que de mais significativo a escola poderia fazer pelo desenvolvimento intelectual, 

social, político e moral dos seus alunos que promover espaços de melhoramento da 

capacidade de compreender os fenômenos do mundo? É preciso entender a matemática, 

história, geografia, química, física, literatura, filosofia, sociologia, língua portuguesa e 

biologia não como um fim em si mesmo, mas porque nos permitem compreender, investigar e 

analisar melhor o mundo. Conhecer é, desse modo, saber lida com informações que nos 

permitem construir conhecimento sobre o mundo, construir uma leitura de mundo com base 

na qual se julga e se fazem escolhas. Educar para o pensar é, pois, educar para construção de 

novos e melhores modos de compreender a complexidade do mundo e dos seres humanos 

levando em consideração o conhecimento historicamente elaborado, porém acrescentando a 

dimensão social e política. Desse modo, podemos afirmar que a proposta de educar para o 

pensar responde bem ao desafio de pensar a construção do conhecimento na escola como 

construção de uma relação de aprendizagem e saber com o mundo. 

Dente as muitas dimensões apontadas como promissoras para repensar a escola está a 

ligada à gestão escolar. Tal proposta não raras vezes tem sido indicada como solução para o 

problema da crise da escola, porém trata-se de uma falsa solução quando é tratada apenas 
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como organização burocrática e tecnocrática da escola, reduzindo a organização do seu 

cotidiano a práticas administrativas. A proposta de gestão democrática da escola como nos 

propõe Paro (1997; 2003a; 2003b; 2007; 2008), com base em pesquisas empíricas produzidas 

em escolas públicas, tenta superar essa visão restrita, apontando que o aspecto mais 

significativo da gestão escolar democrática está diretamente ligado às questões pedagógicas 

da escola, que abrangem desde as concepções e posturas de seus sujeitos até as práticas 

cotidianas que movimentam o processo educativo. Quando no processo de gestão são 

incluídas questões referentes aos processos pedagógicos ao lado das questões eminentemente 

administrativas da escola, contemplam-se preocupações com os objetivos da escola e com a 

qualidade do processo educativo, uma vez que aos processos de gestão cabe operacionalizar 

um processo educativo democrático, que não é somente formação intelectual, mas, também, 

formação moral e educação do comportamento.  

Quando a escola passa ser vista como espaço de construção, não somente de 

instrução humana, precisa se organizar pedagógica e administrativamente para esse fim. Para 

isso, a gestão escolar não pode ser vista apenas como gerenciamento dos meios para se chegar 

a determinados fins, mas como espaço democrático de discussão sobre os fins e os meios a 

partir do quais será organizado o trabalho escolar, tanto pedagógico quanto administrativo. 

Para isso é crucial explicitar o que se compreende por qualidade em educação e qual a função 

da escola, pois os objetivos dela serão decorrentes dessa discussão. Se os objetivos da escola 

estão para além da simples instrução, e qualidade não se mede pela quantidade de informação, 

voltados para a construção social e individual do ser humano, é necessária a projeção de 

novos modos de gerir a escola. Assim, a educação puramente intelectual dá espaço para uma 

educação preocupada com o caráter ético-político das práticas educativas. Por isso, não basta 

a escola dizer que está organizada segundo princípios democráticos de gestão escolar, mas 

precisa viver a democracia em seu cotidiano administrativo e pedagógico, ou seja, não basta 

contar com uma estrutura organizada democraticamente, é preciso ação democrática, pois é na 

ação que reside a possibilidade do exercício e da vivência da democracia na escola. Os 

processos de gestão administrativos e pedagógicos têm como função primordial primar por 

esse tipo de ação na organização do cotidiano escolar e nas práticas pedagógicas de sala de 

aula.  

Para isso, no entanto, as relações de poder entre os sujeitos escolares precisam 

superar a visão restrita de poder vista como coerção e manipulação, em favor da possibilidade 

de persuasão, ou seja, da capacidade de agir sobre as coisas e determinar comportamentos 

contando com o livre consentimento para determinado modo de ação. Por isso, não se obriga 
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ninguém a ser democrático ou a promover práticas democráticas na escola, mas se constrói 

democracia pela sua vivência. Entretanto, para isso, os sujeitos precisam estar em constante 

diálogo, visto que as escolhas são resultado de um processo de análise, reflexão, investigação 

e ponderação, reconhecendo que as intervenções são necessárias para apontar e projetar ações 

mais interessantes, as quais não seriam vislumbradas sem a vivência de tal processo ou seriam 

mal compreendidas e recusadas se fruto da manipulação ou da coerção. Portanto, o processo 

de construir uma relação de saber com o mundo, com os outros e consigo mesmo é 

democrático, pois não é possível apostar nele pela imposição, mas pela persuasão para o 

aprender. O aprender assim compreendido não tem um fim em si mesmo, mas no melhor 

conhecer, para melhor julgar, escolher e agir.  

Nesse sentido, a proposta de educar para o pensar por meio da comunidade de 

investigação em sala de aula aponta para a possibilidade de produção do conhecimento e da 

vivência da cidadania (LIPMAN, 1990, 2001; LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 2001; 

SHARP, 1996). Isso implica repensar o espaço de aprendizagem da sala de aula, o modo 

como se organiza e se dinamiza o ensino. O espaço da sala de aula é visto como espaço de 

investigação dialógica sobre problemas postos pelas diversas áreas do conhecimento, que não 

são conhecimentos exteriores e desvinculados das atividades humanas, mas a elas estão 

diretamente relacionados. Desse modo, a classe se move em direção à produção de novos 

modos de compreensão, orientados pelos princípios da lógica, que buscam disciplinar o 

raciocínio, e pelas regras da comunidade de investigação, que busca disciplinar a vida em 

comunidade. Nesse sentido, há um duplo aprendizado: a construção de raciocínios 

verdadeiros, válidos e corretos, assim como atitudes que fazem parte da convivência em 

grupo, como respeito e cooperação. A prática dialógico-investigativa em sala de aula, no trato 

com os conteúdos, pretende ser o espaço de construção da participação significativa, isto é, 

espaço em que não acontece somente a troca de opiniões ou de pontos de vistas, mas onde se 

busca um produto final fruto de uma produção coletiva, em que singularidade e multiplicidade 

são consideradas na busca da construção coletiva. Talvez o que de mais memorável fique para 

os alunos são esse espaços de produção coletiva onde são expressas suas concepções de 

mundo, seus conhecimentos prévios, suas experiências de vida, seus limites e potencialidades, 

no intuito de construir uma compreensão de mundo mais elaborada. Todavia, nesse processo 

não se desconsidera o conhecimento historicamente produzido, mas trabalha-se com ele como 

orientador, por ser representativo das conquistas da humanidade em busca de explicações para 

os grandes problemas e interrogações produzidos na interminável esforço humano de 

compreender o mundo e a si mesmo.  
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É nesse sentido que educação para o pensar é educação cidadã e democrática, pois 

não tenta inculcar modos de compreensão, mas despertar ou levar os alunos a compreenderem 

o mundo e os fenômenos que estão à sua volta, entendendo que o mais importante não é a 

quantidade de respostas a serem dominadas, mas a qualidade das perguntas a serem postas ao 

contexto, seja epistemológico, social, político ou moral. Saber resolver problemas na 

comunidade de investigação em sala de aula talvez seja aprender a resolver problemas reais 

em grupo de modo participativo. Educar para o pensar e para a vivência da democracia 

reafirma a aposta na formação humana crítica e responsável, na qual a qualidade dos processo 

não é medida pela quantidade de conhecimentos e informações acumulados, mas por aquilo 

que se pode fazer pela formação dos sujeitos, pela construção do cidadão. Por isso, educar 

para a democracia exige práticas condizentes com, não práticas negadoras de, em razão de um 

conjunto de conhecimentos solidificados que devem ser transmitidos de modo acrítico, 

justificados como apropriação da cultura geral. Cultura geral não é dada, mas construída por 

processos escolares edificantes, que é a construção de uma relação significativa com o saber, 

com a democracia e com a ética. Nesse sentido, podemos dizer que a proposta de educar para 

o pensar está de acordo com um projeto de escola que pretende ser democrático e cidadão, 

tanto pelas práticas pedagógicas quanto pelas práticas administrativas da escola. Seria 

possível pensar a construção do conhecimento como construção de uma compreensão de 

mundo em escolas avessas ao diálogo, à participação e à democracia na sala de aula e fora 

dela? 

Nesse sentido, educar para o pensar e para a democracia é também educar 

moralmente, já que uma educação que se diz preocupada com a formação humana precisa 

considerar que a moralidade e ação humana são indissociáveis. Para pensar a educação 

ético/moral na escola tomamos como referência as produções de Püig (1998; 2000; 2004), que 

apontam para uma escola que educa para além dos conteúdos com suas práticas cotidianas. As 

práticas escolares, quando dotadas de caráter formativo, teriam como objetivo contribuir para 

a construção de uma ordem social mais justa. Para isso são necessários mecanismos que 

permitam aos sujeitos se relacionar da melhor forma possível consigo mesmos, com os outros 

e com o mundo, uma vez que, como sujeitos históricos e sociais, estão envolvidos em formas 

relacionais. Desse modo, as práticas escolares formativas, aliadas aos princípios 

democráticos, dizem respeito à educação moral ou educação em valores. A educação humana 

é, pois, tanto educação intelectual e democrática, quanto educação moral, esta possível pelo 

exercício de práticas morais na escola. 
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Todavia, a educação moral pode assumir várias perspectivas dentro da escola, mas 

nenhuma delas parece ser mais rica do que aquela que está ligada diretamente à investigação 

de problemas morais e à aprendizagem do ofício moral. A aprendizagem do ofício moral não 

pretende inculcar conjuntos de princípios considerados válidos e bons, mas ajudar os alunos a 

reconhecerem que em situações morais não existem receitas para o enfretamento do problema, 

mas existem modos de proceder mais acertados que outros, que permitem uma melhor análise, 

julgamento e tomada de decisão. Para isso, no entanto, a escola como espaço de educação 

moral, precisa pelas suas práticas educativas apontar para essa possibilidade, ou seja, mostrar 

por meio das práticas docentes, curriculares e institucionais que tipo de educação moral está 

sendo proposta. A escola democrática é apontada como condição para uma educação moral 

voltada para o enfretamento de problemas morais, porque aponta para a possibilidade de se 

promoverem na escola práticas capazes de propiciar aos alunos espaços de aprendizagem a 

partir do enfrentamento e resolução de problemas morais por meio de práticas dialógicas e 

investigativas, não por meio de discursos e apologias sobre a moralidade ou ações morais. 

Nesse sentido, a escola educaria mais para a criatividade e criticidade moral, que é a 

aprendizagem de métodos que nos auxiliam a resolver problemas morais, em sala de aula ou 

fora dela, pelo diálogo e cooperação.  

A proposta de educar para o pensar vai responder a esse desafio propondo que a 

educação moral na escola seja vista como a inserção dos alunos em situações-problema de 

cunho sociomoral, nas quais aprenderão o ofício da prática moral, ou seja, aos alunos serão 

proporcionados, por meio das práticas educativas, espaços de vivência ou experimentação de 

situações que demandem julgamentos moral, pois dessa forma se estaria inserindo crianças, 

jovens e adolescentes em espaços de julgamento moral, os quais se espera que sirvam de 

orientação para os espaços exteriores à escola (LIPMAN, 1990, 2001; LIPMAN; 

OSCANYAN; SHARP, 2001; SHARP, 1996). Desse modo, a proposta é de promover a 

investigação de situações sociomorais em que os alunos, orientados pelo professor, aprendem, 

exercitam e experimentam o julgamento moral, pois se espera que eles, além de bem 

fortalecidos cognitivamente, tenham a prontidão para julgar e agir moralmente. À medida que 

os estudantes se envolvem em práticas morais, aprendem e exercitam o ofício de julgar 

moralmente, mas não só, também estão inseridos num ambiente onde o agir ou o 

comportamento é regrado tanto pelas regras da investigação quanto pelas regras sociais do 

grupo. Assim, educar para o pensar é educar moralmente, educar para a realização de bons 

julgamentos e o agir bem, apostando com certa dose de confiança que os aprendizes assim 

poderão agir na vida social fora da escola. Desse modo, podemos afirmar que a proposta de 
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educar para o pensar responde significativamente ao desafio de educar moralmente na escola 

por meio de práticas educativas que possibilitem o exercício da prática moral na escola.  

 

3 A educação para o pensar como política educacional e o cotidiano escolar 

Se a proposta de educar para o pensar responde significativamente às questões 

epistemológicas, organizacionais e ético-morais apontadas como fundamentais para propor 

novos modos de pensar, gerir e agir na escola, diante do cenário educacional atual, pode vir a 

ser uma política educacional para a educação básica. Para isso, no entanto, a proposta 

lipminiana de Educar para o Pensar como política educacional faça-se ação no cotidiano 

escolar a partir do enfrentamento dos desafios educacionais indicados nas três dimensões do 

acima indicadas (epistemológica, organizacional e ético/moral), requer-se uma ação efetiva 

em dois âmbitos: (i) construção de um proposta educativa expressa no projeto político-

pedagógico de escola, tendo como referência os escritos de Veiga (2006; 2004; 2003) e 

Gadotti (1997); (ii) um processo de formação continuada dos professores que possibilite a 

investigação, reflexão, diálogo e avaliação das práticas pedagógicas, tendo como referência os 

escritos de Benincá (2002a; 2002b), Giroux (1997) e Pérez-Gómez (1995). Para isso, a 

concepção de projeto político-pedagógico “emancipador e edificante”, construído 

participativa e reflexivamente, mostra que a proposta de educar para o pensar não intenta ser 

uma política educacional instituída pelos órgãos governamentais; é, sim, uma política 

educacional da escola fruto de uma escolha refletida feita pelos sujeitos escolares, por isso 

parte integrante de seu projeto político-pedagógico, que se faz processo não por ser algo 

instituído via legislação, mas instituinte de uma proposta política e pedagógica (intelectual, 

ético-moral e organizacional) como opção refletida e intencional da comunidade escolar. 

Vista dessa forma, a Educação para o pensar como Política Educacional, está de acordo com 

as premissas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a qual aposta na autonomia 

da escola para gerir seu cotidiano pedagógico, fazendo opções e propondo ações que 

respondam ao seu contexto. Por isso apontamos como uma das condições de a proposta de 

educar para o pensar ser uma política educacional que seja parte integrante do projeto 

político-pedagógico da escola, porém este não pode ser visto apenas como documento, e, sim, 

como expressão de uma vontade coletiva e disposição para agir, sendo instituinte de um novo 

modo de projetar a escola. Contudo, todo projeto só se faz ação no cotidiano escolar por meio 

das práticas de seus sujeitos, e um desses sujeitos, se não o mais importante deles, é o 

professor. O professor é o sujeito que faz escolhas para a escola e na escola; por isso, nele 
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também reside a possibilidade de dinamização da proposta educativa apontada pelo projeto 

político-pedagógico.  

Dependendo da concepção que se tem do projeto político-pedagógico, projeta-se a 

ação docente, e vice-versa. Logo, se ele for compreendido como “ação regulatória ou 

técnica”, espera-se que o professor seja visto como “técnico especialista”, um mero realizador 

de tarefas; ao contrário, se compreendido como “ação emancipatória ou edificante”, tem-se o 

professor como um “profissional reflexivo”, um sujeito que produz conhecimento a partir da 

investigação e teorização de sua prática. Este segundo processo, no entanto, exige que seja 

pensado um processo de formação continuada, no qual haja reflexão, discussão, diálogo, 

avaliação e projeção das práticas pedagógicas. Se o projeto político-pedagógico for visto 

como “ação regulatória e técnica” e a ação doente, como simples executar tarefas mediante a 

aplicação de técnicas, o espaço que se abre para a proposta de educar para o pensar é a de 

propor “receitas” para resolver os problemas da escola ou inserir novidades nos discursos, 

para que nada mude nas práticas. Por outro lado, se o projeto político-pedagógico for visto 

como “ação emancipatória e edificante” e a ação docente como investigativa e reflexiva 

produtora de conhecimento pedagógica por meio das práticas pedagógicas e do cotidiano da 

escola, a proposta educativa da escola é dinâmica, é processo em permanente construção 

coletiva. Nesse espaço não se muda de teoria ou de projeto, como se a mudança por ela 

mesma fosse capaz de resolver os problemas da escola, mas se aposta na capacidade de 

diálogo entre uma proposta de escola e seu cotidiano, que pela ação de seus sujeitos se faz 

processo e investe na melhoria dos processos educativos escolares. É nesse movimento que 

reside a possibilidade de a proposta de educar para o pensar ser um política educacional para a 

educação básica, gestada e gerenciada no cotidiano escolar. Assim, por tudo que apontamos 

no decorrer deste trabalho, podemos responder afirmativamente que o projeto Educação para 

o Pensar pode se transformar numa política educacional produtiva para enfrentar o cenário 

educacional atual.   

 

4 Considerações finais 

A presente pesquisa procurou colaborar para a recuperação de autores expressivos e 

que produzem pesquisas competentes sobre os processos educativos protagonizados pela 

escola pública, seja no contexto brasileiro, seja no exterior. A importância da retomada desses 

autores e suas respectivas pesquisas reside nas excelentes leituras que nos permitem fazer do 

cenário educacional atual com base nas pesquisas empíricas por eles produzidas; também por 

não fazerem leituras estanques e equivocadas da crise da educação, mas uma leitura que 
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permite pensar a escola em articulação com cenários mais amplos, como o social, político e 

cultural, sem negar as peculiaridades de cada contexto específico. Por isso nos auxiliam a 

pensar e projetar novos modos de organização e ação no cotidiano escolar. 

De outro lado, procuramos fazer uma sistematização do programa Educação para o 

Pensar na tentativa de desmistificar leituras apressadas e que produziram muitas críticas 

infundadas à sua proposta educativa. A intenção não era fazer uma apologia ao programa, ao 

contrário, era lançar-lhe o desafio de responder significativamente às dimensões consideradas 

indispensáveis para se propor uma política educacional para a escola, que são as dimensões 

epistemológica, organizacional e ético-moral. Porém, a resposta a esse desafio não se deu 

somente apresentando a proposta do programa para dar conta de cada uma dessas dimensões, 

mas a partir de compreensões produzidas por autores que estudam e conhecem a escola 

pública brasileira. Então, o desafio seria responder significativamente a propostas de escola 

pública baseadas em competentes pesquisas. Desse modo, teríamos à disposição elementos 

suficientes para afirmar se a proposta de educar para o pensar seria ou não frutífera para 

repensar a educação e os processos educativos escola. 

Como toda proposta educativa precisa fazer-se prática no cotidiano escolar para de 

fato caminhar em direção às mudanças almejadas, espera-se ter contribuído com a retomada 

da discussão sobre a importância do projeto político-pedagógico e da formação continuada 

dos docentes para uma proposta educativa para a escola construída no seu interior, pelos seus 

sujeitos e por eles dinamizada, tornando-a uma política educacional de escola. Política 

educacional é o modo como projetamos a escola, suas ações e seus processos, levando em 

consideração as normatizações legais, como a Lei de Diretrizes e Bases, Parâmetros 

Curriculares Nacionais e outros mais, porém indo além deles ao propor novos modos de 

intervenção na realidade escolar. Há que se ressaltar, no entanto, que muitas vezes as 

normatizações não se tornam processo no cotidiano escolar porque se desconhece o seu 

conteúdo perceptível em muitas escolas públicas, ou porque são vistas como imposição de um 

modo de ação que cabe à escola operacionalizar, quando deveriam ser vistas como 

orientações para se organizarem e se gerirem os processos escolares. Nessa direção buscou-se 

também chamar a atenção para importância da ligação entre a intervenção pedagógica e a 

organização do cotidiano escolar para a construção de um projeto educativo, ou seja, as 

dimensões pedagógicas e administrativas da escola precisam estar em consonância para a 

construção de um projeto político-pedagógico coerente e articulador.  
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