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RESUMO 

 

Considera-se que cada sujeito constrói seu conhecimento e sendo esta 

construção estruturada na proposta da aprendizagem em projeto, torna-se possível 

considerar que o sujeito possui o domínio tácito e que precisa torná-lo explícito e 

compartilhado.  

A pesquisa realizada teve como objetivo dar sentido e significado, a partir da 

G.C. , para a percepção dos professores sobre as práticas educativas no ensino 

fundamental I baseadas na proposta da “aprendizagem por projetos”. 

A relevância para pesquisar sobre a temática de práticas educacionais, por 

meio do modelo de projeto de aprendizagem, se deve ao fato de que é preciso 

aprofundar o conhecimento no tema pela insatisfação em se perceber o esforço de 

docentes ao trabalhar conteúdos de maneira mecânica provocando desmotivação nos 

mesmos e nos alunos.  

Assim, faz-se pertinente pontuar que a ação de transformar o saber tácito em 

explícito por ser um meio de promover a formação de uma rede de saberes que, para 

a gestão do conhecimento, refere-se à interação de colaboradores e, na perspectiva 

educacional, é a promoção de um espaço de interação para gerar cultura de 

aprendizagem que possibilite transformar o conhecer particular em coletivo. Sendo 

aprendizagem em projeto uma forma possível de transformar o tácito/individual em 

explícito/coletivo. 

Buscando contextualizar a questão, os estudos teóricos foram direcionados 

para as escolas de ensino fundamental quanto a implantação da metodologia-

Aprendizagem baseada em projetos e a questão do compartilhamento das 

informações: estes aspectos aparecem abordados na parte inicial da dissertação. 

A análise da metodologia da S.M.E. objeto de implantação, é feita a seguir, 

visando-se neste momento, entrevistar os professores dos quartos e quintos anos 

enquanto benéfica e inovadora, para os dias atuais, ou não. 

A parte seguinte retrata como o professor percebe proposta tradicional, em 

relação a aprendizagem baseada em projetos, conforme suas diferenças, 

possibilidades de viabilidade, de retorno a proposta anterior, o conhecimento 
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profissional do professor e a oportunidade de aprendizagem dos alunos, além da 

organização escolar: compartilhamento, e trocas de experiências, através das 

colocações expressas durante as entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

educadores. 

 Finalmente, analisa-se a questão do educador, frente a nova metodologia a 

ABP onde utiliza a construção do conhecimento de maneira dinâmica, compartilhada 

e envolvendo a participação dos alunos e educadores com a ajuda das ferramentas 

da GC trazendo a motivação por aproximar a aprendizagem escolar com a realidade 

na qual o aluno vivencia, num contexto da rede pública de ensino. 

 Espera-se que  com  esse estudo e resgate da fala dos educadores, que hoje 

atuam  nas escolas, possa abrir caminhos para outras experiências onde essa fala – 

que retrata a vivência e a leitura realizada pelos que ali atuam seja cada vez mais 

objeto de reflexão para as futuras ações e encorajamento para prosseguir com a 

proposta de aprendizagem baseada em projetos implantada recentemente pelo 

munícipio.. 

Palavras-Chave: Gestão do conhecimento. Aprendizagem baseada em projetos. 

Compartilhamento do conhecimento. Educação. 
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ABSTRACT 

  

  

It is considered that each person builds their own knowledge, and if this 

construction is structured by the proposal of project-based learning, it is possible to 

consider that the individual has tacit knowledge, and that it needs to become explicit 

and shared. The objective of this study was to investigate the perspectives of 

educational practices among teachers of 4th and 5th grades of elementary school, from 

a municipality in the west of Paraná, regarding project-based learning in the context 

of knowledge sharing.The relevance of the research on the theme of educational 

practices, through project-based learning, comes from the fact that is necessary to 

deepen the knowledge on it because of the dissatisfaction in perceiving the effort of 

teachers to work contents mechanically, causing themselves and the students to be 

demotivated.Thus, it is pertinent to point out that the action of transforming tacit 

knowledge into explicit, because it is a means of promoting the formation of a 

knowledge network, that for knowledge management refers to the interaction of 

collaborators, and, in the educational perspective, is the promotion of a space for 

interaction to generate a culture of learning that makes it possible to transform 

individual into collective knowledge. In order to contextualize the question, the 

theoretical studies were directed to elementary schools regarding the implementation 

of the methodology -Learning based on projects and the issue of information sharing: 

these aspects are addressed in the initial part of the dissertation. The analysis of 

S.M.E. object of implantation, it is done next, aiming at this moment, to interview the 

teachers of the fourth and fifth years as beneficial and innovative, to the present or 

not. The following part portrays how the teacher perceives a traditional proposal in 

relation to project-based learning, according to their differences, feasibility 

possibilities, the previous proposal's return, the professional knowledge of the teacher 

and the learning opportunity of the students, besides the school organization: sharing, 

and exchanges of experiences, through the placements expressed during semi-

structured interviews with educators. Finally, the question of the educator is analyzed, 

in front of the new methodology the ABP where it uses the construction of the 
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knowledge in a dynamic, shared way and involving the participation of the students 

and educators with the help of the tools of the GC bringing the motivation to approach 

the school learning with the reality in which the student lives, in a context of the public 

network of education. It is expected that with this study and rescue of the speech of 

the educators, who now act in the schools, can open the way to other experiences 

where this speech - that portrays the experience and the reading made by those who 

work there will be increasingly object of reflection for future actions and 

encouragement to continue with the project-based learning proposal recently 

implemented by the municipality. 

  

Keywords: Knowledge Management. Project-based Learning. Knowledge Sharing. 
Education.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira está passando por um processo de transição, conforme 

se constata no atual momento histórico brasileiro sobre as questões educacionais. As 

transformações requerem que as instituições escolares invistam em ações 

cooperativas para modificar seus currículos, práticas e também garantir o acesso a 

permanência escolar e a aprendizagem para todos, de fato, pois o principal fator de 

diferenciação competitiva é o conhecimento (DRUCKER, 1999; DAVENPORT, 1998; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SENGE et al., 2005). 

Segundo Libâneo (2002), uma escola que tenha como proposta uma constante 

reinvenção de si mesma com uma escolarização em sintonia com os desafios da 

sociedade atual, e repensando a cultura da sala de aula para o rompimento do 

“congelamento” que sofreu no decorrer do tempo, precisa ser visualizada. É preciso 

conceber e desenvolver os processos de ensino e aprendizagem bem como suas  

mediações utilizadas, assim como a concepção dos saberes a serem privilegiados e 

articulados em sala de aula. 

Neste sentido, o docente terá mais oportunidade de se esmerar para que a 

atuação pedagógica encaminhe para o desenvolvimento da reflexão, da capacidade 

de bem usar tanto o raciocínio como a consciência crítica. Somam-se a isso a 

preocupação em trabalhar conteúdos que estejam em consonância com as questões 

sociais, em que os valores e as atitudes almejados sejam formados e expressos nos 

relacionamentos entre as pessoas (DEWEY, 1966; COLL, 1992; VYGOTSKY, 2000; 

VYGOTSKY, 2003). 

A fim de buscar argumentos a esta temática será desenvolvida a pesquisa que 

se valeu da abordagem  qualitativa a partir de entrevista semiestruturada com a 

intenção de investigar as perspectivas das práticas educativas junto aos professores 

do ensino fundamental (dos 4º e 5º anos da Rede Municipal de Ensino uma Cidade 

do Oeste do Estado do Paraná) quanto à aprendizagem por projetos no contexto do 

compartilhamento do conhecimento. 

Segundo Hernandez e Ventura (1998) o trabalho com projetos coopera para 

que a escola seja mais produtiva por favorecer a criação de estratégias de 
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organização dos conhecimentos escolares relacionando ao tratamento da informação, 

bem como ao conhecimento em geral que facilitem aos alunos à construção de seus 

conhecimentos para transformação dos diferentes saberes disciplinares em 

conhecimento próprio. 

Nessa perspectiva, Libâneo (2002) pontua que os educadores encontram-se 

frente a frente com um “novo” aluno, caracterizado também pelos avanços 

proporcionados pelas mudanças que passam a orientar o conhecimento, a 

aprendizagem e a comunicação. Espera-se que com a conceitualização de Gestão do 

Conhecimento (GC) e a abordagem de análise das suas ferramentas, como o 

compartilhamento do conhecimento, seja possível auxiliar nos processos escolares. 

Em certos casos a GC baseia-se na premissa de que o conhecimento novo 

pode impulsionar a inovação e a comunicação, com isso abrir caminhos para que as 

organizações, em especial a educacional, estruturem seu diferencial competitivo.  

Para se construir conhecimento é necessário um grupo de pessoas que se 

relacionam para fornecer algum produto ao mercado, e para favorecer a 

aprendizagem dos professores é necessário criar um espaço de interação, ou seja, 

gerar cultura de aprendizagem que possibilite transformar o conhecimento individual 

em coletivo e formando  assim, uma rede de conhecimento.  

Desta forma, a Gestão do Conhecimento junto à escola deve seguir 

determinados passos, como a identificação e mapeamento de ativos intelectuais; 

montar um repositório para o seu Know-how interno e a construção de novos 

conhecimentos para ter vantagens competitivas no mercado; acesso à tecnologia de 

informação e comunicação (TIC) e compartilhamento das melhores práticas 

tecnológicas, a fim de tornar possível todo esse processo (DALKIR, 2005). 

Diante desse contexto, e pelo fato do tema possuir atributos como a 

interdisciplinaridade que possibilita a ligação com o programa stricto sensu em Gestão 

do Conhecimento nas Organizações vinculada à linha de pesquisa “Educação e 

Conhecimento” a proposição a ser investigada foca nas práticas dos professores em 

trabalhar colaborativamente e também pelo fato das escolas serem sistemas onde 

acontece o compartilhamento de conhecimento na prática, porém há uma falha que 

não favorece o agir para acompanhar o ritmo acelerado de novas descobertas e 
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assimilar novos processos fazendo uso de processos da GC.  

É necessária uma escola com práticas diferentes do modelo tradicional de 

ensino, pontuando, pois o quanto antes for percebendo pelos docentes que o ensino 

é uma arte liberal que exige criação e não ação mecânica melhores serão os 

resultados no âmbito escolar, considerando que o ensino precisa ser uma arte mais 

elevada, baseada na liberdade da ciência e da filosofia o que permitirá a continuidade 

da sociedade. 

Segundo Moura (2007) o projeto de ensino tem como fim principal a produção 

de formas ou meios dirigidos à melhoria do processo ensino-aprendizagem de 

elementos relativos a uma disciplina de conhecimento esse tipo de projeto próprio da 

área educacional se refere ao exercício das funções do professor que não será objeto 

de estudo. 

Assim, é pertinente esclarecer que a pesquisa realizada traz em seu bojo a 

aprendizagem em projetos que tem sido trabalhada em sala de aula e requer a busca 

de novos métodos e conceitos que promovem a construção do conhecimento em 

todos os indivíduos que dela participam.  

Adentrando nas exigências do mundo de hoje é perceptível que tanto os 

educadores quanto os alunos precisam desenvolver muitas competências, inclusive 

compreender que é preciso trabalhar na qualidade do processo mental e não somente 

a produção de respostas corretas (DEWEY, 1996). 

A economia altamente tecnológica baseada no conhecimento exige que os 

envolvidos dominem as habilidades de pensamento, de serem proativos, respeitosos, 

flexíveis e que sejam capazes de ver as relações entre os diversos conceitos. Essas 

habilidades de análise, reflexão, comparação, inferência e avaliação serão as de um 

cidadão num mundo multifacetado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

O indivíduo deverá estar bem informado, tendo argumentos para comunicar-se 

de modo que compreenda e saiba agir e enfrentar problemas de diferentes naturezas; 

“participar socialmente, de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas e 

propostas; e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado” (PCN, 

2016, p.41). O que significa que o cidadão deve, não apenas reproduzir dados, 

denominar classificações ou identificar símbolos, como também estar apto para uma 
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vida que traga significado e coerência para com as demandas do seu entorno. 

Sendo essas habilidades que se espera serem praticadas em uma escola 

reflexiva que trabalha a construção e compartilhamento do conhecimento e que 

acompanha o ritmo acelerado das descobertas e informações atuais, enfim, que se 

utiliza de projetos que tragam em seu bojo as ideias de previsão de futuro, abertura 

para mudanças, autonomia na tomada de decisões e flexibilidade para transformar 

uma situação problemática em uma situação desejada (ALMEIDA, 2002). 

Aprendizagem por projetos pode ser interdisciplinar em um novo processo de 

produção, ação e experiência de vida, e nesse processo acontecem imprevistos e as 

mudanças se fazem necessárias. Dentro da escola, é possível articular as disciplinas 

para a realização de aprendizagem em projeto uma vez que este possibilita romper 

fronteiras disciplinares, permeando-as com ações em diferentes áreas do 

conhecimento. O que significa integrar as disciplinas no desenvolvimento das 

investigações, de forma a aprofundá-las em sua própria identidade estabelecendo 

articulações numa relação de reciprocidade entre elas para construção de 

conhecimentos interdisciplinares (ALMEIDA; FONSECA, 2000). 

Neste sentido, este estudo partiu do presuposto que  as ferramentas da GC 

aliadas a aprendizagem baseada em projetos possibilita melhores resultados quanto 

a aprendizagem e niveis mais altos de motivação e envolvimento dos alunos. Nessa 

premissa vem à baila o questionamento: “ Como o conceito de compartilhamento do 

conhecimento pode colaborar nas ações das práticas educativas dos professores do 

ensino fundamental a partir da implantação da aprendizagem em projetos?”  Sendo o 

problema de pesquisa deste trabalho, que alinhada aos estudos do tema, levou a 

compreenção de que é possivel trabalhar com projetos em sala de aula favorecido 

pelo uso das ferramentas da G.C. . 

Para averiguar a problematica identificada foi desenvolvido um estudo 

qualitativa de natureza exploratória que contemplou uma entrevista a partir de roteiro 

semiestruturado e levantamento bibliográfico sobre o tema pesquisado cujo objetivo 

geral é investigar como as ferramentas da G.C. dão sentido e significado para 

percepção dos professores sobre as práticas educativas no ensino fundamental 

baseadas na “ Aprendizagem  por Projetos”. 
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Os objetivos específicos da pesquisa arrolaram-se em: 1- Reconhecer uma 

prática educativa que os professores utilizam na escola e conceito de aprendizagem 

em projetos; 2- Identificar os procedimentos presentes na escola, na concepção dos 

professores, para a construção do conhecimento na perspectiva do compartilhamento; 

3- Analisar como se dá o ciclo do conhecimento no contexto educacional por meio da 

aprendizagem em projeto. 

Com os dados e informações em mãos os mesmos foram categorizados por 

temática utilizando trechos dos relatos dos professores para dar suporte a 

interpretação, sendo possível reedificar o problema e revelar preocupações, 

afirmações e modelos a serem seguidos com utilização do compartilhamento do 

conhecimento em relação a aprendizagem em projetos.  
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2.  REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

O contexto social que abriga as tecnologias da informação e comunicação tem 

como cenário uma sociedade voltada e dominada pelas tecnologias, a comunicação 

e os meios midiáticos. O atual crescimento das tecnologias e a sua diversidade são 

inegáveis, sendo uma prova de grande capacidade inventiva do ser humano que 

afetam a sociedade e, especificamente, os processos educacionais. 

Diante desta realidade Moran (2007) explana que as pessoas são desafiadas 

a pensar em como e quanto integrar em sua vida pessoal e profissional toda gama de 

mídia disponível, e o campo da educação não foge desse processo. Os alunos já 

trazem um conjunto de conhecimentos e experiências e os mesmos tem amplo acesso 

às mídias, porém, e infelizmente neste seguimento, a escola está caminhando no 

sentido contrário do aluno. O professor tem o desejo de ensinar seu aluno e não se 

dá conta que a quantidade de conteúdo, exercícios e trabalhos não faz sentido para 

seu aluno que conhece o mundo por outras fontes que não a escola.  

Nessa linha de abordagem convém ao professor possibilitar o desenvolvimento 

da  consciência crítica no aluno criando possibilidades para sua própria construção de 

conhecimento, especialmente fazendo de forma interdisciplinar, onde o professor é 

mediador dos saberes para a socialização do sujeito, de forma que entenda que a 

tecnologia deve ser utilizada em prol não contra o ensino escolar (MORAN 2004; 

MORAN, 2007). 

O desafio não está em empreender com novos equipamentos ou os mais 

modernos, mas com os educadores que podem conscientizar os alunos da 

importância do uso das tecnologias a favor da educação, bem como promover 

aprendizagens em situações reais. Neste caminho, a Gestão do Conhecimento pode 

vir a agregar nesta mudança que está ocorrendo em algumas escolas por meio do 

trabalho com projetos, podendo favorecer o aprender investigativo junto aos alunos, 

melhorando os processos do aprender otimizando tempo, espaços e recursos, 

estabelecendo procedimentos de aquisição, de repositório para suas conquistas e das 

correções de seus não acertos.  

Essas, entre outras ferramentas emprestadas da Gestão do Conhecimento 
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podem ser utilizadas com sucesso pelas organizações educacionais a fim de 

transformar as práticas educacionais, organizar os currículos, melhorar a dedicação, 

aprimorar o planejamento de seus conteúdos nas tomadas de decisões, por exemplo, 

e a qualidade da aprendizagem escolar. O que vai ao encontro do que Drucker (1999, 

p. 46) afirma que “[...] os resultados oriundos do conhecimento serão os ativos mais 

valiosos do século XXI”. O desafio maior das organizações está em entender e 

aprimorar o desenvolvimento do capital humano, pois esse é o detentor de 

conhecimento que pode alavancar a organização rumo à superação e conquistas 

significativas. 

 

2.1  GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O conhecimento remete as vantagens ao orientar as reflexões dos gestores em 

busca do novo e também por trazer mais consciência dos processos e como estes 

são realizados na organização. Neste cenário de multinacionalização, principalmente 

nos negócios e na educação, há muitas mudanças que para serem compreendidas e 

que precisam de uma aproximação que permita analisar as possíveis tendências nas 

diversas dimensões em que se coloca. Nessa perspectiva, a estrutura trata dos 

fundamentos da gestão do conhecimento que se inicia pelo bom relacionamento 

interpessoal, captura, armazenamento, seleção de dados que, contextualizado se 

tornam informações e, após passar pela cognição humana, se consolida em 

conhecimento que pode ser tácito ou explícito. 

O tácito refere ao conhecimento que o indivíduo tem guardado consigo ao longo 

dos anos, diante de crenças e valores atribuídos, desta forma, cada indivíduo levará 

consigo a forma cultural, como foi desenvolvida ao longo dos anos. O conhecimento 

explícito é compartilhado com os demais sujeitos em um ambiente corporativo ou em 

uma conjuntura de negócios, isto é, para que todos possam ser usuários da 

informação e do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Nonaka e Takeuchi (2008) relatam que uma vez criados os conceitos de 

explícito eles podem ser modelados de forma lógica, sem contradições e em 

linguagem sistemática, lógica coerente, pois esse processo permite perpetuar 
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importantes mudanças na organização. 

É relevante entender que o conhecimento das novas tecnologias assume uma 

estratégia de crescimento e competitividade e está baseado na preparação do 

profissional, na qualificação do emprego e no acesso à informação. Para Davenport 

(1998, p.19), o “Conhecimento é a informação mais valiosa [...] porque alguém deu à 

informação um contexto, um significado, uma interpretação”. 

Na era industrial os modelos seguidos criavam valor a partir de bens materiais, 

trazendo os fornecedores para as fábricas e, a partir daí, os bens matertiais era, 

direcionados para os consumidores, então a energia e a mão de obra eram o valor 

agregado. Hoje são as empresas que criam valor a partir da competência das 

pessoas, assim como dos relacionamentos entre os membros da sua equipe, de 

outras equipes e com os clientes. É considerável salientar que todo aparato colhedor 

de dados da informação é estruturado na biografia histórico pessoal, que fará parte 

da construção do conhecimento.  

A informação não se limita aos dados coletados é necessário organizá-los, 

ordená-los e então serão atribuídos significados conforme o contexto, e serão úteis 

de acordo com como a informação é utilizada, de que forma uma pessoa possa 

relacionar a informação e atuar sobre ela (MCGEE; PRUSAK, 1994). 

Segundo Davenport e Prusak (1998) há relação hierárquica entre Dado (Data), 

Informação (Information), Conhecimento (Knowledge) e Sabedoria (Wisdom) (DIKW). 

Dados e Informação são desconectados e Conhecimento e Sabedoria são inter-

relacionados. Tradicionalmente os conceitos são: Dado é um conjunto de eventos 

sobre um determinando fato ou peça, é descomplicado conseguir, acondicionado e 

relacionado no estoque de informação e conhecimento de uma organização, não têm 

significado especifico e se encontra no banco de dados ou documentos de uma 

organização. Informação é dado dotado de significado e quando usado de maneira 

benéfica e prática e converter a realidade e educar o homem e, por sua vez, 

conhecimento é a informação devidamente tratada, é descrito pelos autores como 

experiências, informação explicitada e percepção que é próprio do indivíduo, para 

julgar, ponderar e determinar.  

Davenport e Prusak (1998) ainda asseveram que o conhecimento pode ser 
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definido como uma combinação de experiências, valores, informações e insight, cuja 

origem está na mente das pessoas, e essas pessoas possuem uma estrutura psíquica 

para absorver experiências diversas, não somente em documentos impressos, mas 

em rotinas, processos e práticas organizacionais. O conhecimento é fluído e pode ser 

estruturado de maneira formal, porém é intuitivo, pois há dificuldade de ser 

compreendido por estarem dentro de cada pessoa, os ativos do conhecimento são 

considerados complexos, imprevisíveis e difíceis de serem identificados. 

O processo do conhecimento exige das organizações realizar um trabalho de 

separação e posterior e depositar em repositório, onde Teixeira Filho (2000, p. 41)  "o 

conhecimento é transmitido por pessoas e para pessoas, através de meios 

estruturados como vídeos, livros, documentos, páginas da web, etc. Além disso, as 

pessoas obtêm conhecimento daqueles que já o têm, pelo aprendizado interpessoal 

e o compartilhamento de experiências e ideias."  

Diante disso, a gestão do conhecimento baseia-se na premissa de que o 

conhecimento novo pode impulsionar a inovação e comunicação e, com isso, abrir 

caminhos para que as organizações estruturem seu diferencial competitivo, além de 

mais eficiente.  

 

Na sociedade do conhecimento as pessoas precisam aprender a 
aprender. Na verdade, na sociedade do conhecimento as matérias 
podem ser menos importantes que a capacidade dos estudantes para 
continuar aprendendo e que a sua motivação para o fazer. A 
sociedade pós-capitalista exige aprendizado vitalício 
(DRUCKER,1998, p. 156). 

 
 No Quadro 1 é apresentada a essência do processo de gestão do 

conhecimento perante as mais recentes teorias e práticas. 

Quadro 1- Diferentes perspectivas sobre as atividades envolvidas no processo de 

gestão do conhecimento. 

 

DAVENPOR
T  
 (1998) 

BUKOWITZ 
EWILLIAMS 
(1999) 

PROBST, 
RAUB E 
ROMHARDT 
(2000) 

DAVENPORT E 
MARCHAND 
(2000) 

GUPTA, 
BHATT E 
KITCHENS 
(2005) 

-Determinar; 
-Exigir; 

- Obter; 
- Utilizar; 

- Identificar; 
- Adquirir; 

- Mapear; 
- Adquirir/Criar/ 

- Criar; 
- Manter; 
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- Obter; 
- Distribuir; 
- Utilizar. 

- Aprender; 
- Contribuir; 
- Avaliar; 
- Construir;   
- Sustentar; 
- Abster-se. 

- 
Desenvolver; 
-Partilhar; 
-Distribuir; 
- Utilizar; 
- Rever. 

Capturar; 
- Empacotar; 
- Armazenar; 
- Compartilhar/ 
Transferir/Aplicar
; 
- Inovar/Evoluir 
Transformar. 

- Distribuir; 
- Rever e 
Revisionar. 

Fonte: DESORDI (2008, p. 89). 

 
Para Drucker (1998) a GC é um processo sistemático, organizado, explícito, 

deliberado e contínuo de criar, disseminar, aplicar, renovar e atualizar o conhecimento 

para alcançar os objetivos organizacionais. Enquanto que para Dalkir (2005, p.3) 

gestão do conhecimento é a: 

 

Coordenação deliberada e sistemática de pessoas, tecnologias, 
processos e estrutura da empresa na busca da criação de valor 
através do recurso do conhecimento e inovação. Essa coordenação é 
realizada através da criação, compartilhamento e aplicação do 
conhecimento como por meio de alimentação de valiosas lições 
aprendidas e das melhores práticas dentro da memória corporativa, 
fomentando continuamente aprendizagem organizacional. 

 

É necessária mais do que uma nova construção conceitual para aprender a 

interpretar ideias, refletir sobre elas e aplicar conceitos em situações problema. 

Aprender e ensinar são atividades complexas que dependem de muitos aspectos 

interligados, onde o ensinar e o aprender estão articulados e indissociáveis. Desta 

forma, a organização que aplicar a gestão conhecimento terá condições de visualizar 

e corrigir as falhas existentes, tanto no processo de produção, administrativo, 

comercial, contábil e outros departamentos funcionais, e agregará valores à 

organização onde a GC será instrumento a serviço de setores importantes na 

organização (DRUCKER, 1993). 

No entendimento de Teixeira Filho (2000, p. 22) a gestão do conhecimento é 

vista como uma “coleção de processos que governa a criação, disseminação e 

utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da organização”. 

Assim, a GC pode ser um ou vários processos sistemáticos, articulados e intencionais 

com propósito de promover e sustentar melhorias de resultados e desempenho para 
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atingir a excelência organizacional. 

Para Davenport e Prusak (1998, p.2), “A GC pode ser vista como um conjunto 

de processos que orienta a criação, disseminação e utilização do conhecimento para 

atingir plenamente os objetivos da organização”. Já Dalkir (2005) conceitua GC como 

uma atividade de gestão que promove a criatividade e a inovação por meio da 

preservação da cultura e valores, gestão de pessoas, tecnologias, ferramentas, 

processos, estruturas organizacionais, produção e integração do conhecimento e 

registro da memória organizacional. Para ela, dependendo da perspectiva 

considerada (negócios, ciência do conhecimento ou processos/tecnologia), a GC pode 

assumir diferentes definições. 

Mesmo sendo possível aproveitar a experiência e conhecimento de cada 

indivíduo, cada organização deve criar seu modelo sob medida, considerando que 

cada organização tem suas peculiaridades e, portanto, deve aprender a realizar, 

intervir e corrigir as falhas percebidas. Para tanto é preciso primeiro internalizar os 

conceitos da Gestão do Conhecimento e realizar a preparação e envolvimento das 

pessoas para compartilhar seus conhecimentos. 

 

2.2 CONHECIMENTO E SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

Considerar as práticas da gestão do conhecimento e as novas tecnologias da 

informação e comunicação na contemporaneidade requer, antes de quaisquer ações, 

o entendimento de conceitos e a definição da necessidade para as organizações 

conseguirem apreender que o conhecimento a ser gerido está nas pessoas 

(colaboradores) que ali trabalham e que o gestor desempenha papel essencial para 

capturar e proporcionar o processo de construção do conhecimento. 

Para Davenport (1998, p.19), o: “conhecimento é a informação mais valiosa (...) 

é valiosa precisamente porque alguém deu à informação um contexto, um significado, 

uma interpretação (...)" 

Na era industrial os modelos seguidos criavam valor a partir de bens materiais, 

trazendo os fornecedores para as fábricas e daí para os consumidores, então a 

energia e a mão de obra eram o valor agregado. Hoje as empresas é quem criam valor 
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a partir da competência das pessoas, assim como dos relacionamentos entre os 

membros da sua equipe, de outras equipes e com os clientes.  

É considerável salientar que todo aparato colhedor de dados da informação é 

estruturado na biográfica histórico pessoal, que fará parte da construção do 

conhecimento.  

Assim sendo, o gestor deve ter em mente que é um desafio conseguir os dados, 

as informações e os conhecimentos e ainda deve ficar atento que ao 

codificar/decodificar pode haver alterações. Contudo é essencial que ele seja rápido 

nas decisões e na renovação do conhecimento, tanto em cultivar como em transferir. 

Assim haverá incentivo nos departamentos da organização, esta motivação trará mais 

compartilhamento a seus ativos de conhecimentos e também da gestão dos 

processos que atuam sobre os ativos. 

É importante dizer que conhecimento é diferente de mercadoria, pois usar o 

conhecimento não o consome, se transferi-lo não resulta em perdê-lo, é abundante, 

mas ele sai da empresa no final dia. 

Para Mcgee & Prusak (1994, p. 23). 

 A informação não se limita a dados coletados; na verdade a 
informação são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais 
são atribuídos significados e contexto. Para que os dados se tornem 
úteis como informação a uma pessoa encarregada do processo 
decisório é preciso que sejam apresentados de tal forma que essa 
pessoa possa relacioná-los e atuar sobre eles.  

 
O gestor da informação precisa ter como objetivo essencial organizar os dados, 

as informações e/ou conhecimentos para que fique simples e sem complicação, 

exigindo pouco trabalho para os que precisam fazer uso.  

É importante ressaltar que a empresa tem diversos setores, isso significa que 

a boa comunicação, respeito, o uso de um vocabulário compreensível por todos entre 

os grupos, é fundamental para a disseminação dos objetivos, porém não quer dizer 

que todos que trabalham na organização precisam acessar o mesmo repositório, 

basta que estejam a par que cada um desempenha um papel na gestão da 

informação. 

Diante disso, a gestão do conhecimento baseia-se na premissa de que o 

conhecimento novo pode impulsionar a inovação e comunicação, com isso abrir 
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caminhos para que as organizações estruturem seu diferencial competitivo. Além 

disso, Polany (1983), afirma que não são todos os conhecimentos que podem ser 

expressos por palavras. 

É interessante salientar que a ação de transformar o conhecimento tácito em 

explícito e vice-versa contribui para a gestão do conhecimento. Segundo Zabot e Silva 

(2002, p.69), o conhecimento explícito “ é o que pode ser articulado na linguagem 

formal, em afirmações, expressões matemáticas, manuais, e assim por diante. ” Já o 

conhecimento tácito para os mesmos autores “ é o conhecimento pessoal incorporado 

à experiência individual, que envolve fatores intangíveis, como crenças pessoais, 

perspectivas, sistemas de valor e experiências individuais. ”   

 Para se criar conhecimento é necessário ter, pessoas, grupos, organizações, 

interorganizações ou melhor, organizações que se relacionam para fornecer algum 

produto ao mercado. 

          De acordo com Nonaka e Takeuchi, a criação de conhecimento organizacional, 

ocorre de acordo com o modelo SECI (Socialização, Externalização, Combinação e 

Internalização). A dinâmica desse modelo é em espiral, como afirmam Nonaka e 

Toyama (2008,p.98,com grifo do original).  

 Para favorecer a aprendizagem dos professores ou colaboradores é necessário 

criar um espaço de interação, ou seja, gerar cultura de aprendizagem que possibilite 

transformar o conhecimento individual em coletivo, formando uma rede de 

conhecimento. Prática desejável e vital nas organizações que buscam novas ideias 

através da gestão do conhecimento. 

Drucker (1999. P, 46), um dos maiores estudiosos do mundo dos negócios, 

afirma que: 

 “... os resultados oriundos do conhecimento, serão os ativos mais 
valiosos do século XXI. Assim sendo, o grande desafio das 
organizações será, cada vez mais, o entendimento, o aprimoramento 
e o desenvolvimento do capital humano, potencial detentor desta fonte 
de recurso inesgotável. ” 
 

 Assim sendo os individuos podem fazer uso das ferramnetas para a ativação 
do conhecimento tais como: Intranet, Expertise Locator, EstoryTelling, Brainstorming, 
Viagens , Visitas Orientadas, Workshops, Rede de Conhecimento, Repositório, 
Mentor entre outras. 
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2.3 COMPARTILHAMENTOS DO CONHECIMENTO 

 

Dentro de uma organização é comum não ocorrer concordância no 

compartilhamento de conhecimento pelos atores, que para Nonaka e Takeuchi, (1997) 

há o compartilhamento de informações, ideias, sugestões e experiências 

organizacionais relevantes entre os indivíduos, sendo a peça importante na GC. E 

Szulanski (2000) reconta como um processo a ação de quando o conhecimento vai 

de uma para outra pessoa, também abordado por Nonaka e Takeuchi (2008) como 

sendo conhecimento tácito para o explícito que contribui para a construção do 

conhecimento. 

No entanto, vale ressaltar as variáveis que influenciam esse processo de 

compartilhamento do conhecimento dentro das organizações que são: o 

conhecimento transferido, o transmissor e o receptor e o contexto em que ocorre, e 

também a organização pode dificultar pela estrutura, processo operacionais, a cultura 

e o clima (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SZULANSKI, 

2000). 

Outra necessidade para organização é a linguagem comum, em que Szulanski 

(2000, p. 27) afirma que "o compartilhamento do conhecimento depende da 

capacidade de absorção do destinatário". O termo a ser utilizado durante o processo 

tanto pelo emissor que tenha dificuldade em traduzir por palavras como talvez o 

vocabulário não esteja ao seu alcance, como também que o receptor decodifique de 

forma diferente daquela desejada pelo emissor. 

Para entender ainda melhor o compartilhamento do conhecimento que em 

qualquer organização seja na engenharia como na educação sofre as mesmas 

dificuldades, Szulanski (2000) fala em transferência do conhecimento ressaltando que 

esta transferência não deve ser vista como um ato em que uma pessoa passa algo a 

outra, e sim, como processo constituído de diferentes estágios, cada um com suas 

dificuldades próprias. Declara que as pessoas têm medo de compartilhar o 

conhecimento temendo perder o poder sobre as pessoas que não detém o mesmo 

conhecimento.  

Krogh; Ichijo e Nonaka (2001) descrevem duas barreiras individuais: a primeira 
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a baixa capacidade de acomodação e a segunda ameaça sua à autoimagem, 

considerando que as pessoas tendem a se justificar em público em que acreditam, 

assim sendo enfrentam quatro obstáculos dentro da organização: o primeiro uma 

linguagem legitima para poder explicar o conhecimento tácito; em segundo tem as 

histórias das organizacionais; em terceiro os procedimentos predefinidos; e o quarto 

item o que mais dificultam tanto organizações comerciais como educacionais são os 

“paradigmas” da organização. 

Um fator importante dentro das organizações que prejudica é a falta de 

compreensão dos processos internos, que no momento que aceitam e entendem 

melhoram os vínculos e regulam-se o comportamento das pessoas da organização.  

A GC pode ser definida como a coordenação sistemática de pessoas, tecnologias, 

processos e estrutura organizacional a fim de agregar valor à organização por meio 

da reutilização de conhecimentos e da inovação. Esta coordenação é alcançada 

através da criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento (DALKIR, 2011). 

O talento individual e a sinergia do trabalho em equipe são itens de valorização 

no mercado dos negócios por serem condições indispensáveis para instituições em 

que o conhecimento seja seu principal ativo. Nesta esfera o desafio é criar condições 

para apoiar o desenvolvimento e a construção do conhecimento que propicia 

aprendizagem coletiva e contínua em todos os níveis das instituições, considerando a 

autonomia, participação, o conhecimento, a habilidade para aprender coletivamente, 

as informações usadas no processo de tomada de decisões, o talento dos 

colaboradores, a rede de contatos contribuem para o aprendizado organizacional e no 

desenvolvimento de pessoas que se comprometam tanto com as questões 

estratégicas e tarefas específicas nas diversas áreas da instituição. 

As instituições enfrentam a demanda de aperfeiçoar a gestão da aprendizagem 

tanto dos docentes como discentes e a necessidade de um refinamento da gestão 

administrativa. É perceptível que as escolas estão tendo uma crescente preocupação 

com os resultados da aprendizagem uma vez que os indicadores poderão mensurar 

este conhecimento seja pela aprovação nas universidades nas quais os processos 

seletivos são mais exigentes ou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB, 2006). 
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Pautados na linha de raciocínio de Senge (2002, p. 43) compreende que “a 

prática da visão compartilhada envolve as habilidades de descobrir imagens de futuro 

compartilhadas que estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento, em lugar da 

mera aceitação.” por estimular o compromisso genuíno ao mesmo tempo em que cria 

uma conexão entre aprendizagem pessoal e aprendizagem organizacional. Senge 

(2003, p.48) ainda assevera que “As organizações que aprendem são aquelas 

capazes de reagir às mudanças, solucionar problemas e aproveitar oportunidades”. 

 O referido autor também pondera que o pensamento sistêmico, domínio 

pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e aprendizagem em equipe são 

disciplinas essenciais para a aprendizagem organizacional e que ao serem 

desenvolvidas propiciam a organização, a capacidade de se renovar e inovar 

continuamente. Com pensamento sistêmico as pessoas aprendem a compreender 

melhor a interdependência e a mudança, que alinhado ao domínio pessoal 

concretizará resultados mais importantes a partir da articulação da percepção clara 

da realidade presente e a firmeza dos próprios propósitos. 

Os modelos mentais de cada sujeito podem ajudar a definir a realidade atual 

de forma mais clara, cuja construção coletiva de uma visão compartilhada do futuro 

busca criar e estabelecer um foco no propósito mútuo desenvolvendo a aprendizagem 

em equipe.  

 

Pessoas com um propósito comum podem aprender a nutrir um senso 
de comprometimento com um grupo ou organização, desenvolvendo 
imagens compartilhadas do futuro que buscam criar e dos princípios e 
das práticas norteadoras através dos quais esperam chegar lá. 
Através da disciplina aprendizagem em equipe e por meio de técnicas 
como o diálogo, pequenos grupos de pessoas transformam seu 
pensamento coletivo, aprendendo a mobilizar suas energias e ações 
para alcançar objetivos comuns e produzir uma inteligência e 
habilidade maior do que a soma dos talentos dos membros individuais 

(SENGE et al., 2005, p.17). 
 

As organizações brasileiras passaram, nas últimas três décadas, a terem 

consciência da importância de reverem seus modelos de gestão para aplicar novas 

práticas gerenciais que contribuiu para sobrevivência organizacional num mercado 

que exige constantes adaptações. 
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A implementação de projeto de GC na instituição de ensino é preciso criar, 

capturar, assimilar e disseminar o conhecimento, de modo a tornar a IES mais 

competitiva. Esta interação ocorre por meio de quatro processos entre conhecimento 

tácito, socialização, conhecimento explícito, externalização, e num ciclo contínuo, 

conforme Quadros 2 e 3. 

Quadro 2: Interação por meio de processos. 

 Conhecimento Tácito Conhecimento Explícito 

Conhecimento 

Tácito 

SOCIALIZAÇÃO 

(Interações e 

branstorms) 

EXTERNALIZAÇÃO 

(Diálogo) 

Conhecimento 

Explícito 

INTERNALIZAÇÃO 

(Aprender fazendo) 

COMBINAÇÃO 

(Troca de informações 

explícitas) 

 

 

O conhecimento tácito ao ser externalizado e combinado ao já existente 

constrói novos conhecimentos, que com foco e objetivo únicos que entrelaçado com 

o capital humano, a cultura organizacional e a tecnologia da informação corroboram 

para que a gestão do Conhecimento aconteça.  

Fonte: (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

A escola pautada na espiral e nos processos do conhecimento pode fazer com 

que a própria atividade produtiva seja organizada em torno do aprendizado. E, no que 

concerne teoria de aprendizagem Jean Piaget, (1975, p.27), geneticista, avalia a 

aprendizagem com enfoque díspar do que comumente se atribui ao termo, pontuando 

o processo cognitivo inteligente em dois termos: aprendizagem e desenvolvimento.  

Para Piaget a aprendizagem remete ao que é aprendido em função da 

Fonte: (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

Quadro 3: Processo contínuo do ciclo do conhecimento. 
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experiência, com obtenção sistemática ou não, onde o desenvolvimento seria uma 

aprendizagem de fato, e este é o responsável pela construção dos conhecimentos, 

seguindo da origem da inteligência e do conhecimento, da evolução humana e da 

racionalidade (MACEDO, 1994). 

Piaget (1964, p. 177) propõe que a inteligência vai se desenvolvendo com 

construções, a saber: 

 
Conhecer um objeto, conhecer um acontecimento, não é 
simplesmente olhar para ele e fazer uma cópia ou imagem mental 
dele. Conhecer um objeto é agir sobre ele. Conhecer é modificar, 
transformar o objeto e entender o processo dessa transformação, e 
como uma consequência, entender como o objeto é construído. 
 

Piaget compreende que o processo de aprendizagem não é previsível nem 

determinado por depender dos processos de adaptação, e então, fazer apropriação 

do conhecimento enquanto construção, que a adaptação representa o equilíbrio entre 

a assimilação e acomodação, denominando de inteligência (PIAGET, 1986; WILLE et 

al., 2012). 

O sujeito faz assimilação quando integra um novo dado perceptual, motor ou 

conceitual às estruturas cognitivas existentes, continuamente vai adaptando novas 

aprendizagens aos esquemas que já possui. Após esse processo o sujeito passa para 

fase de acomodação em que ocorre modificação dos esquemas de assimilação sob a 

influência de situações exteriores, criando um novo esquema ou modificando um 

esquema existente, que resultam em mudança na estrutura cognitiva. Piaget (1964) 

ressalta que há um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. 

O processo de equilibração é fundamental para que haja desenvolvimento do 

indivíduo, que elimina contradições e reestabelece o equilíbrio para alcançar níveis 

maiores de conhecimento, semelhante a uma espiral integrativa em movimento 

ascendente (PIAGET, 1996; TEIXEIRA, 2008; WADSWORTH, 1996; WILLE et al., 

2012). 

Assim sendo, a construção do esquema do conhecimento em etapas como 

assimilação, acomodação, equilibração, considerando a compreensão do processo de 

construção do conhecimento que está integrado aos processos de como o sujeito se 

desenvolve e constrói novos conhecimentos e a importância da interação entre o 
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indivíduo e o objeto tem traços semelhantes com o que Nonaka e Takeuchi (1997) 

apresentam no quadro 3 quanto ao processo contínuo do ciclo do conhecimento, uma 

vez que a aprendizagem e o conhecimento construído podem ser socializado e 

externalizados. 

Nessa  abordagem compreende-se que as principais condições capacitadoras 

para a construção do conhecimento são o livre acesso às informações; o pensamento 

coletivo; a participação das pessoas e a realização de reuniões abertas por serem 

aspectos que podem motivar as pessoas a compartilharem conhecimento 

(DRUCKER, 2001).  Davenport e Prusak (1998) também acreditam que existem 

barreiras organizacionais que impedem o compartilhamento do conhecimento e não 

são solucionadas com tecnologia, conforme exposto no quadro 4. 

Quadro 4 - Atritos que inibem o compartilhamento do conhecimento. 

BARREIRAS ORGANIZACIONAIS 

Falta de confiança mútua. 

Diferentes culturas, vocabulários e quadros de referência. 

Falta de tempo e de locais de encontro; ideia estreita de trabalho produtivo. 

Status e recompensas vão para os possuidores de conhecimento. 

Crença de que o conhecimento é prerrogativa de determinados grupos, 

síndrome do “não foi inventado aqui”. 

Intolerância com erros ou necessidade de ajuda. 

Fonte: (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 117). 

O contexto do mercado, nas instituições educacionais, exige que sejam 

aprimorados os processos de gestão para a dinamização do seu ciclo de 

conhecimento com treinamento da equipe para não seguirem regras de forma 

inquestionável para preparar seus estudantes para o mundo no qual se vive, 

considerando que as empresas saudáveis serão as que conseguirão sistematizar 

formas de reunir as pessoas para desenvolver os melhores modelos mentais 

possíveis para enfrentar e resolver qualquer atrito que surja (SENGE, 2004). 

Em âmbito escolar o professor é o mediador para o bom convívio em sala de 
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aula rumo a resolver a situação, como possíveis soluções que se apresentam no 

quadro 5. 

Quadro 5 – Possíveis soluções para que os professores consigam resolver os atritos. 
 

SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA ATRITOS 

Construir relacionamentos e confiança mútua através de reuniões face a face. 

Estabelecer um consenso através de educação, discussão, publicações, trabalho 

em equipe e rodízio de funções. 

Criar tempo e locais para transferência do conhecimento: feiras, salas de bate-

papo, relatos de conferência. 

Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar tempo para a aprendizagem; 

basear as contratações na abertura a ideias. 

Estimular a aproximação não hierárquica do conhecimento; a qualidade das ideias 

é mais importante que o cargo da fonte. 

Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração; não há perda de status por 

não se saber tudo. 

Fonte: (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 117). 

 

A instituição que possui os canais de comunicação funcionando num bom fluxo 

otimiza processos diminuindo os ciclos do trabalho em si e facilitando o próprio 

desenvolvimento das tarefas realizadas pelas pessoas envolvidas com a atividade 

final da instituição evitando a duplicação de esforços e em decorrência diminuindo 

custos operacionais. 

Há 8 critérios para medir a capacidade de inovação e conhecimento de uma 

instituição adaptados para a organizações educacionais pelos critérios da MAKE – 

Most Admired Knowledge Enterprise, Fonte (2010, p 92-102) são eles: 

● Estabelecer uma cultura corporativa baseada no conhecimento, onde é preciso que o 

planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo esteja em consonância com a 

missão institucional;  

● Liderança e suporte para a gestão do conhecimento: para dar suporte ao crescimento 

do conhecimento explícito é importante reuniões dos docentes para refletir a pratica 
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pedagógica e compartilhamento junto a equipe administrativa, a fim de estabelecer as 

necessidades pedagógicas para integração dos setores e viabilizar as práticas; 

● Entregar serviços baseados no conhecimento: a instituição deverá propor um manual 

de informação de contribuição de cada setor para a organização e viabilizar espaço e 

momentos para troca e contribuições de todos os componentes;  

● Gerir capital intelectual: estabelecer uma equipe que organize, monitore o processo 

educacional e disponibilize para que todos tenham acesso as experiências 

vivenciadas e gerenciar os relatos;  

● Sensibilizar o compartilhamento da informação: sensibilizar não só para envolver o 

interessado, mas conseguir a contribuição e adesão ao projeto, para que no final tenha 

a projeção das ideias geradas na instituição através de um banco de dados; 

● Criar e sustentar a aprendizagem cooperativa: é necessário o envolvimento de todas 

as áreas, com a integração da equipe se otimize esforços e gere economia financeira 

e de tempo, com mais satisfação do envolvidos nos processos. As rotinas, 

experiências e atividades aprovadas sejam trocadas e disseminadas entre todos e 

que o ciclo do conhecimento tácito e sua explicitação se tornem ágeis dentro do 

ambiente escolar, proporcionando o crescimento da inteligência e memória coletiva. 

Que sejam preservadas e sirvam de solução para problemas do cotidiano baseados 

dados e critérios das experiências anteriores;  

● Criar valor na corporação: a gestão do conhecimento através de seus principais deve 

nortear os processos administrativos e pedagógicos, a fim de maneira integrada possa 

compartilhar as melhores atividades e práticas para criar maior valor na organização 

educacional;  

● Criar valor na corporação para a sociedade: colocar em pratica os melhores projetos 

que envolvam os setores pedagógicos e administrativos que poderão ser organizados 

e integrados a organização de acordo com os princípios da gestão do conhecimento. 

Preparando melhor o educando para as decisões do mundo real que ele encontra fora 

do espaço escolar. 
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Compartilhamento e disseminação do conteúdo, a revolução digital, uma das 

principais mudanças ocorridas não proporciona somente novas formas de 

comunicação. A união do processamento de dados com as novas tecnologias da 

comunicação afeta, principalmente, a capacidade de pensar, criar e aprender que as 

pessoas têm e o educador precisa aprender a ter essa mudança como aliada.    

O conhecimento, como é apresentado na conceitualização da GC, é um bem 

da humanidade ao ser compartilhado não é perdido, a incumbência na educação é 

compartilhar com as novas gerações o conhecimento elaborado pela humanidade até 

aquele dado momento. O educador é o principal defensor do conhecimento livre, pois 

a educação tem de ser transformadora, emancipatória e contextualizada. 

A disseminação do conhecimento sob o ponto de vista de Prosbt; Raube 

Romhardt (2002, p. 34) é “a condição fundamental para transformar informações ou 

experiências isoladas em algo que toda a organização possa utilizar. Assim, para 

existir a disseminação do conhecimento, a condição fundamental é a sua criação”. 

Não é necessária a disseminação de todo o conhecimento por toda a organização, e 

sim disseminar o conhecimento de acordo com as estratégias organizacionais, com 

as políticas de pessoas, com o modelo educacional ou estrutural, como também com 

a tecnologia empregada. 

 

2.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO 

 

Em uma organização é adequado que os procedimentos internos e externos 

estejam voltados à um tripé formado por pessoas, processos e resultados, 

considerando que esses componentes fazem parte da gestão do conhecimento e de 

forma que o trabalho de toda equipe esteja alinhado às atividades e processos da 

instituição para ir à busca de resultado satisfatório, da melhor maneira de se construir 

conhecimento e valorizar a participação dos integrantes da organização (CARVALHO, 

2012).  

Para Meyer Júnior e Murphy (2000) a valia da gestão do conhecimento para as 

organizações está em essas poderem mudar o foco e passar a ter visão holística do 

que realmente é o conhecimento e de como gerenciá-lo, em que a prática da GC 
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esteja ligada a uma estratégia que ajude a disseminar e fomentar o conhecimento com 

práticas direcionadas a socialização e construção de novos conhecimentos. A 

socialização e comunicação fazem a diferença na organização para que todos 

cresçam juntos, formando um grupo sólido de confiança e colaboração se fortalecendo 

no ainda no dia a dia de interação na organização (ROCHA, 2007).  

No aspecto educacional as instituições são espaços privilegiados de construir, 

disseminar e utilizar o conhecimento para sua evolução, em que o capital intelectual 

esteja norteado pelo conhecimento, bem como integrado num mesmo grupo 

colaborativo compartilhando das experiências e saberes que somente a prática 

proporciona, considerando que todo o conhecimento construído, partilhado e 

gerenciado corrobora para a evolução de todo o sistema educacional.  

Para tanto, torna-se primordial que a gestão do conhecimento seja implantada 

uma vez que as instituições de ensino estão em constante processo de 

relacionamento com o cidadão, e tem acesso as informações para construir 

conhecimento, bem como dispõe de diversos recursos, incluindo os digitais, para 

compartilhar conhecimento (ROCHA, 2007; MENEZES, 2009; MEYER JÚNIOR; 

MURPHY, 2000). 

A instituição que compreende e passa a realizar a gestão do conhecimento 

começa a discernir que o modelo de ensino utilizado está interligado à ideologia e o 

papel social da instituição e como isso pode afetar as escolhas pedagógicas, a 

avaliação, a abordagem e os métodos de ensino adotados pela mesma. Logo, a partir 

desta compreensão, iniciar análise dos modelos de ensino e repensar as práticas e 

diretrizes pedagógicas realizadas na instituição, e então, buscar desenvolver 

estímulos adequados com metodologia baseada em descobertas para maior 

desenvolvimento do indivíduo. É necessário que todos da instituição sejam 

comunicados quanto a esta nova postura para que todos possam participar e se 

envolver para gerar compromisso entre os envolvidos e, então, atingir o resultado 

esperado (BEHAR, 2009; ROCHA, 2007). 

Nessa linha de raciocínio Carvalho (2012, p. 21) pondera que “a gestão do 

conhecimento não torna a organização capaz de criar conhecimento com hora 

marcada. O que ela faz é propiciar a gestão sistêmica do processo de criação de 
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conhecimento”.  Para desenvolver o conhecimento nas pessoas é preciso atenção 

especial em saber trabalhar as diversidades de aprendizagem para que esta seja 

integradora, estando em conformidade com todos os processos da instituição, uma 

vez que esta pode desenvolver a cultura de estímulo ao aprendizado, superando 

barreiras e incentivando a aproximação de diferentes grupos, favorecendo a 

comunicação entre eles e o fluxo de informações (ROCHA, 2007). 

A instituição que adota a gestão do conhecimento passa a adotar melhores 

práticas das Gestões de Competências e de Pessoas como parte da estratégia que 

envolve todo o processo de implantação da GC, e no sistema educacional é preciso 

pensar nas competências que o corpo docente e colaboradores oferecem como um 

todo e, posteriormente, nas competências individuais, levando em conta que o ato de 

aprender implica a pesquisa e captação de informações recebidas, e este processo 

faz com que sejam criados mecanismos que acomodam o novo, incrementando o 

velho conhecimento, num processo continuo, com entendimento daquilo que foi 

apresentado e sua apropriação considerando que a compreensão do que foi 

aprendido somente é possível no momento evolutivo adequado (PIAGET, 1970). 

O gestor, juntamente com demais membros da instituição, precisam valer-se 

de todos os recursos que dispõe para agregar valor ao que é oferecido à comunidade 

acadêmica e em geral, organizando e ajudando cada indivíduo a selecionar o que é 

informação útil no meio de todo o caos de informações de que todos são vítimas 

(MORAN, 2004). E, em sala de aula, o professor tem papel importantíssimo nesse 

processo por ser considerado o mentor que gerencia o processo de aprendizagem, 

coordena o andamento, o ritmo, gere as diferenças e seleciona as informações 

pertinentes para que ocorram as trocas de experiências e interação com os colegas 

de classe por meio do diálogo acelerando o processo de aprendizagem e facilitando 

as transferências de informações com mediante trabalhos colaborativos, ensinando 

que é necessário saber se expressar, questionar, tomar decisões, estabelecer 

compromissos e etc. (MENEZES, 2009; MORAM, 2000).   

De modo geral, assim como o docente em sala de aula, o gestor deve oferecer 

oportunidades aos funcionários para estes exporem suas ideias à empresa, que 

articuladas com atividades coletivas e bem estruturadas com foco na aprendizagem e 
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no desenvolvimento de toda equipe da organização possam agir com coerência entre 

as ações pessoais e coletivas desenvolvendo afinidade e confiança para transformar 

ideias em conhecimentos a serem compartilhados pela organização (BETIM; 

RESENDE; REIS, 2006; MENEZES, 2009).  

 

2.5 ESCOLA ATUAL  

 

Nos estudos dos educadores atuais encontra-se ressaltada a responsabilidade 

da escola quanto à formação crítica do cidadão visando a construção de uma 

sociedade democrática, levando a mudança de estrutura de poder, no processo de 

decisão, criando uma ação coletiva organizada que levará a transformações. Assim, 

fica configurada a função de preparo do cidadão através do ensino. 

No caso da escola de Ensino Fundamental considera-se que a causa de 

existência se relaciona em primeira instância com a questão do saber, em seu 

processo de transmissão- assimilação – construção. Esta escola precisa ser universal, 

gratuita, obrigatória e pública e também deverá ser adequada pedagógica e 

didaticamente às condições de vida material e as características psicológicas e 

socioculturais dos alunos cumprindo a sua função de ensinar. 

Segundo Libâneo  (1982, p. 44) se está, portanto, adotando uma das funções 

da escola e o aprimoramento do ensino do conteúdo: 

[...] e mais que isso, com relação ao método, a descoberta das formas 
de apreensão do saber do aluno e do seu meio, usando 
adequadamente os recursos que subsidiam a pedagogia, incluindo 
contribuições da psicologia e didática. Para se concretizar a realização 
do papel da escola será preciso, antes de tudo, que o professor dê 
aula, controle a disciplina, tenha manejo da classe e domínio de 
conteúdo. 
 

A função da escola, proposta como a de ensinar e ensinar bem, é uma 

constante nas análises de pesquisadores atuais, além de se constatar que não deve 

sobrepor ao real e o ideal; eis a necessidade de se deixar perceber as diferenças 

sociais como inferioridade, para percebê-las como caminhos diferenciados de 

desenvolvimento, não deixando de considerar que as mesmas realmente existem 

entre as classes sociais e que essas diferenças devem ser o ponto de partida para o 
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desafio educativo da escola contemporânea quanto a [...] “atenuar em parte, os efeitos 

da desigualdade e preparar cada indivíduo para lutar e defender, nas melhores 

condições possíveis no cenário social[...]” (SACRISTÁN; GOMÉZ, 2000, p.24). 

Segundo Saviani (1984), a escola tem por função a socialização do saber 

sistematizado, portanto, a socialização do saber elaborado, chamando a atenção para 

a ciência como saber metódico e sistemático. Além do mais, a escola existe para 

propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado, 

portanto, à ciência, bem como o acesso aos rudimentos desse saber; nesse caso 

propõe especificamente como função da escola de ensino fundamental; ensinar a ler, 

a escrever, a dominar a linguagem dos números, da natureza e sociedade.  

Ainda Saviani (1984, p.2)  considera que o caminho da instrumentalização para 

o saber “[...] deve-se partir sempre do não domínio para o domínio, do saber 

espontâneo para o saber sistematizado, da cultura popular para a cultura erudita, 

tornando-se a sistematização do saber elaborado, o fim a atingir [...]”. Encontra na 

proposta da educação como atividade sistemática, intencional e organizada. 

Sistemática do ponto de vista dos métodos de transmissão e intencional e organizada 

também do ponto de vista do conteúdo. Reforça-se a ideia que essa aquisição do 

saber organizado não se dá espontaneamente, daí a importância da persistência e 

insistência. 

Partindo-se da questão da persistência e insistência é importante salientar que 

tanto o currículo como a maioria dos livros didáticos trazem questões hegemônicas e 

ideológicas para tanto o professor precisa ser muito crítico para não inculcar na 

criança o que não é benéfico.  

Assim Apple (1982, p.9) sustenta que: 

[...] a educação não era um empreendimento neutro que, pela própria 
natureza da instituição, o educador estava implicado, de modo 
consistente ou não, num ato político [...] e que [...] os educadores não 
poderiam separar completamente sua atividade educacional dos 
programas institucionais de tendências diversas e das formas de 
consciência que dominam economias industrialmente desenvolvidas 
como a nossa [...].Apple (1982, p.9) 

Ao ler as posições de Apple (1982) e de outros que lhe são semelhantes infere-

se que deveria haver uma coordenação do saber neutro ou neutral. Ora uma coisa é 
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saber, outra é o uso do saber.  

 Se levar em conta a intenção não há conhecimento neutro. A eletricidade, 

exatamente útil pode ser usada para execução de pessoas; o pão em excesso pode 

causar danos a saúde, a água vital pode afogar. Logo, a neutralidade não pode ser 

usada como critério, pois não existe neutralidade neutra.  

 A inutilidade é antes um critério negativo: não ensinar conhecimentos inuteis, 

visto que é isto que mais se faz nas salas de aula. Conhecimentos inúteis e 

desatualizados são identificáveis pouco importa a ideologia que se tenha. A excessão 

é feita para o saber que alimenta a idealogia. 

Implícito ao currículo encontra-se a norma que diz ser o conflito eventualmente 

mau, devendo, portanto, ser suprimido e não analisado como força propulsora básica 

nas relações entre os homens, na sociedade; e que nesta, a harmonia deve sempre 

prevalecer. 

Apple (1982, p.232,233) argumenta para que o currículo possa se efetivar para 

além da reprodução ideológica, que se realize o estudo do currículo  

“[...] conhecimento escolar apropriado e os princípios usados para 
selecioná-lo e avalia-lo [...]” através de uma análise e da compreensão 
do movimento político e econômico que o sustenta. (APPLE, 1982, P. 
232) 
 [...] e somente através de nosso compromisso de examinar 
coletivamente o trabalho produzido, de usar e ultrapassar determinado 
nível de obselência, com perseverança, que se poderia fazer algum 
progresso sério em nossa compreensão coletiva de instituições como 
a escola e influir sobre elas [...] (APPLE, 1982,P. 233). 

 

-Se analise a forma e o conteúdo do conhecimento escolar transmitido, 

dentro do contexto socioeconômico de que provém, e que se vá além dele, 

investigando também o conhecimento não manifesto, e sim, implícito ao 

manifesto.  

-Se realize pesquisa curricular e educacional originando-a de: 

 “[...] uma teoria de justiça econômica e social, numa teoria que tenha 
como seu enfoque principal aumentar o privilégio e o poder dos menos 
privilegiados. ” (APPLE, 1982, p. 230). 
 

  -Se opte por uma postura crítica que leve a pensar e analisar 

mutuamente, relacionadamente, ultrapassando o pensamento linear, positivista, ou, 

nas palavras de (APPLE, 1982, p. 246). 
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“O desenvolvimento de uma postura crítica na comunidade 
educacional pode contribuir para criação de programas alternativos de 
pesquisa e desenvolvimento, que desafiem as suposições fundadas 

no senso em que se baseia a área.” (APPLE, 1982, p. 246). 
 

E, ainda, propõe em relação ao comprometimento de educadores que a ação 

  

[...] está na percepção de nosso próprio comprometimento com a 
racionalidade, em seu sentido mais amplo [...] exige que comecemos 
a dialética da compreensão crítica que fará parte de nossas práxis 
política. Nosso trabalho serve a nosso interesse ideológicos. Não há 

escolha, a não ser estar compromissado (APPLE, 1982, p. 247). 

Tanto a escola como a educação não se dão somente na sala de aula nem 

através dos conteúdos vinculados, mas pela estrutura organizacional da mesma. A 

formação do profissional do ensino deve ter como eixo central da construção do 

conhecimento fazendo a escola avançar nesta linha sempre que a sociedade avança. 

Ao educador caberá a responsabilidade pela busca de novas práticas pedagógicas 

que consolide e incorpore o domínio das inovações tecnológicas aplicáveis à 

educação. Garantir ao aluno a apropriação ativa e crítica do conhecimento, requer 

incluir nas programações curriculares da formação do professor as inovações 

tecnológicas.  

O conhecimento faz parte de uma totalidade que tem sua gênese no 

enfrentamento de alguma situação concreta, de algum problema da realidade. Com 

isso a assimilação dos conhecimentos, que é uma das funções da escola, possibilitará 

um maior grau de compreensão do real, o que levará a uma transformação, porque 

para se transformar praticamente o real é preciso compreendê-lo. Para isso será 

necessário fazer uso de programas e planos de ação coerentes com os ideais que se 

almeja ver realizados, considerando que aqueles somente se efetivarão num plano de 

ação coletiva, pois apenas força de vontade não é o suficiente para mudanças que se 

espera (RIBEIRO, 1987) 

E indispensável, portanto, que as mudanças curriculares partam das reais 

necessidades da comunidade e não se constituam na simples alteração de matérias, 

disciplinas ou carga horária. A integração dos conhecimentos parciais em um tudo 

lógico deve responder eficazmente ao impacto da tecnologia no desenvolvimento da 
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comunidade. Isto constituiria um projeto que obrigue a escola a repensar 

permanentemente suas propostas de ensino. 

Quanto a formação do educador é bom lembrar que ele é o elemento essencial 

na escola atual (e legitimada) para fazer a mediação do conhecimento. Em nenhum 

momento, o professor pode abdicar de seu perfil de profissional do ensino    (do 

conhecimento) e por isso não deve descuidar dos aspectos de sua formação e 

aperfeiçoamento constante. 

Diante disso,  Vygotsky (1998); Gadotti (1999) e Masetto (2003) enfatizam que 

o professor não tem outra opção senão sair da posição de único detentor do 

conhecimento, passa então a ser um   guia, um mediador e o que decide qual método 

será utilizado, qual conteúdo deseja que seja aprofundado. 

 

2.5.1 Histórico da educação no Brasil 

 

 Muitos autores buscam as raízes dos objetos da vida para que se contemple, 

compreenda e reflita como se chega ao entendimento acerca de tais situações na 

contemporanidade. 

 Há história da educação no Brasil foi marcada por desigualdades, e é um 

desafio para a escola lidar com tanta diversidade e conseguir uma educação de 

qualidade. Podemos considerar que houve uma certa democratização, se levar em 

conta, que a escola do passado era destinada ao clero e nobres. O que se sabe é que 

houve democratização no acesso a escola.  

 Escola essa concebida como fábrica de alunos quietos e educados. A realidade 

de hoje salienta Domingos (2005) é impossivel alguém saber com profundidade 

qualquer área do conhecimento, daí a importância de compartilhar o conhecimento e 

para tanto, é necessário levar o aluno a problematizar, a refletir e assim quem sabe 

trazer motivos mais atraentes para o aprender. 

 A história da educação no Brasil teve seu início no século XV e foi deixando 

marcas que dificultam o rompimento com as fronteiras disciplinares dos conteúdos, 

poderia ser um avanço para o gerenciamento do conhecimento.      

Em 1549 com a chegada dos primeiros padres jesuítas, foi o importante marco 
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da história da Educação no Brasil cujo principal objetivo era recrutar fieis e servidores 

para assegurar a passividade dos nativos em relação aos senhores brancos. Na 

época uma sociedade latifundiária era sustentada por uma economia agrícola e 

rudimentar não tinha necessidade de pessoas letradas, desta forma somente uma 

educação humanista voltada para o espiritual poderia ser inserida, isto é, uma cultura 

que se acreditava ser neutra (GUNTHER, 2016; RIBEIRO, 1993).  

Alguns Jesuítas eram espanhóis outros portugueses por isso ensinavam nas 

duas línguas a fazer contas, ensinavam teatro, a trabalhar com cantos entre outras 

atividades. A cultura indígena era considerada um empecilho para os ensinamentos, 

pois muitos indígenas não aceitavam a nova prática de ensino. Iniciava-se, então, a 

história da educação no Brasil, que de começo teve a companhia de Jesus com padre 

Manuel de Nobrega à frente, que propunha o catolicismo em regiões descobertas, 

principalmente à América, construir escolas católicas, além de fazê-las funcionar, 

catequizar os índios, nas línguas portuguesa e espanhola para ensinar os costumes 

dos europeus. Basicamente trabalhavam com dois modelos de instrução: o primeiro 

para os indígenas centrada na leitura e escrita e poucas operações, a outra para os 

colégios com os filhos dos colonos constituíam num ensino mais culto (GUNTHER, 

2016). 

Em 1553 o padre José de Anchieta abriu os caminhos do sertão e aprendeu 

a língua tupi, ao mesmo tempo em que catequizava e ensinava latim aos índios. 

Escreveu a primeira gramática sobre uma língua do tronco tupi: a "Arte da Gramática 

da Língua Mais Falada na Costa do Brasil", que foi publicada em Coimbra em 1595. 

No seguimento da sua ação missionária participou da fundação, no planalto de 

Piratininga, do Colégio de São Paulo, um colégio de jesuítas do qual foi regente, 

embrião da cidade de São Paulo, junto com outros padres da Companhia em 25 de 

janeiro de 1554 (GUNTHER, 2016). 

Durante os 210 anos de serviços prestados pela companhia de Jesus toda ação 

pedagógica foi marcada pela ausência de discussão, o pensamento crítico passava 

longe das salas de aula. O ensino proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da 

coroa portuguesa que queria colocar as escolas a serviço do estado e não mais da fé. 

Quando foram expulsos do Brasil pelo Marques de Pombal em 1759 e deixaram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim_eclesi%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macro-tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tio_do_Col%C3%A9gio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1554
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17 escolas de primeiras letras funcionando, porém sem os jesuítas a educação 

brasileira retorna à estaca zero. Ele dominava Portugal com “mão de ferro” e suas 

reformas repercutiram no Brasil com a instalação das Aulas Regias, a situação não 

mudou, pois, o ensino enciclopédico e métodos pedagógicos autoritários e 

disciplinares desenvolvendo a submissão eram de uma educação voltada para o 

estado e seus interesses (GUNTHER, 2016). 

 Em 1807 quando a família Real transfere o Reino para o Brasil (Reino Unido 

de Portugal, Brasil e Algarves) começam investimentos em ensino técnico e no ensino 

superior, Academia Real da Marinha, Academia Real Militar, os cursos médico-

cirúrgicos, a presença da missão cultural Francesa (Arte), a criação do Jardim 

Botânico, da Biblioteca Pública e da Imprensa. Todavia, mesmo assim a educação 

popular, primária e médio ficou abandonada, sem acesso aos grandes centros do 

saber, enfim, o período é de poucos avanços. 

Somente em 1822, com a Independência, aparecem os primeiros sinais do 

ensino com o ato institucional de 1834 que passou para as províncias o direito de 

controlar o ensino primário e médio, o ensino superior ficou no comando do poder 

central.  A falta de recursos impossibilitou as províncias de cumprirem sua parte, o 

abandono desses níveis fez com que particulares assumissem, principalmente, o 

médio, o que contribui para a seletividade educacional (GUNTHER, 2016). 

Na 1ª constituição brasileira de 1824 o artigo 179 dizia que a instrução primaria 

é gratuita para todos os cidadãos, dez anos se passam até que um ato institucional 

transfere para o estado o dever de se responsabilizar pelo ensino primário e 

secundários. Em 1844 a rede de ensino básica atendia 2400 cidades no Brasil, a 

população infantil era de 250.000 crianças (GUNTHER, 2016). 

Foi explanado por Romanelli (1978) que entre 1889 até 1929 que a educação 

Brasileira teve influência do pesquisador francês Auguste Conte que pregava o ensino 

Positivista, livre e gratuito, além de várias propostas educacionais. Também a de 

Benjamim Constant que ajudava na organização dos vários níveis do sistema 

educacional, incluindo disciplinas científicas nos currículos, contudo não foram postas 

em prática, uma vez que não se teve apoio político das elites, que viam ameaças à 

formação dos jovens com as ideias reformadoras, considerando que os valores e 
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padrões da velha mentalidade aristocrático-rural. 

Outras reformas que se seguiram foram O Código Epitácio Pessoa (1901) 

abarcando a parte literária ao incluir a lógica e retirar a biologia, a sociologia e a moral; 

a Reforma Rivadavia (1911) que retoma a orientação positivista, pregando a liberdade 

de ensino e de frequência. Sendo a favor de um certificado de assistência e 

aproveitamento e transferindo os exames de admissão no ensino superior para a 

faculdade, cujo objetivo era que o secundário tornasse formador do cidadão e não do 

candidato ao nível seguinte, tendo resultados desastrosos, levando as reformas de 

1915 - Carlos Maximiliano e de 1925-Luiz Alves/Rocha Vaz (RIBEIRO, 1981). 

O ensino fundamental cresceu, mas só no ensino particular no público houve 

um pequeno aumento de pessoal e uma diminuição nas escolas e matrículas. A alta 

sociedade governante, tendo conhecimento do baixo nível das escolas oficiais e 

desejando que seus filhos estudassem em níveis elevados, incentivava as escolas 

particulares. O governo não se interessava em ampliar a rede secundária, pois a 

economia não exigia nível médio e somente a alta sociedade sentia necessidade de 

estudar.  

Na década de 20 com a crise agrária ocorreu um impulso à industrialização, 

assim, fortalece-se a classe média, e a política da época não favorecia as 

reivindicações desta classe em seu desejo de mudança. Com a queda da classe alta 

e a ascensão da média que era industrial, também com as revoluções, o Tenentismo, 

o Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna, as linhas de pensamento filosófico 

da Escola Nova contrapondo a escola tradicional, vão ser incorporados à educação e 

influenciarão toda a organização escolar neste período. 

Nesta conjuntura, pela primeira vez, os educadores denunciam o analfabetismo 

e outros problemas da educação. Vem a Escola Nova que vai buscar na Europa suas 

origens, uma sociedade que se preocupa com a individualidade do aluno. No Brasil 

se defende o ensino universal, gratuito e obrigatório, a reorganização do sistema 

escolar sem o questionamento do capital, salientando a importância do Estado na 

educação e da Educação na reconstrução nacional (RIBEIRO, 1993). 

Segundo Ribeiro (1993) de 1920 a 1929 ocorreram reformas educacionais 

estaduais a nível primário: a de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923; a de Anísio 
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Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco Campos com Mário Casasanta, em Minas 

Gerais, em 1927; a de Fernando Azevedo, no então Distrito Federal, em 1928; e a de 

Carneiro Leão, em Pernambuco, também em 1928. As reformas eram uma influência 

da Escola Nova e um acordo entre os modelos educacional e econômico-político.  

 

- A Escola Primária Integral buscava incutir nos alunos rotinas de 
educação e raciocínio, noções de literatura, história e língua, 
desenvolvendo o físico e o asseio. 
- O Ensino Médio incorporava o Primário e o Superior, desenvolvendo 
o espírito científico com múltiplos tipos de cursos. 
- Defendia-se a organização universitária, voltada para o ensino, 
pesquisa e formação profissional, e criação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (RIBEIRO, 1993, p. 20). 
 

Com isso se admite que a Educação é um fator de transformação, as reformas 

acima não se restringiram ao curso Primário, mas também a concepção conservadora 

católica que se opõem da Escola Nova e busca impedir as inovações propostas que 

estão ligadas à classe média em ascensão. 

Em 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde, cuja pasta é ocupada por 

Francisco Campos que reforma o secundário teve o mérito de dar para o secundário 

definitivamente o currículo seriado, a frequência obrigatória, dois ciclos, um 

fundamental de cinco anos outro complementar de dois anos, e a exigência de 

habilitação neles para ingresso no curso superior (RIBEIRO, 1993).  

De 1931 a 1937, período denominado de "Conflito de Ideias", de um lado os 

católicos e do outro os pioneiros, os dois defendiam os princípios fundamentais que 

deveriam orientar a educação no país. Para uma análise mais detalhada da questão 

do movimento escola-novista e da ideologia existente foram realizados Congressos, 

seminários e conferências. Em 1932, Anísio Teixeira defende a universalização da 

escola pública e gratuita. Para erradicar o analfabetismo foi criado o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização aproveitando o trabalho de Paulo Freire, onde o Mobral se 

propunha a erradicar o analfabetismo no Brasil, porém não conseguiu e entre 

denúncias de corrupção foi extinto (RIBEIRO, 1993). 

A Constituição de 1934 dedica um capítulo à Educação e atribui à União a 

competência de traçar as diretrizes educacionais do país. Criam-se os Conselhos 

Nacional e Estaduais de Educação, determina-se um mínimo de verbas a serem 



49 
 

 
 

aplicadas para o ensino, reconhecimento da Educação como direito de todos, 

obrigatoriedade do ensino primário, assistência social e bolsas de estudo aos alunos 

(RIBEIRO, 1993).  

A Escola Nova foi marcante e se destacou pela oposição a educação tradicional 

apoiada na transmissão de conteúdos descontextualizados, sem significado para a 

vida do aluno. Foi a partir desse modelo que uma nova tendência o ensino por 

projetos, tendo Pestalozzi (1746 – 1827) e Frebel (1782 – 1825) como os precursores 

da Escola Nova. O movimento de ensino por projetos tem como seus precursores os 

educadores Olvide Decroly (França) criou os “Centros de Interesses”; Maria 

Montessori (Itália); John Dewey (EUA) que recomendou a sala de aula como uma 

“Comunidade em Miniatura”; Willian Kilpatrick, discípulo de Dewey, sugere um 

trabalho ajustado com Projetos e Celestin Freinet (França) que lançou a “Pedagogia 

por Projetos, ele percebeu que a criança deve compreender o mundo com rigor de 

pensamento por meio de um trabalho de pesquisa reflexiva. 

No Brasil como a atuação de educadores como Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira foi possível trazer as ideias e técnicas. Um aspecto negativo é que a realidade 

brasileira era e é inversa a dos americanos ou europeus, ao considerar um novo tipo 

de homem para a sociedade capitalista e defenderem princípios ditos democráticos e 

esquecendo o fato fundamental da sociedade de ainda estar dividida em termos de 

condição humana, isto é, entre os que detêm os meios de produção (dominantes e 

dominados) (RIBEIRO, 1981). 

O importante é que os educadores constataram e indicaram as deficiências 

educacionais. O ano de 1937 foi marcado pelo início do Estado Novo, após o golpe 

dado por Getúlio Vargas, em novembro. Segundo Ribeiro (1981, p. 120) outorgou-se 

uma nova constituição: 

[...] dispensava o sistema representativo, enquadrava os demais 
poderes no executivo e liquidava com o federalismo, com os governos 
estaduais, com a pluralidade sindical, etc. [...]. Quanto à Educação [...] 
declara ser a arte, a ciência e o ensino livres à iniciativa individual e à 
de associação ou pessoas coletivas públicas e particulares; mantém a 
gratuidade do ensino primário [...] dá providencias ao programa de 
política escolar em termos do ensino pré-vocacional e profissional [...] 
estabelece, no mesmo artigo, o regime de cooperação entre a 
indústria e o Estado. 
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Com a implantação de um modelo voltado a industrialização, a educação 

mudou para responder às necessidades, mão de obra para as funções que se abriam 

no mercado de trabalho. Durante o Estado Novo aumentaram as verbas destinadas à 

Educação e houve uma tentativa de se traçar uma política educacional de âmbito 

nacional, sendo criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937), 

o Instituto Nacional do Cinema Educativo (1937), o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (1938) e em 1939 o Serviço Nacional de Radiodifusão Educativa 

(RIBEIRO, 1993).  

Em 1942, com a estabilidade do Estado Novo, tem a Reforma Capanema em 

que são direcionadas mais para o primário e secundário e era voltada para o 

nacionalismo, através dos cursos de moral e civismo (ordem e disciplina).  Em 1945 

Getúlio Vargas é derrubado do poder e o general Eurico Gaspar Dutra é eleito 

presidente da República. Neste período, o ensino primário, que desde 1827, com a 

reforma de Cunha Barbosa, não recebia atenção do Governo Federal, sofreu uma 

reestruturação através de decreto-lei chamado Lei Orgânica do Ensino Primário, que 

"renovava" aqueles princípios estabelecidos em 1932 (RIBEIRO, 1993). 

Reformas profundas, no entanto, seriam levadas à frente por intermédio de 

Clemente Mariani, Ministro da Educação que constituiu uma comissão de educadores 

que deveria propor um projeto para uma reforma geral na Educação do país. Presidida 

por Lourenço Filho, esta comissão apresenta, em 1948, um anteprojeto a ser 

submetido à votação na Câmara e no Senado, sendo que, somente em 1961 é 

transformado em lei (RIBEIRO, 1993). 

Os defensores da escola pública fundamentavam suas ideias de educar para 

ajustar o indivíduo à sociedade, Maria Luísa S. Ribeiro aborda a respeito da 

necessidade de dar escola para todos, enfatizando que a democratização educacional 

no Brasil teve início com a República e por meio da escola pública, sendo mais uma 

razão para a defesa da escola pública pelo estado que apresenta um saldo positivo 

em todas as sociedades modernas (RIBEIRO, 1981). 

Em 1961 é aprovada a Lei 4024 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que acata às reivindicações feitas tanto pelos católicos quanto pelos que respeitam a 

liberdade de pensamento. Em 1964 ocorre um golpe de estado e os militares 
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assumem o poder, ligados a grupos empresariais e políticos ligados ao capital e a 

interesses estrangeiros, notadamente norte-americanos. Inicialmente, empenharam-

se à recuperação econômica, e a partir de 1967/68 retomaram um acentuado 

desenvolvimento do setor industrial. O Brasil passa por um extenso período de 

repressão política, censura à imprensa e aos outros meios de comunicação, reforço 

do Executivo, tortura a presos políticos, exílio voluntário ou não, de grandes nomes 

da Ciência e Educação, uma política de arrocho salarial que perdura até hoje, com 

consequente aumento da concentração de renda nas camadas altas e médias altas 

(RIBEIRO, 1993). 

Estes problemas foram notados na educação, inicialmente no setor do Ensino 

Superior, pois aumenta a busca pela faculdade, criando grande número de alunos 

excedentes que tinham direito à matrícula nos cursos superiores, por terem sido 

aprovados nos vestibulares, mas não encontrando vagas. Esta crise abriu caminho a 

uma série de acordos feitos entre o Ministério da Educação e Cultura e a Agency for 

Internacional Development (AID), conhecidos como acordos MEC-USAID (baseadas 

em uma educação americanizada que, na época, não atendia às reais necessidades 

da educação nem se adaptava à sociedade brasileira). Estes acordos ofereciam ajuda 

econômica à Educação através de bolsas e verbas, e também propostas concretas 

para solução dos problemas educacionais brasileiros (RIBEIRO, 1993). 

O único caminho que asseguraria a ascensão social da classe média era a 

Educação, pois se antes ela conseguia desenvolver e manter pequenos 

estabelecimentos, agora, com a chegada das multinacionais e as dificuldades de 

investimentos, assumir cargos administrativos empresariais era forma de ascensão 

social e financeira. 

Em 1995, após muitos debates promovidos pelo MEC, resultou na Reforma 

Curricular expressa nos Parâmetros e Referenciais Curriculares mas só divulgado em 

1997 que proporcionam uma nova leitura por parte dos educadores e os desafiam a 

diminuir a distância entre conhecimento e sociedade. Na prática, isso implica ao 

tradicional compromisso de ensinar conteúdos, o projeto pedagógico tem que assumir 

como meta a construção de princípios, atitudes, normas e valores, aspectos 

imprescindíveis da humanização do sujeito e do compromisso político do educador 



52 
 

 
 

(COLL, 1999). 

 Pelo ponto de vista das concepções educacionais o projeto educacional e a 

efetivação da reforma pressupõem uma política de capacitação docente diferenciada, 

uma verdadeira mudança. O que está em jogo na formação de professores é o desafio 

de substituir a informação pela possibilidade de se lidar crítica e significativamente 

com o conhecimento, superar o aprendizado de conteúdo para alcançar o 

desenvolvimento das faculdades mentais e a autonomia, como enfatiza Mazzeo 

(1998, p.62) “a humanização do trabalho docente implica uma ampliação da 

autonomia do professor e, ao mesmo tempo, uma apropriação, por ele, de 

conhecimentos, habilidades e valores. ” 

Comparando por Saviani (1986, p.145) os artigos mantidos e renovados na Lei 

4024/61 para a Lei 5692/71, que define a educação nacional, explica que os cinco 

primeiros títulos da Lei 4024/61 permanecem em vigor, sendo exatamente que tratam 

da orientação fundamental da organização escolar brasileira, “[...] os verdadeiros 

problemas educacionais permanecem intocados e a educação popular sequer foi 

considerada. A organização escolar manteve, assim, a sua característica do seu 

aparelho reprodutor das relações sociais vigentes”. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), uma entidade pública federal vinculada ao MEC é responsável pela avaliação 

institucional da educação básica brasileira. É por meio do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) que isso é realizado e tem como principal objetivo avaliar a 

educação brasileira para contribuir que melhore a qualidade e para a universalização 

do acesso à escola, e para tanto oferece subsídios concretos para a que as políticas 

públicas voltadas para a Educação Básica sejam formuladas, reformuladas e o 

monitoradas, bem como busca oferecer dados e indicadores que possibilitem maior 

compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos 

avaliados (INEP, 2017).  

Em 1998 foi criado o SAEB e a Prova Brasil para avaliar os alunos do 

fundamental, e em 2007 foi criado o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE 

para diminuir a defasagem da educação brasileira. Mesmo com todas essas ações 

ainda se encontra um número exagerado de alunos fora da escola. O SAEB é 
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composto por três avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica- 

ANEB,Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC (Prova Brasil) e 

Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA. Traz em seu bojo trabalhos que somam 

por proximidade e junto com o censo escolar confirmam o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - IDEB (SAEB - 2017). 

Vivencia-se na era contemporânea, a chamada revolução do conhecimento, 

que indica para um novo conceito de mundo globalizado que apresenta 

transformações e inovações tecnológicas, em todos os setores da sociedade, 

alterando o dia a dia, o modo de organização, de trabalho interferindo nas relações 

sociais e individuais.  

Esta nova sociedade globalizada, que surge, começa a mostrar que as 

capacidades para o desenvolvimento produtivo podem ser iguais para o papel de 

cidadão e para o desenvolvimento social interferindo muitas vezes nas relações do 

homem com o trabalho, nas relações individuais, nas relações familiares, enfim, trouxe 

mudanças muitas vezes não entendida para a geração mais “velha” que se 

“acomodou”, ou seja, não acompanhou as transformações da sociedade no seu 

devido tempo. É isto que a escola precisa fazer: interferir, fazer com que o jovem 

perceba estes fatores e possa agir e reagir sempre com o conhecimento das ações e 

das reações. 

Ao se admitir tal correspondência recoloca-se o papel da Educação como 

elemento de desenvolvimento social e de inclusão social. Repensar o papel da 

Educação no que se refere ao Ensino Fundamental de 9 anos é um grande desafio 

para todos nós educadores, pois teremos que rever nossa prática pedagógica, nossa 

postura como educadores de novos tempos que exige de cada um, parcela de maior 

responsabilidade para com nossos alunos e para com a formação de uma nova 

sociedade.  

A concepção de Educação na atualidade coloca a competência técnica, 

pedagógica, e o conhecimento do professor em evidência permanente, além do bem 

se relacionar com seus pares, alunos, pais e comunidade o que identifica o professor 

com autoridade absoluta na sala de aula: aquele que sabe, sabe o que ensina, e sabe 

ensinar a todos, ao menos e ao mais inteligente da sala. A capacidade de 
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compreensão de todo o processo de ensino e de aprendizagem de seus alunos. 

Aquele que dialoga com seus pares, e com seus alunos, com humildade, 

responsabilidade e autoridade.  

É necessário o rompimento com os modelos tradicionais para que os objetivos 

propostos sejam alcançados em todos os níveis de Ensino. O elemento central é a 

construção da cidadania, a aprendizagem tem que ser permanente, contínua, 

priorizando a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico, a fim de que os alunos desenvolvam competências básicas que 

lhes permitam desenvolver a capacidade de continuar aprendendo. 

 

2.5.2 Ensino Fundamental 

 

Sendo o ensino fundamental embasado pelos princípios estéticos, políticos e 

éticos, a prática administrativa e pedagógica, as formas de convivência no ambiente 

escolar, os mecanismos de formulação e implementação de políticas, a organização 

do currículo e das situações de aprendizagem, os procedimentos de avaliação 

deverão ser coerentes com estes princípios, inspirados pela Constituição e a Lei de 

Diretrizes e Base, e na lei Federal de n.º9394/96. Enquanto diploma legal maior para 

a educação nacional foi regulamentada pelo parecer do Conselho Nacional de 

Educação, em que estabelece os parâmetros curriculares nacionais que deverão ser 

organizados e trabalhados visando maior efetividade nas práticas pedagógicas do dia 

a dia de sala de aula, tendo em mente a formação do indivíduo como um todo. 

O qual teoricamente determina visão do conhecimento afinada com as 

mutações surpreendentes que o acesso à informação está causando no modo de 

abordar, analisar, explicar e prever a realidade. A escola é o caminho adequado que 

conduz à realização plena e democrática do indivíduo, lugar onde todos que 

ingressam, desde os níveis iniciais, deverão ter condições de permanecer até o 

término do ensino médio sentindo prazer no ambiente escolar. A escola não é só lugar 

de busca, mas também de encontros. A escola, segundo Arruda (1987, p.71), deve 

cumprir seu papel ciente que: 
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A finalidade da educação não é a seleção, a adaptação e a 
subjetivação dos cidadãos para ocuparem lugares fixos e funcionais 
na estrutura hierárquica da produção e da sociedade, mas a criação 
de sujeitos capazes de pensar, fazer e criar com autonomia indivíduos, 
comunidades, grupos sociais, povos capazes de maximizar a 
utilização dos seus potenciais e recursos físicos e humanos de forma 
solidaria nas relações sociais e harmonia na relação com a natureza; 
capazes de se autogovernar-se e governar coletivamente. 
 

Estabelece também que a contextualização é de fundamental importância 

neste mundo contemporâneo, pois o tratamento contextualizado do conhecimento é 

um recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo. 

Através dela o conteúdo do ensino provoca aprendizagens significativas que 

mobilizam o aluno e estabelecem entre ele e o objeto do conhecimento uma relação 

de reciprocidade. O diálogo, o questionamento, o debate com confronto de opiniões e 

pontos de vista fundamentados na teoria devem fazer parte integrante da metodologia 

usada na proposta curricular, favorecendo com isto a formação crítica irreverente às 

suas produções à produção dos outros e a necessidade de partilhar conhecimentos. 

A utilização da tecnologia moderna na rotina de sala de aula também deve ser 

a preocupação e uma prática, pois as novas tecnologias da comunicação e da 

informação permeiam o cotidiano do aluno, portanto deve ser respeitada. Stahl (2008) 

ressalta que o professor pode viabilizar as informações através do computador criando 

condições para transformá-las em conhecimento, e para isso necessita de uma 

formação que o capacite, pois, muitas habilidades cobradas na era da informação não 

são desenvolvidas na escola, mas as tecnologias corroboram para a construção do 

conhecimento e conduz para mudanças necessárias em todas as esferas, 

especificamente, a escolar. 

Em todas as atividades desenvolvidas o professor deverá assumir algumas 

posturas, as quais serão facilitadoras para que o conhecimento se concretize. São 

elas o considerar os conhecimentos prévios do aluno; ser o criador e o gerenciador 

de situações-problema, identificando os obstáculos, analisando e reordenando 

tarefas, avaliar as competências em construção dos alunos e compreender o caráter 

de provisoriedade do processo de construção dos conhecimentos; ser capaz de 

identificar e valorizar suas próprias competências dentro de sua profissão e de outras 

práticas sociais, antes de ter competências técnicas, incitar os alunos na mobilização 
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de seus conhecimentos a fim de realizar tarefas complexas e desafios; cooperar com 

os colegas.  

Freire (1996) reflete que é necessário trabalhar a formação permanente dos 

professores para reflexão crítica sobre sua prática, pois ao refletir sobre esta poderá 

melhorar as próximas práticas. Por essa razão que a escola atual defende a 

importância de se buscar uma aprendizagem com sentido e significado para docentes 

e discentes, que realmente possam ir ao encontro das competências necessárias. Na 

verdade, os profissionais de modo geral comentam que não é fácil trabalhar desta 

maneira, pois não há receitas ou verdades absolutas e cada indivíduo busca 

estratégias próprias para aprender e avançar. As crianças não aprendem sozinhas, 

aprendem porque alguém as coloca em situações para pensar e com a formação 

tradicional que o professor obteve para se licenciar, o tempo escasso para estudar e 

ler tantas informações que orbitam o cotidiano o professor não consegue se preparar, 

principalmente em relação aos conhecimentos, ideias, estratégias, criatividade e 

capacidade para mediação.  

Freire (2001, p. 31) discorre sobre conhecimento enfatizando que 

Ao ser produzido, o novo supera outro que antes foi novo e se fez 
velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja 
tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que 
estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não 
existente.  
 

Um dos objetivos da educação é ensinar os mais novos a pensar e resolver 

problemas como uma arte prática, pois o ensino é também uma arte, “ninguém pode 

programar ou mecanizar o ensino da resolução de problemas; este ensino é uma 

atividade humana que requer experiência, gosto e bom senso” (BOAVIDA, 1992, 

p.109).  

Diante disto, a escola para minimizar o problema divide as disciplinas por área 

do conhecimento, muitas vezes desde o 3º ano, outras a partir do 4º ano e contrata 

professor especifico para cada área, a fim de melhorar as condições do ensino e 

aprendizagem dos alunos.  
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2.5.2.1 Implantações do ensino fundamental de 9 ano 

 

Sancionada em 2006, a LEI Nº 11.274 altera a redação dos artigos 29, 30, 32 

e 87 da LEI Nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental (antiga escola de 

1º grau), com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. Segundo o MEC 

“[...] pode-se ver o ensino fundamental de nove anos como mais uma estratégia de 

democratização e acesso à escola” (BRASIL, 2006, p. 27). 

Outro motivo que levou a alteração na organização escolar do ensino 

fundamental foi a pressão da sociedade contemporânea na busca do direito à 

educação, pois muitas crianças oriundas da faixa socioeconômica menos favorecidas 

entravam na primeira série sem frequentar a pré-escola, desprovidas de 

conhecimentos e habilidades necessárias para a alfabetização, além de muitas 

questões de ordem financeira e as novas responsabilidades assumidas pelos 

municípios no processo de municipalização do ensino fundamental. 

Com o novo sistema, a nomenclatura passa de 1ª à 8ª série para 1º a 9 º ano 

do ensino fundamental. A Lei estabeleceu, ainda o ano de 2010, como prazo para os 

estados implantarem a mudança, com as devidas alterações na proposta e na nova 

abordagem pedagógica. No primeiro grau o ensino tradicional permitia que um 

professor licenciado ministrasse aula em todos os níveis sem a preocupação do 

domínio do conteúdo, tal ação escolar trazia consigo uma concepção de ensino e 

aprendizagem tradicional estritamente centrada em um modelo de perguntas e 

respostas no qual o erro era considerado algo prejudicial e deveria ser evitado a todo 

custo para que não se “fixasse” no aluno.  

Sobre o erro e acerto Moysés (2001, p. 69) no seu relato expõe que “O 

educador tem que estar atento para reconstruir o conhecimento a partir do erro. Ao 

descobrir algo errado no caderno, ele deve levar o aluno a descobrir onde errou. 

Assim, estará demonstrando respeito pelo que o aluno fez”. Hoje os princípios da 

educação deve ser que para se ensinar adequadamente é preciso saber o que 

pensam os alunos a partir de suas ideias ou representações da realidade a sua volta 

que não são cópia daquilo que lhes é transmitido, mas sim resultado de um processo 
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de construção ativo. Eles recebem uma grande quantidade de informações através 

dos meios de comunicação, da televisão, da escola, ao se relacionarem com os 

colegas ou adultos, por uma infinidade de canais, contudo, é surpreendente como vão 

organizando de modo diverso à medida que crescem e desenvolvem-se 

intelectualmente, realizando um trabalho muito pessoal. 

 

2.5.3 Princípios norteadores da educação no Ensino Fundamental 

 

O mundo contemporâneo se caracteriza principalmente pela globalização, 

fazendo sempre inter-relações de fronteiras, necessitando assim que a escola possa 

se adequar a essas transformações que estão ocorrendo no mundo social em que a 

mesma está inserida, assegurando que os pais, professores e alunos acompanhem 

essas mudanças e nelas estejam inseridos para transformá-las de acordo com a 

realidade social adequando-as ao bem comum. 

A escola tem como responsabilidade, a formação do Homem Cidadão que 

resgate os valores morais e éticos, procurando assim tomar a sociedade mais 

humanista, justa e participativa, promovendo uma educação de forma consciente, com 

o objetivo de desenvolver valores e a integração do educando à sociedade e à 

realidade social e política por meio da organização, planejamento e estruturação do 

Plano Pedagógico tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares que propõem um 

novo olhar pedagógico do Currículo Básico para o Ensino Fundamental de 9 Anos, 

conforme prevê: Deliberação 03 e 05/2007 do CEE, Resolução nº 4169/06 da SEED, 

a Deliberação 02/2010 do CEE.  

 

2.5.4 Princípios básicos 

 

 Atualmente com o avanço científico, tecnológico, e a transformação dos 

processos de produção, o conhecimento se torna rapidamente obsoleto e superado, 

exigindo assim uma atualização contínua e colocando novas exigências para a 

formação do cidadão. 

É necessário o rompimento de paradigmas com os modelos tradicionais para 
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que os objetivos propostos sejam alcançados em todos os níveis de Ensino. O 

elemento central é a construção da cidadania, a aprendizagem tem que ser 

permanente, contínua, priorizando a formação ética, o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico, a fim de que os alunos desenvolvam 

competências básicas que lhes permitam desenvolver a capacidade de continuar 

aprendendo. 

Para atender os objetivos do Ensino Fundamental de Nove Anos a 

interdisciplinaridade possibilita relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de 

estudos, pesquisa e ação, permitindo que o aluno possa aprender através de 

diferentes olhares, o mesmo objeto sob perspectivas diferentes. 

A equipe pedagógica e os professores buscarão manter discussões em 

conjunto quanto ao planejamento do ano letivo, buscando a interdisciplinaridade; 

pesquisar as inovações ocorridas e incorporar as novas informações ao conteúdo 

curricular, utilizando recursos atrativos para o trabalho com o aluno; transmitindo o 

conteúdo de forma produtiva e revisando o processo de ensino e aprendizagem, 

através da avaliação diagnóstica. 

 

2.5.5 Conceito de ensino e aprendizagem 

 

A Educação Básica compreende Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio que têm entre si relações fortes na compreensão do processo 

educacional como um todo. Um nível complementa outro, numa sequência lógica, 

através de metodologia adequada, projetos complementares e da interdisciplinaridade 

que possibilita relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, 

pesquisa e ação, permitindo que o aluno possa aprender através de diferentes 

olhares, o mesmo objeto sob perspectivas diferentes. 

Compreender que a interdisciplinaridade não dilui as especificidades das 

disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Integrando a disciplina a partir 

da compreensão ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 

linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 

negociação de significados e registros sistemáticos de resultados. 
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A formação pedagógica dos professores levará a formular planejamento para o 

início de cada ano letivo, buscando a interdisciplinaridade; pesquisa, às inovações que 

se incorporará as novas informações ao conteúdo curricular, utilizando recursos 

atrativos para o trabalho com o aluno; transmitindo o conteúdo de forma produtiva e 

revisando o processo de ensino e aprendizagem, através da avaliação diagnóstica. 

 

2.5.6 Concepção de avaliação 

Avaliação do processo ensino e aprendizagem tem a concepção diagnóstica, 

onde o professor valoriza o desempenho do aluno, compreendendo seu potencial e, 

partindo sempre do que ele aprendeu ou o que deixou de aprender. 

Assim sendo, o professor poderá oportunizar o aluno a realmente saber dizer o 

que aprendeu, podendo auxiliá-lo a melhorar o seu desempenho. Serão oportunizadas 

diversas formas para avaliar seu aluno, possa ir percebendo gradativamente o que 

apreendeu e o que ainda precisa melhorar no seu potencial de aprendizagem, dando 

assim as coordenadas ao professor para conhecê-lo melhor, reconhecer os avanços 

e valorizá-los. 

Para isso deve-se utilizar os mais diversos instrumentos como: exercícios, 

provas escritas e orais, debates, painéis, pesquisas, auto avaliação e, outros 

instrumentos que melhor adequar ao momento e que possam evidenciar o nível de 

aprendizagem do aluno através de seu interesse e participação, de forma individual 

e/ou em grupo, sempre mostrando ao aluno o nível de seu desempenho e 

aproveitamento. 

Enquanto processo, a avaliação é compreendida como diagnóstica, pois seus 

resultados possibilitarão ao professor retomar com seu aluno e reformular sua 

metodologia de trabalho proporcionando novas ações pedagógicas que poderão 

provocar novas reações no aluno, podendo rever seus conceitos, revendo seus 

métodos de estudo, pesquisa e dedicação. 

A avaliação se torna um conjunto de ações organizadas, a fim de verificar sobre 

o que o aluno aprendeu, de que forma e em que condições, possibilitando ao educador 

analisar criticamente sua prática, e, também apresentando ao educando seus 

progressos, dificuldades e possibilidades. Ocorrendo durante todo o processo de 
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ensino-aprendizagem e não de forma isolada e um momento específico para finalizar 

etapas de trabalho, dando ênfase aos aspectos qualitativos da aprendizagem.  

 

2.6  APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é considerada uma das práticas 

de ensino mais eficazes do século XXI. Os estudantes trabalham com questões e 

problemas reais, que consideram significativos, colaboram na criação de soluções e 

apresentam os resultados. Assim, tornam-se mais interessados no conteúdo, 

aumentando seu entusiasmo pelo aprendizado e melhorando seu desempenho. “A 

educação não pode permanecer distanciada das mudanças e dos problemas que 

estão ocorrendo na sociedade” (MARCHESI, 2006, p.15). Nesta perspectiva, Bender 

(2014) apresenta em suas pesquisas que muito defensor da educação tem 

recomendado a ABP como abordagem de ensino eficaz e por resultar em altos níveis 

de envolvimento e desempenho dos alunos.  

Muitos educadores também preveem alterações bastante drásticas no 

processo de ensino e aprendizagem, que são ocasionadas por tecnologias em 

constante modificação. A escola tem se apropriado do projeto na tentativa de incluir 

alunos, bem como por modismo e também na formação integral do aluno. É de 

fundamental importância nesse momento a escola se organizar em situações de 

aprendizagens conectadas coma a realidade exterior a ela, o que significa ir além de 

incorporar e relacionar o que foi aprendido com as situações fora da escola, mas 

planejar as aprendizagens em conexão com grupos, instituições ou atividades que se 

desenvolvam fora do contexto escolar. “Um plano de trabalho ou um conjunto de 

atividades bem organizadas. Há muito mais na essência de um bom projeto” 

(ALMEIDA; FONSECA JR, 2000, p.23). 

Rever a proposta metodológica da escola, onde o ensino passa a estar 

embasado na solução de problemas, na aquisição de estratégias e na aplicação do 

que for aprendido na realidade do aluno, sendo atitude que poderá influenciar e 

contribuir de maneira positiva para reduzir a distância entre o aprendido na escola e o 

vivido fora dela. Trabalhar com projetos “é uma forma de facilitar a atividade, a ação, 
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a participação do aluno no seu processo de produzir fatos sociais de trocar 

informações, enfim, de construir conhecimentos” (ALMEIDA; FONSECA JR, 2000, p. 

22). 

 Desta forma, concorda-se que a escola tem a função de preparar cidadãos, 

mas não pode ser pensada apenas como tempo de preparação para a vida. Ela é a 

própria vida, um local de vivencia da cidadania. O aluno está mais consciente que a 

escola é lugar onde ele aprende, isto é, a escola faz parte de seu aprendizado, pois 

nela compreende que é possível aprender dentro e fora da sala de aula (TARDIF; 

LESSARD, 2005). 

O sujeito precisa perceber a escola como um espaço para o desenvolvimento 

de elaborações complexas, as quais o façam sentir no exercício pleno de todas as 

suas potencialidades. À instituição, por sua vez, cabe reconhecer e apontar o ponto 

de convergência dos diferentes anseios do grupo, para tanto, desestimulando a 

competição na busca de interesses egoístas e favorecendo as relações éticas e de 

respeito mútuo, e nesse sentido, a maioria das tarefas de ABP exige um amplo 

trabalho cooperativo (GRANT, 2002). 

Os projetos de ABP podem ser também interdisciplinares e em grupos exigindo 

um planejamento cooperativo, pois o problema geral será dividido e responsabilizado 

aos membros para completar o projeto. Os alunos precisarão obter acesso a 

computadores com diversas ferramentas e disponibilidade para saída a campo. Como 

sugerem Baron (2010); Bonk (2010); Cote (2009); Eicher (2010) o ensino da ABP é 

muito mais que tecnologia por incluir as ferramentas, os aplicativos, os suportes de 

software, além de opções online gratuitas. Os professores precisam reconhecer que 

a construção de novos conhecimentos não é uma questão de processar as 

informações mecanicamente, ao contrário, surgem em aulas dialógicas. Os 

professores e alunos do tempo atual experimentam um mundo altamente conectado, 

inteiramente interligado por redes cada vez mais digitais. 

 Os adolescentes e os adultos jovens passam por semana, em média 50 horas 

em contatos com mídias digitais, enquanto apenas 30 a 35 horas semanais são 

passadas em ambientes educacionais. Recentemente um educador postulou que se 

os alunos estão muito envolvidos com o mundo “conectado”, isto é, como se o mundo 
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moderno das mídias digitais entrasse em uma sala de aula não conectada, essa 

experiência seria semelhante a entrar em um deserto (DRETZIN, 2010).  

Atualmente, devido à alta tecnologia e a grande quantidade de mídias, os 

professores competentes devem incorporar uma grande quantidade de inovações 

tecnologias para conseguir atender os alunos. Felizmente muitos professores já 

começaram a integrar essas opções, enquanto outros avançam lentamente na 

implementação de tecnologias, mesmo assim, pode-se prever que a grande maioria 

dos professores logo estará fazendo uso das tecnologias digitais, softwares de ABP 

modernos e outras inovações tecnológicas para o ensino (COTE, 2009; DRETZIN, 

2010; WALLER, 2011). 

Os professores se vêm num contexto onde a estabilidade e a mudança contra 

atuam e muitos não percebem as mudanças sociais que os cercam. Alguns percebem, 

mas não reagem, preferindo o método tradicional que conheceu em sua licenciatura. 

Outros se mobilizam frente a nova realidade da sociedade do conhecimento para 

encontrar outra oportunidade de aprendizagem para os alunos deste novo século. 

A metodologia tradicional de ensino enfoca numa disciplina clássica cuja 

aprendizagem está centrada nos conceitos dos professores onde eles são os quem 

mandam, adotando uma postura superior de autoridade absoluta e o aluno 

simplesmente atua como receptor aprendendo pela imitação, repetição. Desta forma, 

a aprendizagem neste modelo é memorístico em que o esforço para integrar os novos 

conhecimentos com os conhecimentos existentes na estrutura cognitiva do aluno é 

inexistente; A orientação com aprendizagem não relacionadas com experiências, fatos 

ou objetos; O envolvimento afetivo é nulo para trabalhar os novos conteúdos; A 

explicação do professor é de forma verbal apoiada no quadro negro e também 

predomina o conceito de informação, que tem fundamento numa relação passiva entre 

professor-aluno, que na maioria das vezes é por meio do livro didático, “transmitindo” 

as informações para os alunos, que normalmente as repetem, sem conseguir associá-

las a uma interpretação e ligação com a realidade que forneça sentido ao próprio 

aprendizado, padrão do modelo tradicional de aprendizado, conforme apresenta o 

quadro 6. 
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Quadro 6- Modelo tradicional de ensino. 

MODELO TRADICIONAL 
DE ENSINO 

CARACTERÍSTICAS 

ESCOLA 

Saber fossilizado.  
Transmissão verbal de informações.  
Elitismo.  
Conservadorismo (escola fechada em si mesma).  
Rotina.  
Ensino descontextualizado.  
Supervalorização do conteúdo.  
Imposição da disciplina.  
Organização fixa, professor sempre à frente.  
Métodos quantitativos de avaliação.  
Conhecimento fragmentado.  
Supervalorização do currículo.  
Questão central: o aprender com quantidade.  

PROFESSOR 

 

Modelador, formador dos alunos.  
O que tudo sabe.  
A fonte das informações.  
Superior aos alunos.  
Emprega metodologias expositivas.  
Supervaloriza a memorização.  
Não relaciona o conteúdo com a vivência dos alunos.  
Prioriza o ensino livresco.  

ALUNO 
 

Não interage com o objeto de conhecimento.  
Não se envolve com o seu processo de aprendizagem.  
Recebe tudo pronto.  
Não faz relações e não questiona.  
Figura como receptáculo, o que nada sabe.  
Assimila conhecimentos que lhe são transmitidos.  
Não tem autonomia.  

Fonte: (OLIVEIRA, 2006, p.5).  
 
 

A metodologia tradicional não é apenas pontos negativos ao considerar que os 

pontos positivos estão na questão de resgatar, no caso deste método que ajuda na 

disciplina e memorização aos alunos e segurança aos professores de que pelo menos 

um pouco os alunos aprenderam. Todavia, a Aprendizagem Baseada em Projetos é 

considerada umas das práticas de ensino mais eficazes do século XXI, por buscar 

constantemente por uma educação transformadora, inovadora, crítica e que consiga 

envolver o aluno e ele se sinta motivado a construir seu conhecimento para interagir 

socialmente e entender o mundo tendo em vista uma formação cidadã e para o 

mercado de trabalho (BEHRENS, 2015). 

Esta metodologia é um processo de investigação que vai buscar soluções de 
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problemas significativos do mundo real e o trabalho é realizado em equipe, e esta 

deve ser pensada na multidisciplinaridade, ou seja, que existem alunos de perfil 

variado: o líder, o crítico, o focado, enfim, que cada aluno com suas características 

peculiares possam conseguir auxiliar o outro a desenvolver habilidades importantes 

em lugar de apenas decorar conteúdos e exercitar habilidades que através delas a 

aquisição de grandes competências (MARCHESI, 2006). 

Os estudantes trabalham com questões e problemas reais que consideram 

significativos, colaboram na criação de soluções e apresentam resultados, tornando 

mais interessados no conteúdo, aumentando seu entusiasmo pelo aprendizado e 

melhorando seu desempenho, deste modo, Marchesi (2006, p.15) pondera que “A 

educação não pode permanecer distanciada das mudanças e dos problemas que 

estão ocorrendo na sociedade”, ficando evidente a necessidade da existência de uma 

atividade construtiva sobre os objetos do conhecimento, cumprindo a função da escola 

de ensinar, agindo e intervindo para que os alunos aprendam o que sozinhos não 

teriam condições de fazê-los. 

Os educadores em suas aulas ensinam seus alunos a simplesmente ‘consumir’ 

as informações, escutando, tomando notas, decorando, fazendo provas não 

permitindo um trabalho para produzir conhecimento, resultando em escolas com 

grande número de reprovação e evasão e na formação de profissionais com extrema 

dificuldade para responder as necessidades pessoais e aos desafios que vem sendo 

impostas pela sociedade desde o final do século XX (OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Boutinet (2002, p. 181) “foi o pensamento pragmático norte americano 

que suscitou os primeiros trabalhos sobre a pedagogia do projeto”. Em 1916, John 

Dewey e, em 1918, seu discípulo Kilpatrick se opunham à educação tradicional 

evidenciando a importância da memorização defendendo um trabalho educacional 

vivo e aberto ao real e que se valoriza experiências, e consideraram que a educação 

tem uma função social, propiciando aos alunos a construção de habilidades para 

torná-los autores de sua formação através de aprendizagens concretas e significativas 

e o método de projetos se torna pioneiro como método educativo. 

Com o passar do tempo, no Brasil, a base para ABP utilizada hoje, começou a 

ser propalada por volta de 1930 juntamente com o movimento progressista 
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educacional conhecido como Escola Nova, através de Anísio Teixeira e Lourenço 

Filho.  Com o tempo outros esboços foram ganhando os projetos, mas várias 

considerações de Dewey permanecem até hoje na ABP. A sala de aula é tomada de 

parceiros na procura de soluções para problemas a fim de garantir a aprendizagem 

que recai na construção do conhecimento (BEHRENS, 2015). 

Tanto (Dewey, 66 ; Kilpatrick, 75) davam ênfase para formação de alunos na 

vivencia democrática para formar os alunos envolvendo-os na participação mais 

efetiva. Conforme Dewey, não é possível que se orientem as atividades dos alunos 

por caminhos que exprimem mais o projeto do professor que o dos alunos. Acreditava 

que o verdadeiro método pedagógico consistia primeiro em prestar atenção às 

aptidões, às necessidades, às experiências vivenciadas pelos alunos e, em seguida, 

desenvolver sugestões, de tal forma que elas se transformassem assim num plano ou 

projeto, que por sua vez se organizasse num todo assumido pelo grupo, num projeto 

cooperativo e não ditatorial (BEHRENS, 2015). 

Quando os alunos estudam assuntos muito distantes de sua experiência, 

assuntos que não despertam curiosidade e que estão além do seu poder de 

compreensão (Dewey, 1959, p. 41) “[...] tendem a tornar-se intelectualmente 

irresponsáveis, não perguntam a significação do que aprendem, isto é, não perguntam 

qual a diferença trazida pelo novo conhecimento para as outras crenças e ações [...]”. 

Aproximadamente nos anos 80 numa abordagem progressista a metodologia 

de projetos de (Dewey,66;  Kilpatrick,75) volta reescrita com base nos pressupostos 

pelo educador Fernando Hernández, em 1998, que questiona através de seus estudos 

o método de ensino da época concluindo que o currículo escolar deverá ser trabalhado 

por meio de projetos, pois tem por objetivo a aproximação da aprendizagem na escola 

com os problemas do cotidiano, ou seja, a realidade na qual o aluno está inserido 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).  

Os projetos constituem um lugar entendido em sua dimensão simbólica, que 

pode permitir  

a) aproximar-se da identidade dos alunos e favorecer a construção da 
subjetividade, longe de um prisma paternalista, gerencial ou 
psicologista, o que implica que a função da escola não é apenas 
ensinar conteúdos, nem vincular a instrução com a aprendizagem; 
b) revisar a organização do currículo por disciplinas e a maneira de 
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situá-lo no tempo e no espaço escolar [...]; 
c) levar em conta o que acontece fora da escola, nas transformações 
sociais e os saberes, a enorme produção de informações que 
caracteriza a sociedade atual, e aprender a dialogar de uma maneira 
crítica com todos esses fenômenos (HERNÁNDEZ, VENTURA, 1998, 
p. 61). 

 

A proposta desenvolvida por Dewey aparece reescrita também por Moran 

(2004) apontando que muitas formas de ensinar hoje não são mais pertinentes, com 

metodologias ultrapassadas, ensinando muito pouco e contribuindo para a 

desmotivação do aluno.  Sendo válido ressaltar que a aquisição da informação, dos 

dados já não depende exclusivamente do professor, pois as tecnologias trazem 

dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. “O papel do professor - o papel 

principal - é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-

los” (MORAN, 1999, p.1). 

O mesmo autor segue abordando a questão da heterogênea de aprendizagem 

e evolução pessoal e social que as mudanças demorarão a ocorrer, devido a 

humanidade se encontrar em processos desiguais de aprendizagem e evolução 

pessoal e social, não sendo desenvolvidas formas avançadas de compreensão e 

integração, que possam servir como referência. [...] “predomina é a média, a ênfase 

no intelectual, a separação entre a teoria e a prática” (MORAN, 1999, p.2). 

O Parâmetro Curricular Nacional (PCN) perante a necessidade de a escola 

cumprir seu real papel traz para os professores o desafio do desenvolvimento de 

habilidades nos alunos através de um trabalho mediado, contextualizado e 

significativo envolvendo o aluno no processo de resolução de problemas com um 

trabalho baseado em projetos (BRASIL, 2002). 

O projeto de ensino nasce do interesse da escola, dos professores e está 

diretamente relacionado ao currículo. Segundo Moura e Dácio (2007, p. 210) “Os 

projetos de ensino têm como fim principal a produção de formas e meios dirigidos à 

melhoria do processo ensino e aprendizagem de elementos relativos a uma disciplina 

de conhecimento”. Os referidos autores ressaltam que “Os projetos de trabalho são 

conduzidos tendo por base uma orientação denominada Metodologia de Projetos, ou 

Pedagogia de Projetos.  
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Como as escolas de todo mundo enfrentam desafios para desenvolver 
modelos de ensino mais eficazes em um período de orçamentos 
reduzidos, muitos defensores da educação têm recomendado a ABP 
como abordagem do ensino eficaz, que resulta em altos níveis de 
envolvimento e desempenho dos alunos. A ABP tornou-se um tópico 
de interesse a medida que a ênfase na educação eficaz foi 
aumentando nos últimos anos. De fato, muitos educadores preveem 
alterações bastante drásticas no processo de ensino-aprendizagem, 

ocasionadas por tecnologias em constantes modificações (BENDER, 
2014, p.9). 
 

Nesta perspectiva influenciadora os professores da educação Infantil ao ensino 

superior estão sendo instigados a adotar metodologias diferenciadas com novos 

recursos adequados as novas exigências. Dentro desse modelo educacional e 

pedagógico que se forma embasado em projetos deixa de ser uma técnica e passa a 

ser uma concepção de educação. A partir da ideia da ABP, ao invés de no início do 

ano os professores fazerem a relação das disciplinas e conteúdo que serão 

trabalhados poderia ter os projetos que serão trabalhados, suas áreas de atuação e 

as áreas de conhecimento.   

Organizar o currículo por projetos seria uma boa maneira de conseguir uma 

escola resignificada, o que direcionaria para um novo sentido, cuja ideia é transformar 

o espaço escolar para superar o tradicionalismo. Com base em autores como Behrens 

(2015) e Oliveira (2006) seguem algumas das principais características de projetos: 

● A atividade tem começo meio e fim programados; 

● Atitude intencional para o mesmo objetivo; 

● A atividade é diferente das ações rotineiras; 

● A solução do problema envolve muitas variáveis e é desconhecida; 

● Existe um plano de trabalho; 

● A solução do problema requer competências e recursos multidisciplinares; 

● O projeto é composto de um conjunto de tarefas; 

● Ele é progressivo requer um envolvimento individual e social do aluno na 

atividade; 

● Ocorrem muitas intervenções e coordenação do professor; 

● Tem objetivos claros, resultados esperados e alguma ação; 

● Gera situações reais e diversificadas situações de aprendizagens; 
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● Favorece a construção de autonomia, autodisciplina, habilidades e competências. 

● Possui um caráter processual e por isso o projeto tem aproximadamente 5 fases 

de execução. 

Todo projeto se inicia como uma ideia que surge da necessidade, problemas 

ou criatividade. A ideia corresponde a 10% do projeto e é considerada a mais difícil 

por necessitar de pessoas criativas o restante 90% são feitas de ações. 

Figura1-Fases de execução de um projeto.  

 

 

 

2.6.1 Fases para a Execução de um Projeto adaptação do BUCK INSTITUTE FOR 

EDUCATION. 

Os padrões mundiais do PMI ( Project Manegemente Institute) fornecem 

orientações, regras e características do gerenciamento de projetos ( BUCK 

INSTITUTE FOR EDUCATION) . Como esses padrões são amplamente aceitos e 

aplicados de forma consistente, eles ajudam pessoas de todo mundo a obter a 

excelência profissional. Principalmente em quatro áreas como: projeto, programa, 

portfólio e gerenciamento de projetos para organizações. Como a adptação das cinco 

fases para execução de um Projeto descritas abaixo: 

1ª fase - Intenção: De uma ideia de projeto ou de um problema que afeta os 

alunos ou outra inspiração, transforma-se em um modelo mental que ao final do 

período pré-estabelecido desenvolvem o produto final. É importante reconhecer as 

necessidades dos alunos, ver o que já se sabem e o envolvimento com o tema, para 

PMBOK 5ª edição- (2013) 
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na sequencia o professor possa fazer um trabalho canalizando toda a motivação e 

interesse do aluno em torno do tema escolhido com algumas estratégias como 

indagações, hipóteses, e diálogo que possam ser utilizados para alinhavar a busca do 

produto final.  

2ª fase - Preparação do que vai ser feito: Verificar a viabilidade do projeto, 

definindo um esquema para atender à necessidade que motivou o início do projeto. 

Neste momento é necessário providenciar materiais como fotos, filmes, visitas, 

entrevistas, revistas, links, palestra para motivar, envolver, clarear e esclarecer o 

tema, a problematização, o objetivo, a pesquisa a fim de colher material para procurar 

resolver o problema e dimensionar as estratégias.  Eleger o líder da equipe, que tem 

função de assegurar a orientação do esforço para o resultado, controlar custos e 

prazos, sendo papel do professor formar equipes heterogêneas com os alunos. 

3ª fase - Execução do projeto: Colocar em prática as realizações das 

estratégias- baseando-se nos levantamentos de hipóteses e problemas para 

encontrar o produto final. O importante é que o aluno se sinta sempre desafiado e que 

haja reflexões e controle, pois para cada situação ou tema é fundamental a reflexão 

sobre o que foi realizado. 

4ª fase – Controle: Avaliar se os prazos estão sob controle e também o que 

todos os envolvidos aprenderam, quais os desafios, a relevância, quantas áreas 

efetivamente participaram e ajudaram para a atividade se tornar ainda mais 

significativa e interessante, porque a interdisciplinaridade é sempre bem-vinda para 

que o aluno tenha acesso ao conhecimento global. 

5ª fase - produto final/conclusão do projeto: O produto final é o resultado do 

projeto. É a fase que deve ser dada a maior importância quando se está planejando, 

pois é o modo habitual para o atendimento de uma necessidade ou um problema real 

que faça sentido para os alunos. 

É muito importante que os professores não tragam o problema pronto ou com 

temática que não atende a realidade do aluno. É válido ressaltar que nem todo tema 

que parece ser interessante vai envolver o aluno.  
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Figura 2-Roteiro prático para administração do projeto. 

 

 

A escola também ajuda a preparar seus alunos para serem cidadãos, mas não 

ser pensada apenas como tempo de preparação, enfim um local de vivencia da 

cidadania.  O aluno está mais consciente que é o lugar onde ele aprende, percebendo 

que a escola faz parte de seu aprendizado, pois nela compreende que é possível 

aprender dentro e fora de sala de aula (TARDIF; LESSARD, 2005).  

Isto porque o aluno precisa segundo Grant (2002) perceber a escola como um 

espaço para o desenvolvimento de elaborações complexas, as quais façam sentir no 

exercício pleno de todas as suas potencialidades. A instituição, por sua vez, cabe 

reconhecer e mostrar o ponto de convergência dos diferentes anseios do grupo, para 

tanto, desestimulando a competição na busca de interesses egoístas e favorecendo 

as relações éticas e de respeito mútuo. A maioria das tarefas de ABP exige um amplo 

trabalho cooperativo. 

  

Fonte: PMBOK 5ªed. 2003 
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3.  METODOLOGIA 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

Utilizou-se a metodologia de pesquisa do tipo exploratória que contempla o 

levantamento bibliográfico para formalização da revisão da literatura utilizando livros 

e artigos científicos publicados sobre o tema pesquisado.  A pesquisa se valeu da 

abordagem qualitativa, os dados foram coletados a partir de pesquisa documental, 

entrevista com roteiro semiestruturado, tornando mais flexível para fazer adaptações 

no decorrer da entrevista, bem como o entrevistado pode expor sua opinião livremente 

e acrescentando pontos que julgue pertinentes. A entrevista foi realizada com 

professores que estão iniciando o trabalho com ABP.  

 

Os diretores foram procurados com uma solicitação redigida pela secretária de 

Educação a fim de verificar a possibilidade de abrir a escola para a entrevista com os 

diferentes professores, em outra oportunidade os educadores fizeram a opção por 

participarem ou não da entrevista, que foram sendo realizadas na medida da 

disponibilidade dos mesmos, o processo das entrevistas iniciou-se em abril de 2017, 

vindo a se completar em maio do mesmo ano. 

 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Para ter acesso aos dados e informações necessárias para pesquisa, fez-se 

necessário o contato direto com a secretaria de um município do oeste do Paraná. Foi 

elaborada uma carta de apresentação (anexo – 01) que foi protocolada junto à 

secretaria de educação para que autorizasse a coleta de dados. Juntamente com 

esses documentos foi apresentado o roteiro da entrevista semiestruturada ( anexo – 

03)  formulado para aplicação aos professores das escolas investigadas. 

Seguido ao deferimento da autorização de pesquisa pela secretaria de 

educação ( anexo – 02)  iniciaram as visitas às escolas. Os diretores permitiram abrir 

um espaço em suas escolas para a entrevista, já os professores, em sua hora 

atividade, ficaram sabendo da proposta, tinham a opção de participar ou não da 
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entrevista. Os professores liam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(anexo – 04) assinavam para dar início à entrevista. 

Desta forma, foram elaboradas trinta questões e as respostas foram obtidas em 

forma de entrevista. Vinte e três professores foram abordados para serem 

entrevistados, porém no transcorrer dos dias foi ficando claro que a amostra iria sofrer 

uma diminuição, tendo em vista que alguns professores dobravam períodos na 

mesma escola ou trabalhavam em duas e, ainda, duas professoras se negaram a 

participar, assim totalizando 19 professores entrevistados em 11 escolas pertencentes 

a zona urbana. 

Mesmo considerando que toda a comunidade escolar; assim como os pais são 

elementos importantes no processo educativo, tratou-se em separado do papel do 

professor, por ser ele o profissional que está em contato permanente com o aluno, e 

que, portanto, é considerado um dos mais importantes articuladores da proposta 

pedagógica. 

Tendo-se em vista a importância do professor para a educação nos dias atuais 

foram levantadas questões pertinentes à sua formação. Procurou-se enfatizar o que 

é considerado vivência na escola de ensino fundamental deve, também, ser vivência 

na escola de formação de professores. É necessário frisar que foram tratadas 

questões que se referiam:  

 às diferenças percebidas entre a proposta tradicional e a proposta utilizada pela 

S.M.E.; 

  também questões referentes à viabilidade da nova proposta metodológica pensando 

na trajetória do profissional de educação no sentido de mostrar que mesmo que ele 

tenha vivenciado concepções conservadoras é necessário considerar a escola atual, 

que ainda mantém estruturas rígidas e que deve ter flexibilidade para adaptar-se, a 

divergência das formas de pensar e fazer das pessoas desta nova sociedade; 

 outra questão pesquisada sobre o conhecimento profissional do professor e as 

oportunidades de aprendizagem dos alunos; 

 finalmente, indagando de como o professor via e sentia a organização escolar no 

que se referiam ao compartilhamento e troca de experiência e a construção do 

coletivo na escola.  
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4.  ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1 QUADRO HISTÓRICO DAS ESCOLAS PESQUISADAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO  

 

Apresenta-se nesta seção os resultados obtidos por meio da aplicação de uma 

entrevista estruturada a professores do ensino fundamental. Apresenta-se também os 

resultados obtidos por meio das categorias formadas quer na organização da 

entrevista quer na organização da análise dos resultados, por meio da abordagem 

apresentada por Bardin (2010) da análise de conteúdo, seguindo a abordagem 

qualitativa. 

Esta pesquisa foi realizada nas escolas da Rede Municipal de um Município 

localizado no Oeste do Paraná- Brasil. As escolas participantes estavam localizadas 

na  periferia e na região central do município (PORTAL DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, 2017). A rede não possui problemas de atendimento à demanda de 

alunos por escola, sendo descrita que a rotatividade dos professores é muito baixa, 

havendo muitos que ali atuam há vários anos sendo que a maioria  conseguiu a 

estabilidade através de concurso público. 

A rede atende clientela do 1º ano até o 5º ano fundamental I, totalizando 14 

escolas, e possui equipe administrativa e técnica conforme previsto oficialmente: um 

diretor eleito a cada dois anos, um supervisor, um orientador que trabalha em períodos 

alternados e um coordenador ou vice-diretor que atende os dois períodos. Os 

professores regentes ministram todas as disciplinas das áreas do conhecimento 

exceto educação física, inglês e arte que são trabalhadas por estagiários de pós 

graduação. Cada professor tem semanalmente 5 horas e 45 minutos de horas 

atividade.  

Os alunos da Rede Municipal de Ensino fazem uso do material didático do 

Sistema Positivo, como apoio didático ou seja em alguns momentos o professor não 

segue a sequência numérica das páginas e nem utiliza todos os conteúdos, para isso, 

fazem reuniões com os pais, afim de esclarecer o beneficio que traz o trabalho com 

projetos, por isso há necessidade  em alguns casos excluir e em outros acrescentar 
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conteúdos.  

As edificações são bem conservadas, com salas específicas para cada função 

e atividade e também possuem quadra de esporte coberta e ainda contam com dois 

servidores para limpeza, um inspetor de alunos e dois vigias para o período noturno e 

finais de semana.  

Não foram constatados problemas em relação matricula / vagas, foram 

efetivadas 2.350 no ensino Fundamental Regular, 50 na Educação especial e 57 na 

Educação de Jovens e Adultos (PORTAL SECRETARIA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

4.1.1 Um breve comentário sobre as características do professor 

Quase cem por cento dos educadores escolheu ser professor por ter se 

inspirado em algum,  quando aluno, por sentir que era uma profissão honrosa, por 

vocação de gostar de ensinar e para dar a oportunidade de fazer a diferença na vida 

das crianças. 

Os professores, em quase sua totalidade, em algum momento, se expressaram 

com receio neste curto espaço de tempo de transição que estão vivendo e utilizou a 

expressão “ temos que nos convencer que o nosso trabalho não está tendo o resultado 

que se espera”, por isso é necessário pré-disposição para mudanças, inovações e 

estudos.  

A tecnologia, os meios de informação e comunicação tomou conta da 

sociedade há vários anos trazendo muitas transformações. Freire (1988, p. 98) 

ressalta como se deve atuar frente as inovações: 

A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem 
ela. Utilizar computadores na educação, em lugar de reduzir, pode 
expandir a capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas. 
Dependendo de quem o usa, a favor de que e de quem e para quê. O 
homem concreto deve se instrumentar com o recurso da ciência e da 
tecnologia para melhor lutar pelacausa de sua humanização e de sua 
libertação. 
 

 É importante recordar por meio de um breve relato que os educadores 

vivenciam na escola uma série de relações que se efetivam no cotidiano; como ser 

histórico, o educador se encontra situado num contexto sócio-econômico-político que, 
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muitas vezes, passa despercebido, neste cotidiano que perfaz o dia a dia. 

É preciso considerar as colocações dos professores a respeito das práxis 

utilitárias na atuação profissional frente a rotina escolar. “A própria escola pede para 

nós arrumarmos um jeito de vencer o conteúdo da apostila, mas percebemos que o 

aluno precisa de muito mais tempo para aprender” (SME). Também que “A escola 

como um todo no impeto de mostrar para a sociedade o que faz exige que o professor 

participe de enumeros eventos, aí não consegue dar o conteudo adequadamente” 

(SME). 

 

No entanto, o movimento implícito na dinâmica do próprio sistema e as 

contradições existentes no Sistem Educaional realizam o aparecimento de espaços 

de alternativas que podem gerar a passagem para uma consciência mais crítica 

acerca do sistema, através de vivência e das próprias contradições a ele inerentes. 

O processo de desqualificação tanto pedagógico quanto técnico e político pelo 

qual o professor passou e vem passando, mostra seus resultados inclusive no nível 

inicial de organização que os professores vêm demonstrando, ao longo de suas lutas 

de classe (RIBEIRO, 1993). 

Em sua pesquisa em escola da rede pública, Mello (1983) ressalta a questão 

de representação ideológica, falsa. Acerca das camadas populares, e da sua condição 

de aprendizagem na escola. Demonstrando como a mesma se torna um álibi para se 

descomprometer com o fracasso das crianças. Além disto, capta dentro da realidade 

da escola, um movimento onde estão presentes algumas contradições: a 

incompetência técnica, ou seja, o não saber ensinar, a falta de domínio do conteúdo 

e contraditoriamente, captou também grande vontade de acertar por parte de 

educadores, vontade essa que leva os educadores a se empenharem de um cotidiano 

adverso.  

Essa vontade de acertar foi confirmada também durante a pesquisa nas 

escolas da rede municipal, que atende alunos do 1º ao 5 º ano e que experencia a 

implantação de projetos de trabalho, já que a fala dos professores em torno da gestão 

do conhecimento, compartilhamento do conhecimento, gestão do conhecimento na 

escola, escola atual, ensino fundamental e aprendizagem baseada em projetos. 

O momento fundamental desta pesquisa é aquele que registra e documenta a 
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fala dos professores, por isso, vem a seguir o relato na integra de como o professor 

vê e espressa sua prática docente: nas questões levantada com o grupo de 

entrevistados. Abordamos os seguintes assuntos: 

● Diferenças percebidas entre a proposta tradicional e aprendizagem em 

projetos; 

● A viabilidade da proposta atual(ABP); 

● O conhecimento profissional do professor e a oportunidade de 

aprendizagem dos alunos; 

● A organização escolar: compartilhamento e trocas de experiências. 

 

 A fala dos professores do ensino municipal acerca do trabalho com projetos, 

mostra o movimento existente no interior das escolas, movimento que contém 

efetivamente a participação dos alunos, curiosidades, alegria e envolvimento para 

algumas turmas participantes da nova ação pedagógica. Na oportunidade os 

professores conversaram sobre o estudo que estão tendo ( material anexo 04) e o 

formulário criado por eles (anexo 05) a fim de auxiliar o planejamento do projeto.  

 

4.1.2 Diferenças percebidas entre a proposta tradicional e aprendizagem em 

projetos 

 

 O enfoque desses diferentes momentos; a respeito das diferenças percebidas 

e vivenciadas entre a proposta anterior e a metodologia, os professores  assim se 

expressam quanto ao domínio do mesmo: “[...] com relação a nova metodologia houve 

um acumulo de conteúdos, né, agora ficou bastante carregado e o professor tem que 

se preocupar com o conteúdo, só com o conteúdo [...]” (SME, 2017). Nesta 

preocupação com o conteúdo evidenciam-se as dificuldades existentes. 

Na proposta ABP a fonte dos conteúdos são os bens culturais acumulados 

historicamente pela experiência do homem e sistematizados: daí considerar o homem 

como construtor que, através do trabalho, se transforma enquanto transforma a 

natureza que o rodeia, criando neste movimento a inter-relação existente entre o fazer 

e o pensar. 
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Uma vez produzidos, os conteúdos têm que ser sistematizados e organizados, 

cientificamente, para serem objeto da função da escola; para sua sistematização e 

organização o referencial básico é exatamente esse aluno real que atua na escola, 

com sua historicidade própria. 

Portanto, o professor capta o desafio: percebe que o conteúdo não é amis 

aquele, determinado, fixo, sequenciado e compartimentado, existente nos 

planejamentos anteriores e no material didático. Trata-se conteúdos vivos, que fazem 

parte da globalidade, produzidos pelo homem e repensados em cada momento 

histórico. Não se trata de coisas mortas, acabadas, pois além do conteúdo, interessa 

sua forma de produção, e assimilação, que é social. 

Esse professor flexível e inovador que avalia o trabalho com projetos com  boa 

metodologia, acrescenta em sua fala que: 

 

Agora a gente traz muito desse aluno para a sal de aula, e utiliza a 
experiência deles por isso que eles têm mais interesse e produzem 
mais, é muito boa a metodologia, creio que será remédio para envolver 
os alunos que estão sem interesse [...], mas me preocupa nossa falta 
de tempo para ler, ficar informada das novidades e até das notícias 
(SME, 2017). 
 

Assim, o professor mostra que já percebeu a importância de construir o 

conteúdo visando chegar ao saber elaborado, partindo-se do saber que o aluno já 

vivenciou fora da escola, e que traz consigo. Daí resultam muitas diferenças que o 

professor agora levanta sobre o aluno em classe, como as que seguem: “A 

metodologia dá um novo enfoque no sentido de a criança criar [...] antes era mecanico 

[...] a criança cria elabora muito mais, antes eu dava muito material pronto” (SME, 

2017). “Está mais voltado para nosso aluno, pensando no crescimento dele, para que 

tenha uma base melhor, é mais bem elaborada [...]” (SME, 2017). 

 

O enfoque da metodologia é diferente [...] por exemplo, o currículo 
vinha pronto e o aluno não era o centro, e eu acho que nessa 
metodologia o aluno como sendo o centro, e antes não era. Eu acho 
que nesse caso é melhor, mas que precisava de mais horas/aula [...]  
(SME, 2017). 

 

Naturalmente, se o centro da aprendizagem passa a ser o aluno, e não um 
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aluno genérico, abstrato, mas o aluno real, como sequencia o trabalho do professor, 

o método de trabalho será também diferenciado. Nesse sentido, a diferença sentida 

pelos educadores é expressa da seguinte forma: “Existe uma diferença, se bem que 

para mim não foi tão diferente, mas sim, na construção da compreensão da criança 

no modo de levar o método, na compreensão, né [...]”  (SME, 2017). 

 

Tem muita diferença, agora eu estou sentindo de os alunos crescerem 
no conhecimento e antes eu só explicava para eles [...] na minha 
opinião era por cima, eles não entendiam o que eu tinha falado, mas 
eles procuravam decorar, respondiam o que era pedido: e eu também 
aceitava só daquela maneira que eu tinha dado, e agora estou 
aceitando de maneira diferente [...]  (SME, 2017). 
 
O que muda é a postura do professor diante dos conteúdos e o que 
ele quer atingir [...] O tipo de aluno que se quer formar, quando se leva 
até eles esse conhecimento, e do aluno que se formava anteriormente 
[...] (SME, 2017). 
 
Bem, o uso do currículo e a maneira de encaminhar os conteúdos, o 
que a gente faz, é totalmente diferente, quer dizer, totalmente não, 
está bem dentro do contexto só trabalhado de uma forma diferente [...] 
a forma de trabalhar, de chegar até o aluno é que mudou [...] (SME, 
2017). 
 
A gente trabalha em cima daquilo que é básico, do raciocínio da 
criatividade [...] tem que trabalhar em cima daquilo que vai ensinar a 
criança a pensar [...] acho que a importância individual de cada aluno 
foi muito maior, e está sendo maior [...] é um resgate da própria pessoa 
[...]  (SME, 2017). 
 
Eu sinto uma diferença porque a gente fazia até o ano passado era 
uma pratica igual à do professor quando começou a sua vida 
profissional. Uma cópia dos anos anteriores [...] E em função da nova 
proposta o que a gente percebe é que o professor está realmente 
interessado em ampliar sua atuação tornando a coisa mais dinâmica, 
mais pratica, mais de acordo com a realidade da criança [...]  (SME, 
2017). 
 
Eu me sinto mais livre [...] se eu me visse dando aula como eu dou 
hoje, eu diria: aquela professora está matando tempo, porque as não 
estão copiando, não estão trabalhando constantemente com material 
copiado. Não estão constantemente copiando do quadro [...], mas 
sempre estão pensando e criando, mas sempre estão pensando e 
criando, mas não em cima de nada já elaborado [...]  (SME, 2017). 

 

Ora, o professor percebe que o aluno passa a ocupar um espaço antes não 
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ocupado, nesta nova metodologia, e o próprio professor altera seu comportamento; 

deixa de ser o explicador e cobrador de resposta, ensinadas com o simples objetivo 

de serem memorizadas e passa a mediar as refleções dos assuntos. 

O professor nota que houve alterações no processo de construção do 

conhecimento, no enfoque dado ao raciocínio, a criatividade, sentindo a liberdade de 

trabalhar, demonstrando a conquista desse processo criador, do quanto se aprende – 

ele também – como mediador da aprendizagem.  “A maior dificuldade que encontro 

para trabalhar é a falta de interesse dos alunos [...] acho que esta inovação é um 

desafio para o aluno, mas principalmente para o professor (SME, 2017). 

 

Excelente prática no processo ensino aprendizagem onde pode haver 
a participação dos alunos, bem como de toda a comunidade escolar 
[...] trabalho com projetos o ano todo pois temos o projeto de educação 
financeira dia das mães, dos pais e festas juninas  (SME, 2017). 
 
Gosto muito da nova metodologia, mas encontro dificuldade pois 
existem várias cobranças com o vencimento dos conteúdos e com o 
livro integrado que temos que vencer bimestralmente [...] sei que tenho 
que incentivar a pesquisa sendo mediadora do conhecimento, mas, a 
falta de recurso, o apoio da família e o tempo escasso me faz voltar 
constantemente para a metodologia antiga  (SME, 2017). 
 
Amo esta metodologia pois os alunos tornam-se autônomos, mostram-
se mais envolvidos e participativos [...] só assim o aluno encontra 
sentido naquilo que está aprendendo [...] está proposta gera atividades 
coletivas cooperativa levando o aluno a sentir pensar, agir criando 
espaço para troca de experiências  (SME, 2017). 
 

O uso do material reproduzido, da cópia sistemática do quadro, a repetição do 

que o professor “ ensinava” vem dando lugar ao pensamento, elaboração e criação 

livre do aluno, ao raciocínio e a resposta que o aluno elabora, constrói: o pensar-agir 

presentes no processo. 

A prática no trabalho tradicional – uma cópia dos anos anteriores- dá lugar a 

uma experiência mais livre, ousada, criativa, onde a ação do professor – fruto inclusive 

das conquistas de sua reflexão sobre a referida ação  que se torna-  “[...] mais 

dinâmica, mais prática, mais de acordo com a realidade da criança [...]”, levando a um 

resgate não só para da pessoa do aluno, mas da pessoa do professor. 

Ao ser perguntado “Haverá repercussão no aluno de um trabalho desse tipo?” 
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Como estamos no início do processo, não podíamos imaginar que quanto isso, os 

professores já iriam se referir assim: “Existe uma diferença entre os próprios alunos 

que já querem coisas atuais [...] Ele (o aluno) exige da gente ([...]  ( SME, 2017). “[...] 

acho que o aluno não aceita mais a metodologia tradicional [...] depois que ele provou 

deste tipo de metodologia, não volta mais a anterior, vai se sentir deslocado [...]”  

(SME, 2017). 

 

Acho que os alunos não vão aceitar não (retorno a metodologia 
tradicional) [...] se eu coloquei no quadro uma história que foi escrito 
por outra pessoa (para eles copiarem) e ele perguntam: porque não 
podemos fazer esta história? [...] (SME, 2017). 
 

Ora, o aluno resistir a metodologia tradicional não é uma novidade na escola. 

E, ainda, tem todas as questões disciplinares, da evasão e da repetência. Essas 

formas de resistência já estão presentes na escola do ensino fundamental. No 

entanto, os professores preveem formas mais conscientes e organizadas de 

resistência, como aquela dos alunos que questionam a atividade de cópia de uma 

história que eles mesmos seriam capazes de construir. 

Alunos acostumados a pensar, participar, analisa e, criticar terão atitudes 

diferentes das atitudes típicas dos ‘alunos passivos habituados a copiar sem refletir 

sobre.”  

Esse aluno que aprendeu a participar, a questionar, perdeu o medo de 

perguntar; a superação deste medo leva-o a criar, a avançar, a dialogar, a buscar o 

outro e o seu posicionamento; sem a perda desse medo não é possível esse processo 

criador. O aluno que avançou nesta metodologia, consegue isso, e avaliando-se 

criador. Daí, questionar o fato de copiar uma história, que ele próprio seria capaz de 

construir. 

Segundo Libâneo (2002), a postura do autoritarismo, ainda presente em nossa 

escola, ‘defende’ o professor de questionamentos, perguntas e inquietações, que 

poderiam afetar a segurança de seu ‘saber’ do conhecimento fixo e determinado que 

este educador ‘domina’. 

É também essa postura que passa a ser questionada quando o aluno começa 

a indagar, a questionar, a participar, enfim, do processo de construção do seu  
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conhecimento. De repente, quem sabe os alunos se tornarão de tal forma sujeitos do 

papel de alunos, que poderá ajudar a rever o papel dos educadores. 

Houve também colocações que retratam avaliações mais gerais acerca das 

diferenças percebidas, como: 

 

Dentro da conjuntura sentimos uma mudança imensa nesses últimos 
anos; a própria situação da escola, a própria situação da mudança, 
empurrando para novas modificações [...]  para se aprimorar cada vez 
mais  (SME, 2017). 
 
Acho a atual programação ótima, mas perigosa. E repente[...] a gente 
não tem, nós não fomos, a gente precisa estudar muito para poder 
atuar [...] de repente, o despreparo [...]  não é nem falta de vontade, 
leva a gente a seguir o caminho meio curvo, sinuoso. Mas acho 
excelente um trabalho assim, bem mais aberto, mais perto da gente, 
sente a teoria mais a pratica, bem mais atuante, você atua muito, mas 
eu tenho um pouco de medo [...]  (SME, 2017). 
 
Algumas pessoas se realizam, algumas “dançam”, não conseguem. 
Se a dificuldade está no professor, se está no entender, se está no 
trabalho com o aluno é que é minha grande dúvida  (SME, 2017). 
 

Nessas falas fica mais claro o pensamento diferenciado: só boa vontade não 

adianta. Há consciência de que se trata de um desafio que exige dos educadores cada 

dia – mais reflexão acerca da ação, mais estudos. Não será e não é um caminho ‘linha 

reta’, sem dúvidas e incertezas:  como é um caminho que vem sendo construído, 

haverá inúmeros conflitos e estes farão inclusive parte da base do trabalho. 

No entanto, a avaliação feita por alguns professores é de que se pretende 

aprimorar cada vez mais. A partir daí outro questionamento tomou conta da pesquisa: 

a condição de viabilidade. 

 

4.1.3  A viabilidade da proposta atual 

 

 Um dos momentos da entrevista referia-se a questão do trabalho com projetos, 

não só a nível da rede municipal, mas também a nível de sistema. Neste aspecto, os 

professores assim expressam: “Toda comunidade escolar acha que é necessário o 

envolvimento de dentro [...]  acho que o tempo e o envolvimento de todos os elementos 

[...]”  (SME, 2017). 



83 
 

 
 

 

Para se tornar realidade tem que ter mais estudo com os professores, 
da forma que tem que entrar no ato, ser executada, experimentada, e 
verificada através do experimento [...]  da prática ([...]  (SME, 2017). 

 

Os educadores captam a necessidade da vivência da “nova” metodologia de se 

entrar no ato, e da necessidade de uma ação conjunta, que pode ajudar a todos do 

grupo. Consideram também o fator conhecimento por parte do professor e currículo 

muito extenso; esses aspectos mostram que um processo já se iniciou. As dificuldades 

já estão sendo explicitadas, demonstrando que já se iniciou a reflexão acerca da ação. 

Alguns sugerem a viabilização, pelo domínio do conteúdo, que o professor 

deveria ter, e dizem: 

[...]  que seria preciso, por exemplo, a equipe pedagógica 
desenvolvendo um conteúdo e a gente sendo alunos. Tanto que a 
proposta que não está sendo trabalhada a fio por causa que, muitos 
professores [...]  falta prática [...]  há muita mistura, e nessa mistura o 
medo maior é o do confronto [...]  (SME, 2017). 
 
[...]  que deveria ter créditos para quem estudar determinados autores, 
livros, sei lá para haver um crescimento [...]  a gente está muito longe 
da tarefa e a gente precisa de teoria, de mais teoria [...]  (SME, 2017). 
 
[...] que a gente está precisando de mais cursos de aperfeiçoamento 
em termos de conteúdo, sabe por que acho que metodologia, muita 
coisa a gente sabe, agora tem certos assuntos que a gente está 
precisando estudar [...]  (SME, 2017). 
 
[...] que deveria haver mais cursos, mais reuniões em que fossem 
desenvolvidos os conteúdos, um dos conteúdos, como a gente deveria 
trabalhar na proposta [...] E não só troca de experiência [...]  (SME, 
2017). 

 

 A necessidade de se aprofundar no conteúdo é apontada sob diferentes 

ângulos, mostrando que existe a consciência do não domínio dos conteúdos, na forma 

como se media na nova metodologia. Além da chamada quanto a necessidade do 

aprofundar do assunto, houve a fala acerca da viabilização pela conscientização. 

Quanto a isso, os professores assim se expressam: 

 
Os cursos foram bons, no sentido do conhecimento, mas no sentido 
do aprofundamento não [...] E existe outra maneira para despertar este 
pessoal que está adormecido? Porque para eles está tão bom assim, 



84 
 

 
 

tão cômodo, tem uns que não estão nem aí, tem uns aqui na escola 
que estão ganhando até demais [...] Eu acho que é preparar melhor 
os professores conscientizar, não só em termos materiais, e dicas, 
mas em termos de conscientização mesmo  (SME, 2017). 
 

 O professor chega a avaliar o colega que não assume a posição de estudo 

como aquele que está ‘ganhando até demais’, num período em que a defasagem 

salarial é notória. Ele pressente a importância da conscientização, da necessidade de 

ser-se sujeito de seu papel profissional e da perda de capacidade de enfrentamento e 

criação pelo professor, que perdeu seu poder de questionar, refletir, criar, e 

transformar, assim como os alunos. 

O professor sente medo: ‘nessa mistura, o medo maior é o confronto’. Sobre o 

medo, presente na ação didática, Freire (1982) coloca: “[...] existe mesmo isso, esse 

medo de perguntar, esse medo de arriscar-se, esse medo de aventurar-se 

espiritualmente, sem o que não é possível criar [...] “ e, ainda segundo Freire (1982, 

p.89): 

[...] esse medo não é apenas do educando, é também do educador, 
inclusive do educador autoritário. Para mim, quanto mais autoritário é 
o educador, mais medo de arriscar-se. No fundo, o medo de perguntar, 
o medo de conhecer, o medo de se desvelar está ao lado do medo do 
risco. E o medo da liberdade, também, na medida mesma que a 
liberdade implica risco, em que a liberdade demanda conhecimento, 
em que a liberdade exige aventura. E o medo de assumir a 
responsabilidade. 
 

 Ora, o medo existe mesmo em toda situação nova que se vivência. A questão 

é  enfrentar o medo e com ele o risco de acertar e de até mesmo de errar, e de fazer 

a análise dos avanços e retrocessos, na busca do objetivo a atingir; no caso do 

homem, na busca de ser-mais. 

 Sem o risco da ação, não se acerta nunca; o imobilismo será a opção que 

levará a permanência. Se a opção pela transformação estiver clara, se a vontade de 

agir individual ou coletiva estiverem presentes, se a reflexão acompanhar a ação, se 

formos capazes de atuar e refletir, tornar um ser da Praxis. Freire (1988, p. 17), “[...] é 

exatamente essa capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo 

com as finalidades propostas pelo homem, a qual está associada esta capacidade de 

refletir [...]” que possibilita isso.  

 Assim o professor percebe que a consciência ingênua do educador que não 
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despertou ainda, que está adormecido, precisa evoluir sair da aparência, do senso 

comum, para reconhecer a mutualidade da realidade, criticá-la, investigá-la, enfim, 

assumir essa realidade para poder transformá-la. 

 É para isso que o professor pede situações concretas a nível de sistema: 

cursos, estudos, trocas. Essas condições concretas para a mudança precisam ser 

possibilitadas aos professores, para que continuas reflexões possam reorientar a ação 

docente. 

 Sabe e sente a presença do agir autoritário, do não dialogo como estrutura da 

ação docente tradicional, estrutura essa que viveu como aluno e que vive com o 

professor, e que faz parte de seu dia a dia. Por isso, o professor assim se expressa:  

 

Mais estudos. Mais cursos, mais leituras [...] porque é muito difícil para 
que se criou com educação que nós tivemos totalmente imposta, faz 
muitos anos, autoritária [...] então para a gente sair daquilo, até na 

própria família, é difícil [...]  (SME, 2017). 

Para você implantar está programação [...] não existe um dossiê que 
a secretaria diga: Tem que ir por aqui: as coisas são colocadas para 
depois haver um enriquecimento por parte do professor [...] vai 
estudar, trocar ideias dentro da escola, pesquisas. Agora eu vejo o 
seguinte: É preciso dar mais oportunidades ao professor de realmente 
buscar este enriquecimento [...] usar a permanência, de 15 em 15 dias, 

meio período é uma forma de ajudar [...]  (SME, 2017). 

 

E como conclusão duas posturas diferenciadas: “Eu acho que esta proposta vai 

se tornar viável, de uma boa forma já cresceu muito e vai crescer muitos mais, o 

professor vai crescer muito mais, o pessoal vai crescer muito mais [...]” (SME, 2017). 

 

Justamente o que pode acontecer é isto: é uma proposta que é quase 
iniciou dentro de uma determinada administração, já vinha sendo 
cogitada anteriormente, que foi efetivamente trabalhada na 
administração atual pode atender que não é por aí, que não é este 
caminho, e quebrar a coisa por aí, num momento em que vejo que o 
professor estava muito empolgado, entende, pra passar por esta 
mudança; não digo que foi totalmente cortado, mas no ano passado 
para cá você percebe que houve um certo relaxamento com relação a 
isso. E justamente isso aí e pode cortar o pique do professor querer 
continuar [...]  (SME, 2017). 

 



86 
 

 
 

O professor capta a necessidade da continuidade do encaminhamento, da 

direção, a nível de sistema. Já vivenciou outras mudanças propostas, de metodologia 

e de administração onde avanços deixaram de ser continuados, simplesmente porque 

a gestão política era outra e não podiam valorizar a anterior dando continuidade a um 

trabalho, não importando a validade do mesmo. 

Ele analisa e percebe que um certo relaxamento já é visível, e que isto pode 

[...] cortar a própria motivação do professor de querer continuar [...]. Porque para 

continuar, é preciso que as condições concretas sejam visibilizadas, sejam oferecidas: 

o desejo é grande e será dia-a-dia maior. E a boa vontade só não adianta. 

A partir daí outro questionamento tomou conta da pesquisa: Sobre como o 

conhecimento profissional aponta as oportunidades de aprendizagem dos alunos: tais 

como, o modo de agir, de abordar o conhecimento, de pesquisar, enfim, de 

desenvolver novas possibilidades. 

 

 

4.1.4 O Conhecimento Profissional do Professor e a Oportunidade de 

Aprendizagem dos Alunos 

 Com a função da escola é ensinar bem, um dos assuntos abordados com os 

professores se referiu às oportunidades de aprendizagem dos alunos, em relação a 

metodologia de projetos. 

 A este respeito, as faltas também expressam as diferentes percepções, que por 

sua vez retratam os diferentes momentos existentes na escola, tais como: 

 

Eu prefiro o mais tradicional do que agora pessoalmente, acha que 
está tendo muita dificuldade, inclusive indisciplina, por parte do aluno 
em captar tudo, eu ainda prefiro o tradicionalismo [...] e funciona mais 
para o aluno, ou nós que não estamos bem preparados para 
desenvolver o trabalho[...]  (SME, 2017). 
 
Eu acho que melhorou sendo trabalhado com a nova metodologia. É 
melhor para o aluno, porque lógico ele está sempre em construção, 
então a oportunidade de aprendizagem dele melhora, para o 
conhecimento dele, é melhor para ele, do que receber pronto, então 
para o desenvolvimento dele é melhor, na proposta: é difícil para eles, 
para o professor, mas melhora em termos de conhecimento  (SME, 
2017). 
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Fazendo com que a aprendizagem se torne significativa para os 
alunos [...] buscando trabalho sempre em equipe, diálogos, pesquisas, 
atividades diferenciadas trazendo a oportunidade para os alunos 
interagir com as ideias (SME, 2017).  
 
Esta metodologia na prática pedagógica é importante para despertar 
o interesse e a apropriação do conhecimento. Os alunos gostam de 
aulas diferentes, mas também é necessária cautela para que não vire 
bagunça (SME, 2017). 

 

O professor percebe que foram oferecidas novas possibilidades de atuar, 

possibilidades estas que facilitarão ou não as oportunidades de aprendizagem dos 

alunos; ele sabe da sua responsabilidade neste aspecto, e demonstra claramente que 

se exige mais do professor, que é mais difícil para o professor. 

 Por este início de reflexão já fica visível que o professor se sente parte e 

responsável pelo processo, do qual, percebe-se, não dá conta ainda, e o aluno 

percebe. Em contrapartida outras colocações foram feitas: 

 
 
 
As oportunidades foram bem ampliadas, mas para que elas sejam 
melhor aproveitadas elas requerem que o aluno traga uma vivência e 
uma base boa de leitura e de convivência com o sistema escolar: é 
muito difícil para o aluno a mudança para o ano estanque, que é que 
nós estamos iniciando agora, pegando os alunos de 5º ano. Tem 
alguns que não sabem pensar, que é o que nós estamos iniciando 
agora, pegando os alunos de 5º ano. Tem alguns que não sabem 
pensar, que é o que se pensou muito durante as avaliações [...] o aluno 
acerta todas as operações sistematizadas, e se colocar a mesma 
avaliação num problema, ele erra. Quer dizer, decorou a 
sistematização, a memorização, mas a elaboração do conteúdo não 
existe (SME, 2017). 
 
A gente sente que são maiores as oportunidades dos alunos, essa 
programação aumenta as oportunidades dos alunos, claro que 
aumenta, a gente trabalha em cima daquilo que é básico, né, do 
raciocínio, criatividade, duas coisas básicas, tanto na parte escrita 
como na pratica. Temos que trabalhar em cima daquilo que vai ensinar 
a criança a pensar  (SME, 2017). 
 
Bom em termos do quarto ano que é minha experiência neste ano, eu 
acho que é bem mais dinâmico, não fica só preso só no material 
didático. Então as crianças elaboram os textos, se sentem mais 
motivados a pesquisar [...] a gente tira muito do aluno, e despeja 
conteúdo, e agora a gente traz muito deste conteúdo para sala de aula, 
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e utiliza da vivência deles, é por isso que eles têm mais interesse e 
produzem mais [...]  (SME, 2017). 
 
Acho que são melhores as oportunidades. São varais, cada um segue 
sua possibilidade, mas crescemos juntos, cada um tem uma 
experiência e pode trazer para os outros [...] e de repente a troca de 
experiências deles é vasta [...] se eu tivesse na anterior aí eu ia ficar 
quieta [...] com o método novo temos melhores resultados (SME, 
2017). 

A mudança metodológica apontada nestes relatos é radical, em relação à 

postura tradicional. Além dos aspectos, a questão da hora de trabalho é também 

enfocada: o professor percebe que as aulas são insuficientes para o que se pretende 

obter; e a este respeito, ele se expressa assim: 

Pois é, falando da minha turma, eu acho que o aluno tem menos 
possibilidade de aprender por falta de tempo, eu acho que essas vinte 
horas [...] é muito pouco, que não são vinte horas, que tem a semana 
que dá menos, uma semana eu fiz a conta e deu nove horas, eu acho 
que é muito pouco tempo para isso, para todos as atividades do 
processo (SME, 2017). 
 

Essa percepção da importância ‘hora-trabalho-construção’ do aluno em direção 

ao projeto do conhecimento, tem sido feito pela maioria dos educadores. 

No caso dos professores da rede municipal, no momento da hora/atividade do 

professor, ele deixa sua classe por cinco horas e quarenta e cinco minutos: se não é 

feito o trabalho articulado com as áreas de Educação Física, Arte e Inglês, assim com 

o professor auxiliar o regente percebe essas cinco horas como ‘perdidas’, para sua 

classe; além disto, o tempo gasto na entrada do período e recreio, ou um terceiro 

horário de Educação Física, que, se usados desarticuladamente, acabam por esvaziar 

as vinte horas semanais prevista no calendário. No caso de haver alguma 

comemoração  prevista na semana, como neste cálculo feito pelo professor citado 

acima, as horas aulas podem acabar por se reduzir em menos da metade, o que 

dificulta enormemente a execução dos projetos propostos; essa percepção influenciou 

a receptividade por parte dos professores – acerca dos duzentos dias letivos previstos 

pela Lei de Diretrizes e Bases: quando a notícia foi dada ao grupo muitos colegas 

colocaram a necessidade deste tempo maior, se se pretende efetivar o currículo 

oficialmente proposto, num nível adequado de profundidade. 

O professor percebe também que, grande parte da responsabilidade pelo 
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processo de mudança recai sobre sua pessoa, uma vez que, é ele que está na ponta 

da linha de ação. A fala deste educador, alerta-nos para este fato: “Ah, eu acho que 

para o aluno é melhor, mas depende do professor, que está trabalhando, por que se 

o professor é bem aberto, ele vai abrir muitos caminhos. Se ele realmente entendeu o 

que vai acontecer” (SME, 2017). 

Fica visível, nas falas aqui citadas, o despertar do educador para inúmeras 

descobertas: no que se refere à aprendizagem dos alunos existe algo novo que ele 

desconhece, o que pode representar uma maior dificuldade para o professor na 

medida em que se busca desempenhar um papel que lhe foi retirado nos períodos 

antecedentes, onde o esvaziamento profissional condenou os educadores ao silêncio, 

ao trabalho isolado, individual e compartimentado. 

O educador que passa do silêncio à fala, do fazer individual e acrítico para o 

fazer criativo e um nível de compartilhamento, que passa sugerir e tomar decisões na 

escola, descobre-se sujeito de seu papel profissional.  

 

4.1.5 A Organização Escolar: Compartilhamento e Trocas de Experiências 

 

 Os princípios de construção, ajuda mútua, colaboração e cooperação, um lugar 

do trabalho individual e competitivo, existente ainda hoje na escola, embasam a 

proposta da Gestão do Conhecimento que vem sendo estudada e executada, ainda 

que em passos iniciais. 

Neste cenário de multinacionalização, principalmente na sociedade e 

consequentemente na educação, muitas mudanças serão necessárias e para serem 

compreendidas precisam, portanto, de uma aproximação que permita analisar as 

possíveis tendências nas diversas dimensões em que se coloca. Nessa perspectiva, 

a estrutura trata dos fundamentos da gestão do conhecimento que se inicia pelo bom 

relacionamento interpessoal, captura, armazenamento, seleção de dados que, 

contextualizado se tornam informações e, após passar pela cognição humana se 

consolida em conhecimento que pode ser tácito ou explícito. 

Sem dúvida, uma importante marca do atual período da história é o advento da 

Tecnologia da Informação e Comunicação e Telecomunicação que estão 
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transformando o modo de viver da sociedade, e vieram para ficar.  

É preciso que se entenda bem um ponto fundamental: O conhecimento das 

novas tecnologias assume, uma estratégia de crescimento e competitividade e está 

baseada na preparação do profissional, na qualificação do emprego e no acesso à 

informação. Para Davenport (1998, p.19), o: “conhecimento é a informação mais 

valiosa [...] é valiosa precisamente porque alguém deu à informação um contexto, um 

significado, uma interpretação [...]" 

Isso justifica as questões formuladas aos professores acerca das reuniões, 

compartilhamentos, tecnologia e do coletivo da escola. Outros professores assim se 

colocaram: 

 

[...] quando consigo encontrar, na internet, um plano de aula, ou um 
outro projeto prontinho fico muito feliz, pois, leio as opiniões de outros 
professores e rapidamente desprezo os pontos fracos e aprimoro os 
pontos fortes para trabalhar com minha turma[...]  (SME, 2017). 
 
[...] O uso das tecnologias vem inovando a cada dia. Quem não sabe 
usar fica privado das “facilidades” que podemos ter[...]só com o tempo 
poderemos colher bons resultados. Existem coisas que dão certo e 
outras que precisam ser reavaliadas. A tecnologia é um grande desafio 
para o aluno e o professor (SME, 2017). 
 
[...] se a tecnologia for levada a sério pelos gestores das escolas a 
tendência é melhorar a aprendizagem[...] além de trazer um futuro de 
prosperidade, com alunos preparados para a realidade da vida. A 
tecnologia deve fazer parte da escola pois os alunos já não são os 
mesmos. E seu uso pode ser um fator a mais em despertar o interesse 
dos alunos no aprendizado (SME, 2017). 
 
A tecnologia na escola contribui para a melhora da qualidade do 
ensino; a facilitação a facilitação em obter ganho no processo ensino 
e aprendizagem. Novas possibilidades de acesso e de participação 
nas diversas práticas sociais que fazem parte da sociedade (SME, 
2017). 

 

Os professores encaram a questão do compartilhamento e a preocupação em 

formalizar as experiências desta forma: “Quase não há tempo para a troca de 

experiências, mas sempre se dá um jeitinho no recreio ou na hora/atividade” (SME, 

2017). 
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[...] alguns professores encaram de forma natural, gostam de repassar 
os conteúdos trocam informações. Outros se fecham, mas na maioria 
observo que gostam de trocar suas experiências em sal de aula (SME, 
2017). 
 
A socialização é muito importante para a construção do conhecimento 
tanto do professor como do aluno. Observo isso na melhora do 
relacionamento com os professores, a relação de companheirismo 
melhora, sempre com o compartilhamento com os demais colegas o 
que deu certo em seus projetos com os seus colegas. Todos gostam 
muito, pois interagirmos para efetivar uma prática pedagógica que irá 
de encontro com as necessidades dos alunos  (SME, 2017). 
 
Acho que não, infelizmente, a experiência é muito individual, é difícil 
passar para o outro, entende, as suas experiências [...] aí, muitas 
vezes, quando vai passar, vai comentar, as vezes o pessoal acha que 
você é [...] quer aparecer, ou quando vai comentar alguma coisa, dar 
alguma ideia, às vezes você se torna um pondo a colher no meio, 
então, infelizmente, sou pessimista nesse sentido  (SME, 2017). 

Quanto às reuniões com a S.M.E.: 

 

As reuniões que ocorreram acho que a nível de escola enriqueceu 
alguma coisa, mas a nível de secretaria não são todos os professores 
que se empenham realmente, ... os docentes e mesmo os discentes, 
o pessoal chega lá, fica um pouquinho e dá no pé. E o pessoal que 
está trabalhando já faz meio que desanima. Eu acho que tive boas 
experiências nos meus cursos do ano passado, tanto em Ciências eu 
acho que eu tive uma ou duas aulas bem trabalhadas. O resto era só 
distribuir apostila e voltava para a casa com um caminhão de apostilas. 
Ainda a nível de escola a coisa ainda vai, porque a gente está mais 
entrosada, já tem mais né? Agora a nível de pessoal [...]  (SME, 2017). 
 
Bem o assessoramento de Matemática que eu fiz, foi muito válido para 
mim, eu gostei muito porque o de Português, foi uma negação, não é 
que eu não tenha avançado, sempre há alguma visão, mas acho que 
foi insuficiente, entende, para ser colocado em prática: acho, também, 
que precisamos de assessoramento, porque quando colocamos em 
prática na sala de aula, você vai se sentindo os problemas e que as 
vezes você precisa conversar, trocar ideia com alguém, para achar 
solução  (SME, 2017). 
 
Bom a nível de secretaria de educação eu acho assim, foi válido até 
certo ponto, mas eles não deram muitos subsídios[...] na 
alfabetização, pelo menos, eu não consegui nada de concreto, sabe, 
para minha prática diária [...] (SME, 2017). 
 

Os professores sentem e criticam os cursos e/ou reuniões: pois, em sua fala 

“[...] entregam muitas apostilas quando só as teorias não satisfazem as dúvidas 
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concretas dos professores, que se veem diante de seus alunos, de um conteúdo que 

se apresenta desafiante e de uma nova proposta metodológica ” (SME, 2017). 

O que o professor busca é algo de concreto para sua vida diária, para seu 

crescimento em termos de competência técnica. Ele continua, em sua fala, 

destacando o aspecto ao dizer que: 

 

As reuniões são boas [...] só que não ajudam tanto no 
desenvolvimento dos conteúdos, a gente aprende alguns, mas não 
como se desenvolve tal conteúdo, de uma maneira proposta pela nova 
metodologia  (SME, 2017). 
 

As necessidades quanto ao domínio do conteúdo continuam sendo citadas. E 

o professor sente que os momentos oficialmente destinados as reuniões são 

insuficientes. Por isso, ele assim se coloca: 

 

Valem muito as reuniões da escola. A gente sempre reclamava porque 
é sábado, né? Outro dia eu estava pensando: Devia fazer depois das 
cinco horas, né? Talvez fosse melhor, realmente, sabe? Sábado a 
gente tem mil coisas para fazer, pagar suas contas, comprar não sei o 
que [...] o horário realmente é chato, é horrível esse horário de sábado, 
mas tem uma validade incrível, acho que é o único momento que você 
tem para discutir, para questionar, né? O único momento [...]  (SME, 
2017). 
 
A gente tem poucas reuniões, acho que quatro, no ano, fora aquela 
semana móvel no começo do ano, acho que umas quatro. Se for ver 
é pouco, pelo volume de coisas que a gente tem que discutir, de 
ensinar e ver a forma de ensinar, e sempre fica faltando[...] as reuniões 
são muito boas, e sempre devia ter constantemente, além de termos 
de uma cobrar da outra, uma e outra fazendo a reunião[...] (SME, 
2017). 
 

E aponta para uma saída que seria o objetivo fundamental, destes momentos 

de reflexão: ‘Eu acho que a escola evoluiu muito, cresceu muito. Veja, eu pelo menos 

era uma pessoa que lia muito pouco, hoje eu leio bastante [...]”  (SME, 2017). 

 

 Não adianta só ter a teoria ou a prática, é preciso aliar a teoria à 
prática [...]  falando, expondo, divulgando nas redes sociais por que a 
socialização é muito importante para a construção do conhecimento 
tanto do professor como do aluno. Observo isso na melhora do 
relacionamento com os professores, a relação de companheirismo 
melhora, sempre com o compartilhamento com os demais colegas o 
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que deu certo em seus projetos com seus colegas. Todos gostam 
muito, pois interagem para efetivar uma prática pedagogica que irá de 
encontro com as necessidades dos alunos (SME, 2017). 
 

 O caminho feito foi percebido, porém, capta-se também que o mesmo não será 

concluído e precisa ser continuado, se o que se pretende é a capacitação do 

professor. Esses momentos de estudo, reflexão e compartilhamento constituem o 

elemento fundamental, a estrutura, o alicerce da mudança que se quer consciente, 

voluntária, fruto da opção dos professores. 

É por meio do comportamento de compartilhar que o professor pode conhecer 

a forma de pensar de seus alunos, seus raciocinios, suas hipoteses, seus erros e 

acertos. Portanto, o compartilhar deve ser incentivado, deve ser buscado, pois é 

coadjuvante no processo de avaliação dos alunos. Avaliação essa que não é apenas 

diagnóstica, mas processual, pois permite mudanças estratégicas no ato de ensinar, 

no procedimento e na metodologia escolhidas pelo professor ( Meier,  Garcia, 2007). 

E elas poderão se tornar um dos elementos básicos para a construção do 

coletivo dos educadores. Fica visível o movimento existente num caminho que vem 

sendo construído entre a equipe escolar. Sobre isso, as colocações foram: 

 

Coletivo, é todos agendo na mesma direção, eu acho. Falta muita 
experiência, ainda muita[...] poucas pessoas estão caminhando para 
um lado me outras para o outro. Eu acho assim, que falta muita [...] 
em alguns momentos é preciso ser mais humilde, entender o aluno, 
as serventes, as cantineiras [...] percebo a separação na escola, de 
cada classe, de cada ano, como eu reclamei no conselho  (SME, 
2017). 
 
As decisões acho que não são coletivas[...] tem muita coisa que nem 
chego a saber, me contam alguns dias a seguir, que resolveram. 
Sempre sou a última a saber [...] isso dificulta o trabalho em classe, 
traz insegurança dificulta tudo, não se sabe que decisão tomaram  
(SME, 2017). 
 

Os professores captam o sentido de uma ação coletiva na escola, e percebem 

os diferentes níveis em que a mesma vem acontecendo. Está se clareando a 

participação diferenciada dos grupos da escola e de como essa separação 

(professores, alunos, serventes, cantineiras), dificulta a ação conjunta. 

Percebem também que essa divisão emperra até o processo de comunicação, 
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e que é difícil superar a ação individualizada, já cristalizada entre nós, atualmente. 

Declaram também os avanços que vem acontecendo; por isso, se colocam assim, 

acerca das decisões (coletivas ou não) da escola: “A meu ver as decisões são 

coletivas. Mas eu ainda acho que deveria haver uma união maior entre todos os 

professores, na atuação dos conteúdos[...]”  (SME, 2017). 

 

Eu acho que a decisão coletiva é um marco, e que toda a unidade 
escolar tem que ter um princípio educativo, embora cada sal seja uma 
realidade; mesmo atuando nos 5º anos a realidade é bem diversa da 
outra, embora o princípio e aonde se queira chegar seja o mesmo 
(SME, 2017). 
 
 
Bom, acho que seria no caso do trabalho do grupo todo, né? Acho que 
na escola que na escola existe uma troca de ideia, principalmente com 
o pessoal do 2º ano, que a gente trabalha junto, a gente vai 
trabalhando, o que uma faz, ou retoma, ou volta ou sabe? Eu acho que 
existe aqui [...] cada um mais ou menos está seguindo o mesmo 
caminho, mas a gente está sempre trocando ideias [...] e sempre um 
pega a ideia da outra [...]  (SME, 2017). 
 
Eu acho que predispõe todo o corpo docente e a parte administrativa 
para trabalhar dentro de um mesmo contexto, de uma mesma 
programação de uma mesma visão. Agora eu acho que nossa escola 
caminha para isso, embora a gente não tenha chegado a uma 
perfeição total do que seja troca de ideias [...] eu, em determinados 
momentos sinto as decisões coletivas [...]  (SME, 2017). 
 
E fala-se muito do coletivo, realmente. Bom para mim, coletivo é o 
todo, né, participação, alunos, professor, setor administrativo, o todo 
da escola, nos, né? Eu acho que na nossa escola existe a atuação do 
coletivo, e também acredito nas decisões coletivas (SME, 2017). 
 
Sempre que trocamos experiências, alguns professores encarram de 
forma natural, gostam de repassar os conteúdos trocam informações. 
Outros se fecham mas na maioria observo que gostam de trocar 
experincias em sal de aula (SME, 2017).  

 

 Numa escola atual os professores podem escrever, falar e  compartilhar aquilo 

que acreditam, mas não têm o direito de impô-las aos outros. O trabalho coletivo é 

considerado condição “sine qua non” para o desenvolvimento da educação e da 

democracia. Sua consolidação na escola resulta de um processo intencional e árduo 

na busca com o rompimento das relações de poder autoritárias, rígidas e burocraticas. 
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Esse processo é fundamental na construção / reconstrução do dia-a- dia escolar e 

conseguir com mais facilidade esta construção nada melhor que aplicar as 

ferramentas da GC. 
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5.  DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

Pela análise até agora realizada e reafirmada pelas falas dos educadores das 

escolas pesquisadas, verificou-se como a ABP utilizada pela Rede municipal de 

educação em questão constitui-se inovadora, uma vez que propõe mudanças radicais 

no papel que o aluno ocupa na escola, pela visão da prática social dos alunos e 

professores como ponto de partida para o trabalho escolar, pela organização dos 

conteúdos pelo método de ensinar-aprender, baseado não apenas na assimilação, 

mas enfocando a construção realizada pelos alunos mediada pelo professor e uma 

boa relação professor / aluno,  aluno/ professor e professores/alunos. 

 Esta proposta registra um avanço na questão pedagógica, indo de encontro 

com alguns pressupostos da proposta de Apple, citada anteriormente, uma vez que 

aponta para a questão da não neutralidade da educação, do compromisso do 

educador com a classe social a que a escola atende, sempre atendendo para que não 

se perca de vista a função da escola, que se mantenha uma postura de 

experimentação, análise crítica em relação ao currículo proposto – uma vez que 

salienta  a importância e a necessidade do trabalho coletivo na escola. 

 Representa também um avanço recuperando a competência profissional dos 

que atuam na escola, competência esta que passa inclusive pela superação da divisão 

de trabalho, que se manifesta ainda hoje segue-se aulas modelos, onde se adota a 

apostila do positivo como guia supremo para o trabalho do professor. 

 Já não se propõe o ajuste do indivíduo à ordem social vigente como função da 

escola, e sim que o sistema de ensino considere a historicidade e contextualização 

humanas. 

 Passa-se inclusive ao questionamento de ordem social existente, não mais se 

buscando a melhoria da sociedade pelo ajustamento e aperfeiçoamento individual; 

não se aceita como “dado” a realidade existente, mas propõem-se considera-la como 

algo construído pelos homens, e, portanto, passível de reformulações por estes 

mesmos homens. 
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 Este fato - uma proposta metodológica que muda paradigmas se constitui em 

um desafio na vida cotidiana do educador. Os riscos de ensaios e erros, avanços e 

retrocessos citados anteriormente na fala de muitos professores, estão presentes e 

assustam.  

 A questão da competência profissional dos professores é por eles apontada em 

suas falas, como alvo a atingir, conforme vários pressupostos, dentre os quais 

destacamos o domínio dos conteúdos, a necessidade de se conhecer a metodologia 

com profundidade, características das áreas de ensino, a construção de um caminhar 

coletivo e de compartilhamentos. 

 Por isso os educadores apontam saídas: cursos, “que valham a pena”, 

momentos de reflexão, trocas de experiências, estudos feitos sistematicamente; a 

necessidade do estudo, das leituras, dos encontros, foi apontada por todos como 

saída possível e de urgente necessidade. 

No entanto, estamos constatando que se essa situação – onde as influências 

da nova escola subsidiam o discurso e as da escola tradicional subsidiam a ação- 

começa a se transformar, mostrando que o movimento presente na vida escolar e no 

interior de suas relações possibilitará a mudança. E com o novo, gera o medo. 

Nessa busca de ser sujeito de sua própria história, o encontro e o confronto 

com o medo surgirão constantemente: o medo do risco, o medo de se expor, o medo 

do avanço e do desconhecido. 

A perda do autoritarismo é uma das principais consequências das mudanças 

propostas e ele se manifesta inclusive através da: 

 Perda da certeza dos resultados obtidos com o uso da sequência do livro 

didático, que já vem com todos os exercícios programados, “garantindo” 

assim, o “não errar. 

 Perda da garantia da “disciplina” em classe, disciplina com o significado de 

obediência sem questionamento. 

 A perda da certeza metodológica: “fazendo assim o aluno aprenderá”.  
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 A perda do conteúdo fixo, determinado, indiscutível. O conhecimento único 

e verdadeiro, visto sob a proteção de uma única e indiscutível leitura de 

vida. 

 A perda do tradicionalismo, da segurança do modo de aprender de nossa 

geração e das anteriores: se meus pais aprendem assim, se eu aprendi 

assim, por que vamos mudar agora?  

 A perda de valor do trabalho baseado na meritocracia: “ a melhor classe e 

o melhor grupo de alunos”. 

 A perda de valor absoluto da memorização e consequentemente de uma 

das formas mais ‘seguras e objetivas” de medir, de avaliar, de dar nota aos 

alunos com objetividade e justiça, nos resultados de aprovação e retenção. 

Como avaliar a construção do conhecimento? 

 A perda da individualidade profissional norteada: agora quem deve decidir 

o rumo, enquanto métodos, materiais, e atividades, objetivos, avaliação não 

é mais e tão somente o professor, mas o grupo de alunos com quem iremos 

trabalhar.  

Resultante destas perdas – ou de outras aqui não destacadas – verifica-

se a presença do medo, do risco, do novo, que não podemos desconsiderar, 

uma vez que está presente em nossa caminhada. 

 Mas é esse mesmo medo que, uma vez questionado e elucidado, nos 

possibilitará o arriscar consciente, o aprendizado da participação, do 

questionamento, do compartilhar, do dialogar, do avançar e portanto, do criar. 

 Retomamos a citação de (FREIRE, 1982), quando nos diz que esse medo 

[...] e também do educador, inclusive do educador autoritário. Para 
mim, quanto mais autoritário o educador, mais medo de arriscar-se. 
No fundo, o medo de perguntar, o medo de conhecer, o medo de 
desvelar, está ao lado do medo do risco. E o medo da liberdade, 
também, na medida mesma que liberdade implica risco, em que a 
liberdade demanda conhecimento, em que exige aventura. É o medo 

de assumir a responsabilidade [...] FREIRE, (1982, p.92) 

 Essa fala de Freire aparece referendada pelos educadores as mais diferentes 
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formas: 

[...] houve um acumulo de conteúdos [...] agora ficou carregado e o 
professor tem que se preocupar [...] só com o conteúdo. (SME) 

[...] o que a gente fazia no ano passado era uma cópia dos anos 

anteriores. ] [...] (SME) 

[...] acho a programação ótima, mas perigosa. [...] a gente não tem, 
nós não fomos [...] a gente precisa estudar para poder atuar [...] de 
repente, o despreparo [...] não é nem a falta de vontade, leva a gente 
a seguir um caminho meio curvo, sinuoso [...] você atua muito, mas eu 

tenho um pouco de medo [...] (SME) 

[...] para você implantar essa programação não existe um dossiê que 
a secretaria diga: tem que ir por aí. As coisas são colocadas para 
depois haver um enriquecimento por parte do professor [...] vai 

estudar, troca ideias dentro da escola. Pesquisar [...] (SME) 

Se tivesse todo mundo dentro da programação atual, eu não voltaria, 
mas tem vezes que eu volto [...] (SME) 

Eu ainda prefiro a tradicional [...] que funciona mais para o aluno. Ou 
nós, que não estamos bem preparados para desenvolver na criança 
[...] (SME) 

Pro desenvolvimento dele (do aluno) é melhor, na proposta: é mais 
difícil para eles, para o professor, mas melhor em termos do 

conhecimento [...] (SME) 

 Nestas falas, novamente destacadas ficou documentada a presença de riscos 

e de alguns dos medos que deles decorrem: o não domínio dos conteúdos, na forma 

e profundidade proposta, o não domínio de uma metodologia especifica de cada área 

do conhecimento, o despreparo reconhecido e a consequente necessidade de 

estudar, a não diretividade do processo através  do que o professor chama de dossiê, 

o trabalho diferenciado na equipe , a não percepção das mudanças sociais que nos 

cercam em relação a “segurança” do tradicionalismo, enfim, de alguns desafios 

presentes nesta nova forma de viver a escola. 

 Eles retratam o esvaziamento da competência profissional a que vem sendo 

submetidos os educadores, nas últimas décadas. 

 Mas a função da escola- ensinar e bem – é um a alvo que nos impulsiona num 

caminho a ser conquistado a cada dia. 
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A direção está proposta: ensinar e bem. Essa direção aparece claramente na 

aprendizagem baseada em projetos. 

 A mudança proposta indica um diferenciado nível de participação dos 

profissionais da educação: de objeto do sistema de ensino para o sujeito do processo, 

de relação de autoritarismo, para uma relação de autoridade competente em relação 

ao grupo de alunos. Ambos professores e alunos, num mesmo lado do processo, 

caminhando em direção a um só objetivo: a construção do conhecimento.  

Se a realidade existe é criada por nós, homens, seremos nós mesmos que 

realizamos as mudanças de formas dadas: elas estão aí, postas, porém nada é 

definitivo, permanente, imutável: 

[...] essa realidade, proibitiva ou não do pensar e do atuar autênticos, 
é cristão dos homens. Daí ela não pode, por ser histórica tal como os 
homens que a criaram, transformar-se por si só. Os homens que a cria 
são os mesmos que podem prosseguir, transformando-a. FREIRE, 
(1988, p.18) 

 E FREIRE, (1988) segue falando da questão do comprometimento do homem: 

ora, para este comprometimento é necessário passar-se da visão ingênua, mágica, 

alienada e para uma visão crítica da realidade. A alienação: 

[...] geralmente produz uma timidez uma insegurança, um medo de 
correr o risco da aventura de criar, sem o qual não há criação. No lugar 
desse risco que deve ser corrido (a existência humana é um risco) e 
que também caracteriza a coragem do compromisso, a alienação 
estimula o formalismo, que funciona como uma espécie de segurança. 
FREIRE, (1988, p.25) 

 Já consciência crítica possui, entre outras, as seguintes características: 

1- Anseio de profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz 
com as aparências. Pode-se reconhecer desprovida de meios para a 
análise de problemas. 
2- Reconhece que sua realidade é mutável [...]  
3- Procura verificar e testar as descobertas. Está sempre disposto a 
revisões. [...]  
4- Repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e 
aceita delegação das mesmas. 
5- É indagadora, investiga, força e choca. 
6- Ama o diálogo e nutre-se dele. 
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7- Face ao novo não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo 
por ser novo, mas aceita-os na medida em que são validos. FREIRE, 

(1988, p.41) 

Ora, existem inúmeras colocações feitas pelos educadores da escola pesquisada 

que referendam as características acima citadas, dentre as quais destacamos. 

“ Para se tornar realidade (a proposta) tem que ser atualizada, de forma que tem 

que entrar no ato, ser executada, experimentada, e verificada através do 

experimento, na prática [...] “ (SME) 

“Existe outra maneira para despertar esse pessoal que está adormecido? ” (SME) 

“É preciso dar mais oportunidade para o professor de realmente buscar esse 

enriquecimento e retirar o que é útil da programação anterior eu acho válido, 

porque não pode cair tudo por terra. ” (SME) 

 A importância da vivência, da conscientização, do reconhecimento da validade 

das experiências vividas anteriormente, do aprimoramento da ação atual, da 

possibilidade de criar, de sentir-se mais livre, do avanço já feito e do avanço ainda 

por fazer, da proximidade com a realidade da criança, aparecem como aspectos 

clareados a nível da ação e do discurso de alguns dos educadores das escolas 

pesquisadas. 

 O aluno será um dos principais beneficiários neste processo: segundo os 

professores ocorre uma nítida mudança no desempenho dos alunos, quando se 

adota a metodologia de ABP, embora seja ressaltado que para o professor nem 

sempre é mais fácil. Enfim, esse é mais um dos riscos do processo, um novo 

desafio para o professor. 

A gente sente que são maiores as oportunidades (de aprendizagem) 
dos alunos [...] claro que aumenta; a gente trabalha em cima daquilo 
que é básico, né, do raciocínio e criatividade, duas coisas básicas [...] 
(SME) 

As crianças elaboram os textos, se sentem mais motivadas a 
pesquisar [...] a gente tira muito do aluno, e antes o aluno estava só 
ali, a gente só despejava conteúdo. E agora, muitos desses alunos 
utilizam suas vivências e por isso é que eles têm mais interesse e 
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produzem muito mais [...] (SME) 

As oportunidades de aprendizagem são várias, cada um segue sua 
possibilidade, mas crescendo juntos. Cada um tem uma experiência e 
pode trazer para os outros. (SME) 

 Ora os professores que se encontram clara e objetivamente posicionados a 

favor da proposta e vivenciando-a na sala de aula, percebem e expressam o 

avanço que vem ocorrendo no cotidiano. 

 Aspectos básicos são enfocados, como o trabalho contextualizado que 

considera a criatividade e o raciocínio enquanto elementos essenciais do 

processo, o valor atribuído a realidade das vivências das crianças, as diferenças 

que são lidas como possibilidades que trazem contribuição ao grupo, o que leva 

aos alunos a participarem de fato do processo, a se engajarem como sujeitos do 

ato de aprender. 

A ideia dos alunos e professores tornaram-se sujeitos dos processos de 

ensinar-aprender, denota um sinal de mudança radical do cotidiano tradicional do 

sistema de ensino. 

Nestes contextos, a possibilidade de ser- mais, consciente, é um aspecto que 

não pode ser desconsiderado. 

Citamos anteriormente, aspectos que caracterizamos como “perdas”, advindas 

da adoção desta postura. 

Acreditamos que a cada “perda” corresponda uma serie de ganhos, na direção 

do caminhar para o “ser-mais”, dentre os quais destacamos: 

 Da perda da certeza dos resultados fixos e pré-determinados do uso do 

material didático, com seu texto e exercícios definidos, para a possibilidade 

do conhecimento das diferentes leituras, feitas pelos diferentes autores hoje 

existentes. Dessa possibilidade, outras de comparação, análise, crítica até de 

criação de uma nova leitura, como consequência do confronto de todas as 

outras, compartilhadas com a dos alunos e professores. 



103 
 

 
 

 Da perda da disciplina enquanto obediência e silêncio impostos, para a 

conquista da disciplina participativa, construída de comunicação com seus 

barulhos e até mesmo de silêncios, frutos de momentos de estudo, reflexão e 

trabalho individual dos alunos, que fazem parte do dia-a-dia da escola, só que 

num plano de opção grupal e não imposição do professor. 

 

 Da perda da certeza metodológica para o benefício da dúvida: não existe um 

dossiê que nos diga o que fazer, e o educador experimentar, analisar, voltar 

a teoria, retomar a prática [...] e isso poderá ser feito isoladamente, num 

trabalho solitário. 

Essa possibilidade de ser mais na medida em que os outros- colegas e alunos – 

também o são, é um ganho indiscutível possibilitado pelo fortalecimento do grupo 

pela postura de compartilhamento. 

 Essa mesma postura, efetivada via construção do coletivo, transforma a perda 

de segurança da autoridade, em espaço de conquista das decisões coletivas. 

Uma conquista suada, sofrida, mas carregada de valores de um novo jeito de 

caminhar: O CAMINHAR JUNTOS. 

- da perda do norteamento individual e preestabelecido , que muitas vezes gera 

um descontentamento maior ( senão do professor, que acaba por responsabilizar 

os alunos pelo insucesso refletido na retenção, mas dos próprios alunos e seus 

familiares – por se verem condenados a refazer o mesmo ano letivo), para a 

conquista de outro “norte”: o referencial dado pelos próprios alunos, em suas 

possibilidades concretas, tendo sua prática social considerada como ponto de 

partida do trabalho, além do referencial obtido pelos professores em suas 

experiências anteriores, analisadas e questionadas, e das experiências de 

colegas. 

 Todas essas conquistas não ocorrerão de maneira mágica como todo 

aprendizado, exige esforço, intenção, estudo e disciplina. 

 Como se trata de conquistas coletivas, tudo isso, esforço, intenção, estudo e 
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disciplina, num sistema de trocas feitas e analisadas sistematicamente. 

 Os professores apontam saídas: em sua fala dizem da necessidade de mais 

reuniões, encontro para estudo, trocas de experiências, e - para usar um termo 

por eles usado – conscientização. 

 Especificam que não há retorno: quem deu o passo, quem se sente livre, quem 

sabe que avançou, não voltará atrás: mas ressaltam que se trata de conquistas 

mais individuais do que coletivas: cada um deu alguns passos e que a construção 

do coletivo assegurará o avanço. 

 Denunciam dificuldades, especificando questões referentes ao conteúdo e ao 

método; afirmam perceber que a construção do coletivo já se iniciou: “ estamos 

engatinhando [...] parece pouco, mas em relação há dois anos é muito [...]”, mas 

sabem que há muito para conquistar. (SME) 

 Enfatizam a necessidade do aprofundamento da teoria, para melhor 

compreensão e reformulação da prática e vice – e – versa: ambas – teoria e 

prática – como aspectos mutuamente dependentes a serem aprofundados e que 

precisam estar aliados. 

 A questão dos conteúdos, no enfoque histórico crítico exige realmente um 

domínio diferenciado de informações; diferenciado do que recebemos 

tradicionalmente em nossos cursos de formação profissionais. 

 A visão não linear, baseada não apenas na lógica formal, mas exatamente 

buscando sua superação, não em algo inatingível, mas permanece um pouco 

distanciada da realidade dos educadores hoje atuantes na escola de ensino 

fundamental; portanto, a saída apontada – estudos, cursos, encontros – é viável, 

possível e desejável, se se quer efetivar a proposta metodológica. E será mais 

facilmente efetivada num trabalho coletivo. 

A questão da metodologia aparece mais como mais um nó a ser desatado; alguns 

esperam um dossiê, uma receita, uma aula modelo: estes não existem. 
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 A proposta metodológica não é baseada na lógica formal, como anteriormente 

se fazia, onde a presença de “ modelos e sugestões indiscutíveis “ acompanham 

os manuais dos professores. 

O momento é outro: 

Há os que imaginam que uma concepção dialética da educação 
corresponda uma pedagogia dialética, e por conseguinte uma didática 
dialética. Assim pensando, esperam, por uma nova didática construída 
em seu todo, com regras claras e acabadas, prontas para serem 
aplicadas pelos professores em suas salas de aula. SAVIANI, in 

WACHOWICZ (1989, P.7) 

 Mais existem alguns pressupostos que podem nos ajudar a encontrar um fio 

condutor, para sair deste emaranhado em que nos encontramos, para que, 

mantendo a relação teoria – prática possamos chegar cada vez mais, a diferentes 

níveis de ação e compreensão. 

 Como WACHOWCZ, (1989) que aponta que a prática escolar pode ser uma 

prática progressista ou conservadora, conforme adote – ou não – um 

compromisso com a transformação, e que [...]   

[...] vai determinar uma ou outra direção, em parte, é a didática, pois é 
o modo de fazer a educação que vai caracterizá-la. Não é o conteúdo 
do saber, mas o meio pelo qual este é transmitido, que vai reelabora-
lo, transformando-o em saber conservador ou progressista. 

WACHOWCZ, (1989, p.13) 

E mais: 

O método didático necessário é aquele capaz de fazer o aluno ler 
criticamente a prática social na qual vive. Esse processo não se realiza 
individualmente, nem mesmo numa relação a dois, entre professor e 
aluno. É um processo coletivo pelo qual um grupo de pessoas se 
defronta com o conhecimento (herança e porvir) e no qual nós se 
perde a perspectiva individual. WACHOWCZ, (1989, p.15) 

Ora, essa leitura crítica proposta, leva alunos e professores a se tornarem 

sujeitos de sua realidade, possibilitando uma intervenção na mesma; e é desta 

realidade – que se buscarão os conteúdos que funcionarão como “instrumentos culturais 

necessário para sua apropriação com o saber” [...] por isso, assumidos que o saber não trata 
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de um processo de transmissão, mas de apropriação, e apropriação de uma realidade, 

não só de um conteúdo elaborado sobre essa mesma realidade. ”. WACHOWCZ, 

(1989, p.42) 

Certamente não será utilizando-se apenas o livro didático, ou uma só leitura 

que se efetivará esse processo, pois, no geral autores contratados pelas editoras tem 

o conhecimento da realidade escolar, tal como alunos e professores que ali atuam 

cotidianamente. É preciso que professores superem o papel de mero executor, 

interprete de textos e tarefas por outros planejadas, para recuperar o fazer competente 

da realização de textos e exercícios, frutos do confronto de varia leituras. O fazer 

progressista, portanto, não é aquele tradicional, repetitivo, fechado, ditado e limitado 

pelos manuais, mas aquele criado na prática concreta, por professores e alunos em 

confronto com o conhecimento e que leva o profissional da educação a se sentir livre, 

criativo, sujeito de seu papel profissional, recuperando assim, uma competência por 

vez esquecida. 

Aplicando a lógica dialética, temos que os textos que alunos e 
professores irão trabalhar na escola, serão textos da realidade 
mesma, e não apenas escritos por autores que estudaram o 
assunto, e agora, veem à escola de uma forma distante da 
realidade. WACHOWCZ, (1989, p.97) 

 Nessa relação entre professores e alunos em confronto com o saber, é preciso 

clarear que ambos – professores e alunos – não se encontram numa mesma posição. 

Ao contrário, assumem posições diferenciadas, realizando, portanto, leituras 

diferentes de uma mesma realidade. Assim, segundo. (WACHOWCZ, 1989), se as 

leituras são direcionadas, não se trata de configurar um diálogo que não ocorre entre 

alunos e professores. 

 Já dissemos anteriormente que essa recuperação do papel dos profissionais 

da educação não se fará por um passe de mágica: é uma conquista que, superando 

o fazer isolado deverá ser coletiva.  

Para que essa mudança se efetive a nível do coletivo, precisa-se de condições 

concretas. Condições estas que passam também a nível de sistema, principalmente- 
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pela questão da secretaria de educação, e do projeto educacional que esta defende. 

 É preciso continuar a investir nos profissionais do ensino, se de fato existe um 

compromisso da proposta da secretaria de educação, com os alunos que hoje 

frequentam as escolas, e se este compromisso se refere a recuperação de seu espaço 

de atuação enquanto sujeitos de sua própria história; é preciso continuar o processo 

já iniciado. 

 Os professores sentem que houve mudança no que se refere ao espaço dado 

ao assessoramento. Que no início da mudança o pique era outro, os cursos em maior 

número e qualidade. Considera-se que, hoje por ser o primeiro de uma gestão 

administrativa, apresentou menos oportunidade de atendimento aos profissionais da 

rede de ensino. No entanto, existe a expectativa e necessidade dos professores, 

expressa em suas falas, de mais cursos, encontros, trocas, etc., onde as 

possibilidades de confronto com os saberes, as reflexões e análises, sejam 

aprofundadas. 

 Sabemos que, uma vez fechada a porta da sala de aula, o caminho seguido 

em direção à transformação ou a permanência será de opção e de responsabilidade, 

em primeira instância, do professor regente: mas não apenas dele. Inclui-nos a todos 

nós, educadores comprometidos com os alunos e com a função da escola de ensino 

fundamental. 

 É preciso que continuemos a cada dia nossa caminhada, e, se possível 

aumentando cada vez mais nosso grupo, com educadores geralmente comprometidos 

com o  

 Os conteúdos incluídos na proposta em questões referem-se aos saberes 

considerando universalmente como validos. A cada conteúdo correspondente uma 

metodologia, que poderá ser proposta pelos educadores: aí estão dois nós da 

questão. 

Em primeiro lugar, os conteúdos de cada área aparecem revestidos de todo um 

tecido histórico- na maioria das vezes – completamente desconhecido pelos 
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educadores, pois se os conteúdos se referem a produção histórica dos homens, eles 

incorporam diferentes leituras, diferentes enfoques, ao contrário dos programas 

anteriores, quando os conteúdos vinham explicitados clara e objetivamente, de 

maneira indiscutível, não deixando margem para qualquer questionamento. Partia-se 

de textos de livros didáticos, e aí voltava-se no momento da avaliação. 

Na metodologia atual, a prática social dos alunos e professores se torna um 

referencial fundamental para estudar os conteúdos. O conhecimento é proposto não 

como uma verdade acabada, e sim como algo que é construído tendo em vista a 

própria dinâmica da sociedade, sendo, portanto, produzido socialmente e tendo a si 

próprio correspondido um significado pessoal e social. Para isso se faz necessário 

que o professor domine o conteúdo. 

Esse é um dos desafios, para o que os educadores apontam como saídas: 

cursos, encontros, reflexões, etc., onde trocas, preparação de materiais, analise de 

produção de anos anteriores, pudessem ser constantemente discutidas: dessa forma 

a teoria auxiliaria o clarear da prática que, por sua vez, elucidaria ou geraria a resposta 

aos questionamentos ou problemas. No entanto, quando o documento propõe que 

“[...] os professores terão que articular os conteúdos à melhor forma de ensiná-los [...]” 

PCN, (1997, p.35), cria-se uma situação onde os medos já citados podem tornar-se 

um empecilho para o arriscar, o lançar-se. 

A possibilidade de o professor articular os conteúdos à melhor forma de ensiná-

los, pode ser lida como possibilidade de recuperarmos nossa competência 

profissional, o que sabemos, não ocorrerá num trabalho solitário. 

É preciso construirmos uma nova relação – a do caminhar juntos – nas dúvidas, 

estudos, inseguranças, descobertas, sucessos, [...] 

O professor já se dá conta dos excelentes resultados obtidos pelos alunos, 

quando se utilizam recursos e atividades partindo da prática social dos mesmos: 

ocorre um desgaste tanto da pessoa do aluno quanto da do professor, pois enquanto 

esse se sente livre e sujeito de seu papel profissional, sabendo que avançou, aquele 
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cria, pesquisa, participa e produz, prende mais sim [...] 

Nas escolas pesquisadas já ocorreram muitos fatos que os educadores citam 

em suas falas, retratando opções pela transformação ou pela permanência, São elas 

que retratam a ação do pensamento dos educadores que atuam na rede de ensino, 

não se tratando de exceções. Muitos deles retratam o que poderá e deverá ser 

aplicado da relação professor/aluno, aluno/aluno, professor/professor, 

direção/professor, educadores/alunos/comunidade, sem que se perca com isso a 

especificidade dos papeis dos profissionais dentro da escola, mas garantindo sua 

função maior: ensinar e bem. 

O papel do coletivo dos educadores vem se construindo: 

[...] todos agindo na mesma direção [...] acha que a decisão coletiva é 
um marco, deve haver uma maior união dos professores na parte dos 
conteúdos [...] predispõem o corpo docente e a parte administrativa 
dentro de um mesmo contexto [...] se uma turma da escola está com 
problemas, então todos tem que agir, unidos, para que aquela escola 
cresça, não só eu (professor) mas todos devem participar [...] no 
coletivo acho que a gente está engatinhando, é um comecinho [...] se 
for analisar é pouquíssimo o que a gente está fazendo, mas ao mesmo 
tempo, se você for pensar em pouco tempo [...] houve grandes 

avanços [...](SME) 

 Assim, ao mesmo tempo em que encontramos o educador que se manifesta 

inseguro de expressar-se coletivamente, ao dizer que: 

Aprendemos a trabalhar muito individualmente, é difícil passar para os 
outros entende, suas experiências [...] o pessoal acha que você quer 
aparecer [...] existem aqueles que se sentem diferentes, e se 
expressam dizendo que [...] a gente troca ideias, principalmente com 
o pessoal do terceiro ano, que a gente trabalha junto. Cada um mais 
ou menos está seguindo um caminho, mas a gente está sempre 
trocando ideias, e sempre uma pega a ideia do outro [...] ou ainda [...] 
eu acho que na nossa escola a gente caminha para isso, embora a 
gente não tenha chegado a uma perfeição total, ou que seja o coletivo 
[...] em determinados momentos, sinto as decisões coletivas [...] (SME) 

Acho que as decisões são coletivas, [...] quando a direção tem alguma 
coisa, ela propõe para o grupo e o grupo decide, sempre fica assim, e 
então acho que é coletivo [...] (SME) 

De repente, você precisa conversar, trocar ideias com seus colegas 
ou com a direção, e muito mais até, com a equipe técnica, para você 
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achar o caminho certo e eliminar aquelas duvidas que porventura 
apareçam. Então existe uma troca maior de experiência, eu acho isso 
muito importante, porque, de repente, aquilo que você faz não é 
exatamente aquilo que seu colega faz e que a experiência dele é tão 

válida quanto a sua, ou até muito melhor [...](SME) 

O nosso trabalho está bastante entrosado, engajado, toda e qualquer 
interação, toda e qualquer informação, toda e qualquer proposta 
metodológica, objeto novo, proposto, é discutido é colocado a nível de 
equipe, para ser aprimorado, para ver o que é bom ou ruim, e o que 
pode ser adaptado a nossa realidade. Eu achei que isso aqui há um 
entrosamento, a nossa ação é nesse sentido aí e pode ser melhorado 

[...](SME) 

 Não se pode deixar de considerar que as falas expressando o avanço, o 

caminho já feito, demonstram um despertar dos educadores; é possível encontrar 

nessas falas um “alumbramento” os educadores que, à medida do caminhar e do 

refletir sobre esse mesmo caminhar, ou seja, na medida da integração ação-reflexão, 

descobrem-se sujeitos (e não meramente objetos) de seu papel profissional. 

 Um dos sentimentos mais gratificantes dessa experiência foi captar, vivenciar 

conjuntamente, esse emergir, esse despertar para a consciência das nossas 

possibilidades e das responsabilidades daí advindas. 

 Quando o educador diz: “ voltar, nunca mais”, ou “eu me sinto mais livre”, 

mostra ‘se ao mesmo tempo comprometido com esse caminhar, fica documentado o 

avanço, a alegria e a energia contida neste ser-mais, que vem se construindo a cada 

dia na escola. 

 Por isso o grito desse despertar não pode ser desconsiderado: as saídas 

apontadas – cursos, momentos de estudo, reflexão, trocas – precisam ser assumidas 

por todo o sistema. 

 Por mais avançada que seja a proposta da administração central, a nível de 

secretaria de educação ela precisa considerar os educadores concretos, atuantes nas 

redes de ensino, como sujeitos que são a estrutura, e por isso, precisam discutir com 

estes mesmos educadores, a questão das condições concretas para o 

aprofundamento da proposta metodologia ABP. 
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 A questão salarial, a questão a ação-reflexão-ação, a questão da participação 

coletiva a nível de unidade e de sistema são aspectos imprescindíveis a sem 

considerados a priorizados. 

 A nível de sistema de ensino, o avanço e a permanência estão aí, acontecendo, 

sendo construídos num processo de maior ou menor participação consciente de 

educadores. 

 Esse movimento existente e captável mostra-nos a mudança de percepção que 

vem se efetivando e que implica para todos os educadores – não só os atuantes na 

escola, mas também para os que atuam a nível de órgão de administrativo, como 

FREIRE, (1988) fala: 

[...] um novo enfrentamento do homem com sua realidade [...] implica 
reconhecer-se homem. Homem que deve atuar, pensar, crescer, 
transformar e não se adaptar fatalisticamente a uma realidade 
desumanizante. Implica finalmente, o ímpeto de mudar para ser mais 
[...] (FREIRE, 1988, p. 60). 

Esse movimento existente, mostra-nos a possibilidade de chegar a realizar a tarefa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo suscitar conceitos e dar sentido, 

significado e trazer facilidades a partir da GC para a percepção dos professores  sobre 

as práticas educativas no ensino fundamental I baseadas na proposta “Aprendizagem 

por Projetos ”. 

 Neste viés, expôs-se que a organização ao posssuir o saber sobre a gestão do 

conhecimento e que quer fazer a diferença junto à sociedade e com seus alunos 

requer inssessante desejo de encontrar informações importantes para resolver 

problemas, trazendo mais possibilidades aos envolvidos de um fazer mais inteligente, 

desenvolvendo aptidões e habilidades suas e de seus alunos, a fim de, fazer algo e 

fazer desse conhecimento o sucesso organizacional e profissional. 

 Tornar-se capaz para o conhecimento não é tarefa simples e nem instantânea. 

Quando se refere a capacitação o que vem à mente é a ação de um sujeito na busca 

de estratégias, a fim de tornar-se capacitado ou habilitado em tecnologia e em muitas 

outras áreas para dar outros passos na trajetória e alcançar vantagens  e evitar 

excessos de obviedades na criação de conhecimento. 

 Também observou-se a necessidade de que o professor se preocupe com sua 

formação continuada e se veja como empreendedor no desempenho de suas funções 

estabelecendo metas que possam ser cupridas compremetendo-se com o processo 

de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Há um descaminho nas instituições de ensino para as que não se atentaram 

que o conhecimento e a informação quando compartilhados, se multiplicam. Diante 

disso, aprender com as ações e ideias dos outros significa inteiração, troca de 

experiência, de erros e de acertos, encurtando a capacitação do processo de 

aprendizagem rumo a formação de estoque de conhecimento. 

Por fim, uma das situações mais difíceis é transformar o conhecimento 

individual tácito em conhecimento organizacional explícito, mas ao perceberem, o 

conhecimento enquanto produto e processo o gestor poderá mapeá-lo e compartilha-
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lo entre as pessoas da organização. 

 É importante  considerar que ensinar mediante projetos não é fazer projetos.Os 

projetos de trabalho proporcionam a pesquisa das vivências e do que faz sentido e 

ainda um trabalho ativo por parte do aluno.  É essencial  clarear que não se trata de 

unidade didática, ou centro de interesse ou estudo da Amazônia como muitos 

professores entenderam.  

Portanto, parece ser evidente que a ABP, bem como o compartilhamento do 

conhecimento não se encontram no marco zero, já existe um caminho percorrido pelas 

organizações mais inovadoras em outros países e aqui no Brasil, pena que esta 

metodologia não faz parte dos padrões nacionais comuns. 

 Em um sentido mais amplo, esta pesquisa pode provocar nos professores a 

necessidade de serem implantada a metodologia da ABP auxiliada pela GC, o quanto 

antes, nas redes de ensino, pois tem se mostrado mais eficaz e eficiente do que o 

ensino tradicional e também  da ABP sem  as ferramenentas da GC 

Tanto a cognição quanto os dados da informação que geram os conhecimentos 

tornando-os fundamentais, justifica o esforço do gestor da organização em 

desenvolver estratégias para captar, armazenar, recuperar e disponibilizar o 

conhecimento sistematizado. Contudo, é preciso ficar atento as transformações do 

mundo, pois é a gestão que faz a diferença entre as organizações e não só o 

conhecimento.  

Como prolongamento deste trabalho, pesquisas podem ser realizadas no 

sentido de aprofundar em relação a ABP e GC: critérios para seleção dos temas, 

controle da sala de aula, atitudes interpretativas e de mediação, avaliações e rúbricas, 

além de, maneiras de capturar e disseminar o conhecimento 
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ANEXOS 
 

Anexo - 01 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA OS PROFESSORES 

DOS 4ºS E 5ºS ANOS 

1) Nome:  

2)É professor (a) de? 

3) Seu nível de escolaridade (graduação). 

4) Indique a modalidade de cursos de pós-graduação de mais alta titulação que você 

possui. 

5)O que sabe sobre aprendizagem em projetos? 

6) Você trabalha com projetos? Se sim como? 

7) Qual o papel do professor na aprendizagem em projetos? 

8) Quais as dificuldades que o professor encontra para trabalhar com projetos? 

9) Como conciliar a escola atual, com estruturas extremamente rígidas e a sociedade 

em constante transformação? 

10) Você considera que a escola está desempenhando seu papel educativo porquê? 

11) trabalhando com projetos, percebe maior participação dos alunos no processo de: 

produção, busca de soluções para seu cotidiano, dasrelações sociais, nas trocas de 

informações, curiosidade, nas reflexões e em buscar de soluções para problemas? 

12) O processo de implementação de mudanças está relacionado, principalmente ao 

potencial de flexibilidade adaptação, reconhecimento a diversidade a divergência das 

formas de pensar e fazer das pessoas. Como você vê isso?  

13) A inserção dos computadores em que mudou sua pratica pedagógica?  

14) Em quais situações que seu colega colabora com o enriquecimento de suas aulas? 

15) Você questiona por que ensinar cada conteúdo, como planeja as intervenções 

para que ocorra a apropriação ativa do conhecimento? 

16)Você se preocupa em relacionar o que o aluno precisa saber para continuar 

aprendendo nos conteúdos subsequentes? 

17) Planeja o que seus alunos vão fazer em cada etapa da aula ou planeja apenas o 

que vai dizer e fazer? 

18) Você se utiliza de maneiras diferentes para ensinar? Percebe que atinge melhores 
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resultados dessa forma? Como os alunos aceitam uma maneira diferente de trabalho? 

19) Como utiliza o tempo a serviço da aprendizagem do aluno? 

20) Qual sua preocupação em motivar, encorajar a participação dos alunos nas aulas? 

21)Quando produz ou dá uma aula em que atinja a aprendizagem de uma forma 

excepcional, de que maneira você compartilha o conteúdo com seus colegas de 

trabalho? 

22) Como a equipe de educadores se preocupa em formalizar as experiências, 

conhecimentos e opiniões que podem criar novas habilidades? 

23) Como os professores encaram a questão da socialização das informações, do 

conhecimento e a troca dos modelos de atividades com os colegas? 

24) Que futuro pode ter a inovação na escola? 

25) Gostaria que você descrevesse com o foi que começou a utilizar essa proposta 

pedagógica? 

26) Explique como introduziu a proposta pedagógica em sua classe? 

27) Como foi desde o início a forma de utilizar a proposta aprendizagem em projeto? 

28) Como a equipe escolar vem se estruturando para acompanhar as mudanças que 

estão exigindo novas estratégias, novos aprendizados? 

29) Por que você escolheu ser professora? 

30) Para que função você se preparava durante sua licenciatura? 
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Anexo – 02 Autorização 

 



124 
 

 
 

 

Anexo – 03- Deferimento da solicitação de autorização. 

 



125 
 

 
 

 

Anexo – 04- Termo de consentimento dos professores. 
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Anexo – 05- Texto de estudo dos professores. 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

Na primeira reunião com o grupo estabeleça prazos e datas. Um cronograma facilita o 
entendimento do grupo e permite que as ações ocorram de forma organizada. Sugerimos 
o cumprimento das seguintes etapas: 

Etapas: 
1. Definição do tema; 
2. Definição dos objetivos gerais; 
3. Definição dos objetivos específicos; 
4. O Projeto e a proposta pedagógica da escola; 
5. Justificativa; 
6. Metodologia; 
7. Atividades; 
8. Acompanhamento, avaliação e disseminação; 
9. Definição do título do projeto; 
10. Finalização. 

Registre as discussões de cada etapa do projeto. O produto destas discussões vai 
formando o desenho do projeto e isso facilitará ao responsável pela redação final. 

Um projeto é elaborado para transformar uma ideia em realidade. Desenvolver este 
projeto, portanto, é definir uma proposta de trabalho e traçar algumas linhas de ação em 
relação a algo que desejamos alcançar. 

O projeto elaborado deve ser um projeto da escola, não um projeto do diretor ou de 
apenas um professor. Para isso, ele deve ser pensado, definido e elaborado 
coletivamente por todos os segmentos da escola. A participação dos alunos em todas as 
etapas é essencial. 

Etapa 1 – Definição do tema 

A primeira providência da equipe é definir um tema para o projeto da escola. Nunca 
perca de vista que: 

1. A participação dos alunos é essencial. Eles sabem melhor do que ninguém quais 
temas têm interesse de aprender. 
2. Como o projeto deve ser multidisciplinar, é fundamental que o tema possa ser 

http://pedagogiaaopedaletra.com/wp-content/uploads/2011/03/foto_proposta01.jpg
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trabalhado sob a ótica de diferentes disciplinas. 
3. O tema não deve estar centrado no ensino de informática. O computador e a Internet 
devem ser utilizados na justa medida em que forem úteis ao desenvolvimento do 
projeto. 

Etapa 2 – Definição dos objetivos gerais 

Na escolha do tema já se deve procurar definir os objetivos gerais do projeto: 

1. O que a escola pretende alcançar com o projeto? 
2. O que o projeto deve mudar na escola em termos de formas de trabalho, modalidades 
de aprendizagem e envolvimento dos alunos? 
3. Quais competências específicas serão desenvolvidas pelos alunos com a participação 
nas várias fases do projeto? 
4. Que impacto o projeto terá sobre ambiente externo à escola? 

Etapa 3 – Definição dos objetivos específicos 
 
Os objetivos específicos do projeto são objetivos mais precisos e detalhados, que, 
mantendo a coerência com os objetivos gerais, vão ser eventualmente perseguidos por 
meio de atividades específicas. 

Uma maneira útil de pensar os objetivos específicos é considerá-los como soluções a 
ser buscadas para problemas razoavelmente bem delimitados. Em um projeto cujo tema 
é Meio Ambiente, um dos objetivos específicos pode ser, por exemplo, tornar mais 
agradável, limpo, saudável e bonito o ambiente da própria escola. 

Etapa 4 – O projeto e a proposta pedagógica da escola 
 
Ao elaborar o projeto, deve-se considerar como ele vai se relacionar com a proposta 
pedagógica da escola. Tanto na fase de elaboração como nas fases de execução e 
avaliação, o projeto deve levar a escola a refletir sobre sua proposta pedagógica e 
buscar formas de aperfeiçoá-la. 

Etapa 5 – Justificativa 
 
Procure respostas claras para as seguintes questões: 

1. Por que é importante fazer o projeto? 
A equipe deve refletir sobre o motivo que faz valer a pena realizar esse projeto. 

2. Quem se beneficiará? 
É importante que a equipe relacione quem vai se beneficiar direta e indiretamente com o 
projeto, detalhando os vários segmentos e concentrando sua atenção nos alunos, razão 
de ser da escola. 

Etapa 6 – Metodologia 

Atenção especial deve ser dedicada à metodologia adotada na execução do projeto. Em 
especial, é necessário que ela seja: 

1. Colaborativa, envolvendo equipes cujos membros conjugam esforços na consecução 
de um fim comum. 
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2. Integrativa, envolvendo professores, alunos e, se possível, funcionários e até mesmo 
membros da comunidade externa, como os pais dos alunos. 

3. Multidisciplinar, envolvendo pessoas cuja formação, atividade profissional e 
interesses abranjam as diferentes disciplinas em que hoje se segmenta o trabalho 
escolar. 

4. Abrangente quanto à faixa etária dos participantes, envolvendo alunos de diferentes 
séries numa mesma equipe. 

Também é importante que o projeto explicite: 
a. Como ele vai contribuir para modificar os hábitos de trabalho e as formas de 
aprendizagem na escola, de modo a dar ênfase ao desenvolvimento de competências e 
habilidades. 

b. Como será redimensionado o tempo e o espaço da escola, de modo que atividades 
envolvendo equipes multidisciplinares e alunos de múltiplas séries possam ser 
desenvolvidas integralmente no ambiente escolar regular. 

É importante levar em conta o currículo obrigatório e não contar com salas criadas 
especialmente para facilitar o trabalho colaborativo em projetos que ultrapassem a grade 
curricular, o horário escolar e os limites da sala de aula tradicional. 

Etapa 7 – Atividades 

 
Agora é preciso tentar especificar as atividades centrais que levará à realização dos 
objetivos específicos do projeto. Faça isso respondendo às seguintes perguntas para 
cada atividade: 

O quê? 
Especifique a atividade a ser realizada. 

Com que fim? 
Esclareça quais habilidades e competências serão desenvolvidas com a execução desta 
atividade. 

Como? 
Esclareça os métodos adotados para realizar a atividade. 

Quando? 
Esclareça como a atividade vai se situar dentro do ano letivo e da grade curricular. 

Onde?  

Descreva o local onde será realizada: sala de aula, laboratórios, biblioteca, quadra, 
externamente à escola etc. 

Quem? 
Descreva quem são as pessoas envolvidas na atividade. Não esqueça os alunos. 

Com o quê? 
Indique os recursos materiais necessários para desenvolver esta atividade. 

Etapa 8 – Acompanhamento, avaliação e disseminação: 

a. Como será feito o acompanhamento do projeto? A equipe deve definir e relacionar as 
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formas de acompanhamento e registro dos efeitos do projeto, tais como reuniões de 
acompanhamento, relatórios ou outros meios. 

b. Como serão medidos os efeitos do projeto? A equipe deve relacionar os indicadores 
(sinais que mostrem o que está acontecendo) dos efeitos do projeto com os alunos, os 
professores, a escola e a comunidade, à medida que suas atividades forem sendo 
realizadas. 

c. Como será transmitido o que se aprendeu? A equipe deve também descrever os 
meios que utilizará para comunicar a outras escolas e a todos que se interessem pela 
informática na escola o que foi alcançado (resultado) e como isto ocorreu (processo). 
O importante é que outros possam um dia aprender com esta experiência. 

Etapa 9 – Título do projeto 
 
Depois de tudo feito, a equipe deve escolher um nome “bem-bolado” que possa 
despertar a curiosidade e o interesse das pessoas pelo projeto. 

Etapa 10 – Equipe responsável pela elaboração do projeto: 

Liste as pessoas envolvidas na elaboração do projeto e sua função na escola (diretor, 
coordenador, professor, aluno). 

Etapa 11 – Finalização: 

O projeto deve ter, no máximo, 10 páginas. Procure utilizar uma única cor e apenas um 
tipo de letra, sempre do mesmo tamanho, para dar boa leitura. 

______________________________________________ 

PEDAGOGIA DE PROJETOS 

“A educação é um processo de vida, não uma preparação para a vida presente, tão real 
e vital para o aluno como o que ele vive em casa, bairro ou nos pátios.” 

(Dewey) 

AUTORA 

Soraya Mendonça Marques 

(Pedagoga e Professora 

soraya@pedagogiaaopedaletra.com 

A prática de projetos é inerente à própria história da humanidade e utilizar esta prática em 
todas as fases escolares, propicia o desenvolvimento e a aproximação com uma atividade 
que é e faz parte do nosso desenvolvimento. Com isso, precisamos antes de tudo, auxiliar 
os nossos alunos a sonhar; a pensar; a traçar objetivos, estratégias, caminhos, 
alternativas; a tirar conclusões e a construir o seu conhecimento. 

PALAVRAS – CHAVE 

Pedagogia de Projetos; Objetivo; Planejamento; Educação. 
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INTRODUÇÃO 

O maior dos projetos que encontramos como exemplo é o da criação do próprio Universo. 
Explicar esse início é uma afirmação distante de um consenso. A Ciência busca caminhos, 
a Teologia há muito determinou seu padrão. E nesse contexto vai se desenvolvendo a 
História da humanidade. 

Apesar de não conhecermos efetivamente o início de tudo, se trata do mais perfeito 
projeto que conhecemos.  Assim, o desenvolvimento desta fantástica aventura possui 
fases e caminha, na maioria das vezes, na incerteza. Os novos rumos são construídos, 
surgem novos desafios e novos caminhos são tomados. Existem as diversidades, 
divergências, concepções diferentes, ou seja, estão presentes os elementos do 
inesperado. 

BASE CONCEITUAL 

A discussão sobre Pedagogia de Projetos não é nova. Surgiu no início do século, com 
John Dewey e outros representantes da chamada Pedagogia Ativa. William Heard 
Kilpatrick, discípulo de Dewey, professor de Pedagogia da Universidade de Colúmbia, 
lançou, em 1918, a ideia de projetos como uma atitude didática. E, segundo ele, “o projeto 
constitui uma atitude intencional, com sentido, que se realiza em um ambiente social…, 
um ato interessado em um propósito”. Esta proposta de Kilpatrick foi inspirada, 
principalmente em Dewey: “todo conhecimento verdadeiro deriva de uma necessidade”. 
A humanidade desenvolveu-se tratando de obter conhecimentos que satisfizessem as 
suas necessidades. 

Na atualidade, a Pedagogia de Projetos ganha força com César Coll, Fernando 
Hernandez, entre outros, quando ocorre uma série de reflexões sobre o papel da escola, 
sua função social, o significado das experiências escolares para aqueles que dela 
participam. Apresenta-se ainda como uma concepção de posturas pedagógicas, e não 
meramente como uma técnica de ensino mais atrativa. Ela possibilita uma escola 
alicerçada no real, aberta a múltiplas relações com o exterior, onde o aluno trabalha 
intensamente e dispõe dos meios para afirmar-se. Permite que ele construa o sentido de 
sua atividade e oportuniza ao aluno viver com alegria, entusiasmo e conflito suas 
experiências, propiciando-lhe melhor compreensão da historicidade do nosso tempo, 
facilitando sua formação como pessoa consciente de seu papel de construtor da história. 

FUNÇÃO DO PROJETO 

A função do projeto é a de tornar a aprendizagem ativa, interessante, significativa, real e 
atrativa para o aluno, englobando a educação em um plano de trabalho agradável, sem 
impor os conteúdos de forma autoritária. Assim, o aluno busca e consegue informações, 
lê, conversa, faz investigações, formula hipóteses, anota dados, calcula, reúne o 
necessário para a solução dos conflitos cognitivos e, por fim, converte para a construção 
e ampliação de novas estruturas de pensamento. 

No processo de inovação curricular, do qual o trabalho por projetos é apenas uma parte, 
há que se romper com a concepção de neutralidade dos conteúdos escolares, que 
passam a ganhar significados diversos dos alunos. O acervo de conhecimentos 
transmitidos, na classe, durante as fases de um projeto, supera em muito os 
conhecimentos que poderiam ser adquiridos em aulas expositivas e outras atividades, 
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uma vez que os alunos buscam os conhecimentos por necessidade e interesses, como 
meio e não como fim. Essa função é importante na elaboração do projeto, porque a escola 
deve colaborar para tornar a aprendizagem significativa para o aluno. 

Segundo César Cool, projeto é uma metodologia de trabalho que visa organizar os alunos 
em torno de objetivos previamente definidos coletivamente, por alunos e educadores; 
apresenta um conjunto de procedimentos metodológicos de média ou longa duração, com 
tarefas que atendem a um progressivo envolvimento individual e social do aluno nas 
atividades empreendidas voluntariamente, por ele e pelos colegas sob a coordenação do 
educador. 

Portanto, um projeto situa-se como uma proposta de investigação pedagógica que dá à 
atividade de aprender um sentido novo; permite ao aluno viver experiências positivas de 
confrontos com os colegas, de decidir e comprometer-se pela escolha, de projetar-se no 
tempo, mediante o planejamento de suas ações e de seus aprendizados como agente na 
construção do seu próprio conhecimento, quando as necessidades de aprendizagem 
afloram na tentativa de resolver situações problemáticas reais e diversificadas. 

Afirma Souza, que este é um trabalho comprometido com a transformação da instituição 
de ensino que auxilia na superação do fracasso escolar, pois acreditam na possibilidade 
de sucesso de todos os alunos. É um processo que leva a turma a organizar-se, a 
estabelecer as regras de convivência e de funcionamento, a gerir seu espaço, seu tempo, 
a construir saberes e competências com prazer e significado. Favorece, assim, a 
construção da autonomia e da autodisciplina por meio de situações criadas em sala de 
aula para reflexão, discussão, tomada de decisão, observância de combinados, críticas e 
avaliação do trabalho em andamento, proporcionando ao aluno, ainda, a implementação 
do seu compromisso com o social tornando-o sujeito ativo e atuante em seu contexto. 

É muito difícil que o aluno, de um momento para o outro, comece a ter iniciativa e ter 
autonomia, sem ter tido anteriormente à oportunidade de decidir, escolher, opinar, dizer o 
que pensa e sente. 

ORGANIZAÇÃO DE UM PROJETO 

Dewey (1952) formula as condições para um bom projeto da seguinte forma: 

Um projeto prova ser bom se for suficientemente completo para exigir uma variedade de 
respostas diferentes dos alunos e permitir a cada um trazer uma contribuição que lhe seja 
própria e característica. A prova posterior é que haja suficiente tempo para que se inclua 
uma série de trabalhos e explorações e que suponha um procedimento tal, que cada 
passo abra um novo terreno, suscite novas dúvidas e questões, desperte a exigência de 
mais conhecimentos e sugira o que se deva fazer com base no conhecimento adquirido. 
(p.27). 

O projeto deve visar à solução de um problema amplo, composto de várias indagações 
que, de preferência, sirva de título ao projeto. 

O projeto não é uma tarefa determinada pelo educador. Deve ser escolhido, discutido e 
planejado pela classe toda: educador e alunos, o que, aliás, é o seu grande mérito. 

O fixo no projeto serão seus objetivos, suas metas. O planejamento inicial vai sendo 
redefinido, conforme seja necessário, de acordo com as ideias que vão surgindo e com o 
próprio crescimento da turma. Assim, acostumam-se os alunos a enfrentar com 
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criatividade situações que, por serem reais, são frequentemente inesperadas. 

O que caracteriza um trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o tratamento 
dado segundo César Cool a este tema, no sentido de torná-lo uma questão do grupo como 
um todo e não apenas de alguns alunos ou educadores, de maneira a garantir o 
envolvimento efetivo de todos os alunos nas diferentes etapas, criando condições 
necessárias para a eficácia da aprendizagem. 

A construção de um projeto só se dá através do tema desenvolvido com caráter de 
estimular os alunos de forma bem criativa e espontânea. Isso torna um projeto bem mais 
atrativo e com mais significado. 

Durante o desenvolvimento de um projeto, o trabalho dos alunos é variado e 
multidisciplinar. Pode constar de experimentos em classe ou nos laboratórios; relatórios 
e registros de observações realizadas; entrevistas com especialistas e autoridades no 
assunto em estudo; pesquisa e coleta de dados em livros, revistas, vídeos, slides, jornais; 
pesquisa de campo para coleta de dados importantes e pertinentes ao tema do projeto; 
montagem de glossário, livros, maquetes, boletins informativos; escritas de cartas, 
bilhetes, convites, confecção de peças, diagramas, esquemas, desenhos, memoriais de 
cálculo e outros tipos de produções escritas; excursões relacionadas ao tema; realização 
de passeatas, panfletagens sobre atitudes importantes relacionadas ao tema de estudo. 

O educador, através do seu potencial, suas possibilidades e limitações deve desenvolver 
o seu lado técnico e afetivo. O conhecimento é construído pelo aluno e o contrato didático 
que o educador estabelece com a classe é de fundamental importância. O respeito e o 
afeto ao aluno serão elementos indispensáveis à ação educativa e às intervenções que 
favorecem a aprendizagem. 

A relação entre pares deve ser maximizada, a fim de propiciar a análise de pontos de vista 
diferentes. É assim que o aluno aumenta a capacidade de pensar em nível cada vez mais 
complexo, porque é incentivado a refletir para comprovar ou argumentar em defesa das 
suas ideias. E quando o aluno tem de pensar ativamente para produzir um resultado, 
aprende também o prazer de ser pensante. 

Entretanto, o educador nunca deverá ensinar respostas “certas”, nem tampouco corrigir 
as “erradas”. Ele deverá incentivar o aluno a ter sua própria opinião e deixá-lo decidir por 
outra resposta, quando esta lhe parecer mais adequada. As idéias “erradas” para César 
Cool não podem ser eliminadas pelo educador. Elas devem ser modificadas pelos alunos 
que, com certeza, chegarão à resposta correta, se discutirem o suficiente entre eles, 
favorecidos por sua intervenção “maiêutica” e inteligente. 

O educador precisa desenvolver sua capacidade de observar e pesquisar a própria 
prática, procurar ir além e tornar-se melhor mediador da aprendizagem a cada atividade 
que realiza com seus alunos, pois um projeto pedagógico deve, em seu desenvolvimento, 
ganhar vida e interesse também para o educador. Assim, em pouco tempo, ele vai 
perceber que há uma grande diferença entre a transmissão do conteúdo e o estímulo do 
pensamento, por meio do diálogo permanente entre alunos, mediados por um educador 
que se motiva com o ato de ensinar. 

Além de promover a interação ativa entre seus alunos e os meios físico e social, o 
educador vai perceber ainda, que quando estão interessados, todos aprendem mais 
rapidamente e muito mais do que os conteúdos programáticos tradicionalmente propõem. 
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Isso porque, há um sujeito cognoscente, alguém que pensa que constrói interpretações, 
um sujeito da construção do seu próprio conhecimento que age sobre o real para torná-lo 
seu. 

Com certeza, há algum tempo, já está sendo discutido o trabalho com projetos. Também 
com certeza têm-se estudado muito a respeito. Sabemos que é preciso não utilizar a 
Pedagogia de Projetos como metodologia de trabalho transformando-a apenas em 
unidades ou projetos temáticos estabelecidos pelos educadores ou equipe pedagógica da 
instituição escolar e executados com os alunos. É fundamental que o educador e o aluno 
construam o projeto. 

VANTAGENS DA PEDAGOGIA DE PROJETOS 

Existem vários tipos de projetos: simples, complexos, alguns puramente manuais e 
também os que podem levar os alunos a uma atividade intelectual intensa, através da 
pesquisa. 

A pedagogia de Projetos pode ser aplicada a todas as disciplinas do programa curricular, 
podendo realizar sistemática ou ocasionalmente. Suas vantagens são incontestáveis: 

 proporciona conteúdo vivo, ao contrário dos programas livrescos; 
 segue o princípio de ação organizada em torno de um fim ao invés de impor aos 

alunos lições cujo objetivo e utilidade não compreendem; 
 possibilita melhorar a compreensão do aluno sobre as necessidades do contexto 

social; o valor do planejamento cooperativo; os processos do trabalho em grupo e 
a importância da participação de cada um na atividade coletiva; a relevância dos 
serviços prestados aos outros e da solidariedade; 

 favorece a construção das aprendizagens significativas e interessantes para o 
aluno; 

 indica sempre um propósito para a ação do aluno, pois a cada atividade ele sabe 
o que faz e para que o faz; 

 propõe ou encaminha soluções aos problemas levantados pelos alunos; 
 oportuniza integração de atividades e é um recurso fácil de ser utilizado; 
 concentra o aluno em sua atividade, ajudando-o a ter disciplina e esforço pessoal 

ao realizar suas tarefas com objetividade e concentração; 
 possibilita um diálogo entre as ciências, dando a elas unidade e 

interdisciplinaridade; 
 desenvolve o pensamento divergente e possibilita a descoberta das aptidões 

pessoais e das inteligências dominantes; 
 desperta o desejo de aprender, levando-o à iniciativa, à inventividade, à criação, 

à responsabilidade e à investigação; 
 habitua o aluno ao esforço, à perseverança no trato e ao enfrentamento de 

problemas reais; 
 ativa e socializa o ensino, levando os alunos a se inserirem conscientemente na 

vida social e cultural do seu meio; 
 pressupõe ação direta do aluno sobre o seu processo de aprendizagem de modo 

a proporcionar-lhe opções de escolha, abertura para tomada de decisões com 
comprometimento, oportunidade de planificar ações e conscientização de 
responsabilidade para o domínio da própria aprendizagem; 
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CONCLUSÃO 

O projeto deve ser considerado como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de 
trabalho, destinada a dar vida ao conteúdo, a tornar a escola mais atraente. Significa ainda 
acabar com o monopólio do educador tradicional que decide, recorta e define, ele mesmo, 
o conteúdo e as tarefas tornando-o meio cético. Na Pedagogia de Projetos a atividade do 
sujeito aprendiz é determinante na construção de seu saber operatório e esse sujeito, que 
nunca está sozinho ou isolado, age em constante interação com os meios ao seu redor. 

Porém, o fato de os projetos terem todo esse potencial não é garantia de sucesso. Se não 
houver planejamento cuidadoso, previsão de recursos e, principalmente, interesse e 
compromisso por parte dos alunos, qualquer esforço pode resultar em desperdício de 
tempo. 

A Pedagogia de Projetos permite aos alunos terem novos conhecimentos, autonomia e 
responsabilidade, não só no espaço escolar, bem como no contexto em que eles estão 
inseridos, as experiências vividas possibilitam aprender a pensar mais criticamente a 
respeito das informações que são beneficentes para o seu desenvolvimento, tanto 
intelectual, como cultural sobre o seu aprendizado que é construído para atuarmos na 
sociedade. 
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Anexo – 06- Roteiro planejar o projeto. 
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