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Resumo: Segundo (Gomes, 2008)  

“Escola organizada e limpa, equipamentos funcionando, contas em 

dia, funcionários em ação, comunidade participativa - e, acima de 
tudo, alunos aprendendo”. Esse é o cenário ideal para uma instituição 
de ensino. Não se chega a ele sem muito trabalho e sem a presença 
de um diretor à sua frente. Ele deve ser um profissional que, na 
definição clássica do pesquisador Antônio Carlos Gomes da Costa, 
conjuga três perfis básicos: 

Administrador escolar: mantém a escola dentro das normas do 
sistema educacional, segue portarias e instruções, é exigente no 
cumprimento de prazos; 

Supervisor pedagógico: valoriza a qualidade do ensino, o 
projeto pedagógico, a supervisão e a orientação pedagógica e cria 
oportunidades de capacitação docente; 

Líder sociocomunitário: preocupa-se com a gestão democrática e 
com a participação da comunidade, está sempre rodeado de pais, 
alunos e lideranças do bairro, abre a escola nos finais de semana e 
permite trânsito livre em sua sala”. 



Este é um dos perfis básicos sugeridos, sobre o papel do Gestor Escolar, 

especialmente o de criar oportunidades de capacitação docente. Faz parte, 

portanto, das atividades desenvolvidas pelo Gestor Escolar, a de estimular 

a capacitação do corpo docente de sua escola.  

Pois segundo (Prado 2005 p.13),  

Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, 
levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivam novas 
buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de 
conhecimento. Portanto, o papel do professor deixa de ser aquele 
que ensina por meio da transmissão de informações – que tem como 
centro do processo a atuação do professor – para criar situações de 
aprendizagem cujo foco incida sobra as relações que se estabelecem 
nesse processo, cabendo ao professor realizar as mediações 
necessárias para que o aluno possa encontrar sentido naquilo que 
está aprendendo a partir das relações criadas nessas situações. 

Sendo assim, a proposta de se trabalhar com a pedagogia de projetos, 

dentro da escola, utilizando os diversos recursos tecnológicos existentes 

para o desenvolvimento deste trabalho, é justificativa para a pesquisa na 

intenção de tornar a capacitação permanente e a construção do 

conhecimento entre professores e alunos, como política de Gestão da 

escola. 

Consideramos que, quando se tem bem claro as propostas e todas elas 

discutidas de maneira democrática, todos os setores da escola se sentem 

responsáveis pelos objetivos propostos bem como pelos resultados e a 

constante busca de melhoria. 

Isso, em educação, nos parece ser fundamental. 

Palavras chave- Educação – Pedagogia de Projetos – Interdisciplinaridade 

– Contextualização- Capacitação 

Formato do Material Didático: Este é um caderno temático, com os 

conteúdos que serão utilizados neste projeto de implantação na escola, 

proposto pelo PDE – Programa de Desenvolvimento da Educação, para 

capacitação de professores do Colégio Estadual Gabriela Mistral, em um 

curso de 78 horas sobre Pedagogia de Projetos por meio de tecnologias de 

informação e comunicação. 
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Conhecendo o e-escola 

 MODULO - 1  

O conteúdo relativo a este módulo é de responsabilidade da Universidade 

Estadual do Paraná, por tratar da ambientação na plataforma da Universidade. 

 

APRESENTAÇÃO: 

 Ao apresentarmos uma proposta de Pedagogia de Projetos, em um 

curso de 78 horas para professores da rede estadual de ensino do Colégio 

Estadual Gabriela Mistral em Curitiba, nos dispomos a sugerir uma prática 

docente com a nítida intenção de disponibilizar mais ferramentas para a 

construção do conhecimento. 

 É importante entendermos que toda forma de propor o conhecimento é 

papel da escola. 

OBJETIVOS: 

- conhecer os conceitos de ambiente virtual de aprendizagem, aprendizagem 

colaborativa e interação, relacionando-os com os recursos disponíveis no e-

escola. 

- conhecer os recursos disponíveis no e-escola e identificar suas 

potencialidades pedagógicas. 

CONTEÚDOS: 

• Conceitos de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), colaboração, 

intenção e aprendizagem colaborativa. 

  

• A AVA Moodle e a origem do e-escola. 

  

• Os recursos do e-escola e como eles podem ser utilizados no ambiente. 

  



MODULO – 2 

 

INTRODUÇÃO: 

Este caderno temático tem entre seus objetivos, o de propor, um curso 

sobre a pedagogia de projetos, como proposta de gestão escolar, utilizando 

tecnologias de informação e comunicação.  

Trabalhar com projetos, discutidos democraticamente dentro da escola, 

onde se possa envolver toda a comunidade escolar, onde o professor passe a 

ter o papel de orientador e motivador da pesquisa, onde a interdisciplinaridade 

e a contextualização sejam metodologias permanentes a as diversas 

tecnologias disponíveis na escola possam ser utilizadas para o 

desenvolvimento destes projetos e pesquisas, poderá ser uma grande 

contribuição para vencermos diversos problemas existentes na escola de hoje. 

Ao estabelecermos um projeto de fotografias na escola, onde os alunos 

possam utilizar seus próprios aparelhos de celular, para fotografar os diversos 

ângulos existentes na escola, depois de uma aula em sala de aula sobre o 

assunto, assunto este, muito antes planejado entre os professores de todas as 

disciplinas para que possam ser abordados por todas elas e apresentados 

através das mídias existentes na escola, possa ser o caminho da construção 

de um conhecimento, contextualizado e interdisciplinar que não se apagará tão 

cedo da mente de quem aprende. 

Esta pode ser uma pequena amostra do que é trabalhar com a 

Pedagogia de Projetos. 

OBJETIVOS:  

- Estimular o uso dos equipamentos tecnológicos na realização das aulas;  

- Integrar no uso cotidiano do fazer educacional à significação de tecnologias 

digitais em aula presencial;  

- Motivar os professores no uso das ferramentas da Pedagogia de Projetos.  

- Propor uma utilização pedagógica dos equipamentos tecnológicos, presente 

nas mãos dos alunos. 



 

MAS O QUE É PROJETO? 

Esta é uma palavra oriunda do termo em latim projectum que significa 
“algo lançado à frente”. Por esse motivo, projeto também pode ser 
uma redação provisória de uma medida qualquer que vai ser 
realizada no futuro.  

Pela definição que se observa acima, a palavra projeto significa 

algo que se pode construir buscar, criar, enfim, projetar é um ato que 

nos parece nascer de uma necessidade ou de uma intenção.  

Observa-se que, quando se propõe um projeto e se tem a 

intenção de executá-lo, isso dependerá da disposição de se construir 

ou mudar uma realidade, que, muitas vezes se apresenta com esta 

necessidade, ou então, é uma opção de alguém que antevê uma 

realidade futura e se propõe a modificá-la, antes mesmo da 

necessidade da mudança aparecer. 

Segundo (Almeida, 2005 p.38) 

A ideia de projeto faz parte da essência do ser humano consciente de 
sua condição de incompletude, em busca incessante de transformar-
se para atingir algo desejável e encontrar respostas às suas 
questões. 

 

Portanto poderemos considerar que, estabelecer metas, propor 

objetivos, metodologias, orçamentos, cronogramas, instrumentos que 

fazem parte de um projeto, é mais do que estabelecer um 

planejamento, é estar em constante vínculo com a essência do ser 

humano. 

Ainda segundo (Almeida, 2005 p.38)  

Projeto é uma construção própria do ser humano, que se concretiza a 
partir de uma intencionalidade representada por um conjunto de 
ações que ele antevê como necessárias para executar, a fim de 
transformar uma situação problemática em uma situação desejada. 

Entende-se, portanto, que um projeto só pode ser construído a 

partir de uma intenção, com organização e objetivos muito claros. O 

trabalho e a execução de um projeto dependem essencialmente de 

seus atores. A necessidade, o papel que cada um terá dentro daquilo 

que foi estabelecido, são os grandes motivadores. 



Porém, quando se pensa em projetos, considerando a questão 

pedagógica dentro de um espaço para a construção do conhecimento, 

é provável que se possa obter sempre os melhores resultados, quando 

as propostas são feitas com um pano de fundo da contextualização, de 

visualização daquilo que se observou através do conteúdo dentro da 

sala de aula. Um projeto, dentro de uma proposta pedagógica, pode 

ser considerado uma grande ferramenta para que o aluno observe na 

prática aquilo que lhe foi passado na teoria. 

A ideia de projeto envolve a ANTECIPAÇÃO de algo desejável 

que ainda não foi realizado, trás a ideia de pensar uma realidade que 

ainda não aconteceu. O processo de projetar implica analisar o presente como 

fonte de possibilidades futuras (Freire e Prado, 1999).  

Ainda segundo (Almeida, 2002) A ideia de projeto é própria da atividade 

humana, da sua forma de pensar em algo que deseja tornar real, portanto, o 

PROJETO É INSEPARÁVEL DO SENTIDO DA AÇÃO. 

 Neste sentido Barbier (In: Machado, 2000) salienta: 

“(...) o projeto não é uma simples representação do futuro, do 

amanhã, do possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a 

concretizar, um possível a transformar em real, uma ideia a 

transformar em ato”(p6). 

No entanto, o ato de projetar requer ABERTURA para o 

desconhecido, para o não determinado e FLEXIBILIDADE para 

reformular as metas à medida que as ações projetadas evidenciam 

novos problemas e dúvidas. 

Um dos pressupostos básicos do projeto é a AUTORIA – seja 

individual, em grupo ou coletivamente. A esse respeito Machado (2000) 

destaca que não se pode ter projetos pelos outros.  

É por esta razão que enfatizamos que a possibilidade de o 

professor ter o seu projeto de sala de aula não significa que este 

deverá ser executado pelo aluno. Cabe ao professor elaborar projetos 

para viabilizar a criação de situações que propiciem aos alunos 

desenvolverem seus próprios projetos. São níveis de projetos distintos 



que se articulam nas interações em sala de aula. Por exemplo, o 

projeto do professor pode descobrir estratégias para que os alunos 

construam seus projetos tendo em vista discutir sobre uma 

problemática de seu cotidiano ou de um assunto relacionado com os 

estudos de certa disciplina, envolvendo o uso de diferentes mídias 

disponíveis no espaço escolar. 

Isto significa que o PROJETO DO PROFESSOR pode ser 

constituído pela própria prática pedagógica, a qual será antecipada 

(relacionando as referências das experiências anteriores e as novas 

possibilidades do momento), colocada em ação, analisada e 

reformulada. De certa forma esta situação permite ao professor 

assumir uma postura REFLEXIVA e INVESTIGATIVA da sua ação 

pedagógica e, portanto, caminhar para reconstruí-la com objetivo de 

integrar o uso das mídias num abordagem interdisciplinar. 

Para isto é necessário compreender que no trabalho por projetos, 

as pessoas se envolvem para descobrir ou produzir algo novo, 

procurando respostas para questões ou problemas reais. Segundo 

(Machado, 2000, p.7) “Não se faz projeto quando se têm certezas, ou quando se 

está imobilizado por dúvidas”. 

 Isto significa que o projeto parte de uma problemática e, portanto, 

quando se conhece, a priori, todos os passos para solucionar o 

problema. Esse processo se constitui num exercício e aplicação do que 

já se sabe.  

Para (Almeida e Fonseca Júnior, 2000, p.22) 

Projeto não pode ser confundido com um conjunto de 

atividades em que o professor propõe para que os alunos realizem a 

partir de um tema dado, resultando numa apresentação de trabalho. 

Na pedagogia de projetos é necessário “ter coragem de romper com 

as limitações do cotidiano, muitas vezes auto-impostas” e “delinear 

um percurso possível que pode levar a outros, não imaginados a 

priori” 

Mas, para isto, é fundamental repensar as potencialidades de 

aprendizagem dos alunos para a investigação de problemáticas que 



possam ser significativas para eles e repensar o papel do professor 

nesta perspectiva pedagógica, inclusive integrando as diferentes 

mídias e outros recursos existentes no contexto da escola.  

 

A PEDAGOGIA DE PROJETOS E O USO DAS FERRAMENTAS 

TECNOLÓGICAS. 

Observamos que a escola é o local onde deverá ocorrer a 

construção do conhecimento, onde professor e aluno podem participar 

deste objetivo propondo, em conjunto, uma parceria para que este 

objetivo seja alcançado. É necessário que ambos estejam preparados 

para esta busca.  

Ao professor caberá o estímulo, a proposta, a orientação, o 

acompanhamento, ao aluno caberá o desafio, a pesquisa, a 

observação, a elaboração de material, a organização da apresentação, 

utilizando sempre todos os equipamentos que possam colaborar nesta 

construção. 

Segundo (Prado 2005, p.13) 

Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, 
levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivam novas 
buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de 
conhecimento. Portanto, o papel do professor deixa de ser aquele 
que ensina por meio da transmissão de informações – que tem como 
centro do processo a atuação do professor – para criar situações de 
aprendizagem cujo foco incida sobra as relações que se estabelecem 
nesse processo, cabendo ao professor realizar as mediações 
necessárias para que o aluno possa encontrar sentido naquilo que 
está aprendendo a partir das relações criadas nessas situações. 

Observamos que ao tratarmos da pedagogia de projetos, estamos 

estabelecendo um novo método de trabalho, e uma nova concepção de 

aprendizagem, onde o foco é a construção conjunta do conhecimento. 

Um projeto deve ter começo, meio e fim, pode levar a outros projetos 

que também terão seu início, meio e fim, mas sempre buscando a 

construção do conhecimento através da orientação, da motivação, do 

uso de equipamentos de mídia, de uma permanente troca de 

informações, de um bem montado banco de dados, da pesquisa 

constante e bem organizada. Vê-se com isso que o livro não ficará de 



fora em momento nenhum, pois por mais tecnologia que se use o livro 

sempre será uma ferramenta importante de pesquisa. 

Segundo (Silva 2005 p.33) 

“Na minha infância eu encontrei a melhor informação sobre países 
exóticos, não dos livros didáticos, mas lendo romances de aventura 
(Júlio Verne, por exemplo). Meus filhos muito cedo conheceram mais 
do que eu sobre esse assunto assistindo à televisão e a filmes no 
cinema. Pode-se aprender muito bem a história do Império Romano 
através de filmes, se estes filmes forem historicamente corretos”. 

Observamos que é fácil, portanto, entender que há uma evolução, 

permanente no processo de aprendizagem, e que o livro não ficou 

excluído, ao contrário, hoje ele está disponível até em formatos para 

computadores.  

Entendemos que a pedagogia de projetos pode levar os alunos a 

um processo de leitura em livros dos mais variados segmentos da 

literatura. Como o objetivo principal da pedagogia de projetos é a 

construção do conhecimento, este irá ocorrer através de todos os 

formatos de pesquisa, e o livro é peça fundamental neste processo. 

Todos os processos de aprendizagem são importantes. Desenvolver 

projetos que contemplem estes processos é uma maneira de introduzir 

mais mecanismos de pesquisa para que se construa o conhecimento. 

As tecnologias existentes na escola, e fora dela, fazem parte da vida 

cotidiana do aluno e dos professores, incluí-las no processo de 

aprendizagem é a fórmula proposta pela pedagogia de projetos. 

 

APRENDENDO E “ENSINANDO” COM PROJETOS  

A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno APRENDA-

FAZENDO e reconheça a própria AUTORIA naquilo que produz por 

meio de QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO que lhe impulsionam a 

CONTEXTUALIZAR CONCEITOS já conhecidos e DESCOBRIR outros 

que emergem durante o desenvolvimento do projeto. Nesta situação de 

aprendizagem, o aluno precisa selecionar informações significativas, 

tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confronto de ideias, 



enfim desenvolver COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS para aprender 

de forma colaborativa com seus pares. 

A MEDIAÇÃO do professor é fundamental, pois ao mesmo tempo 

em que o aluno precisa reconhecer a sua própria autoria no projeto, ele 

também precisa sentir a presença do professor que ouve, questiona e 

orienta, visando propiciar a construção de conhecimento do aluno. A 

mediação implica a CRIAÇÃO DE SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

que permitam ao aluno fazer regulações, uma vez que os conteúdos 

envolvidos no projeto precisam ser sistematizados para que os alunos 

possam formalizar os conhecimentos colocados em ação. O trabalho 

por projeto potencializa a integração de diferentes áreas de 

conhecimento, assim como a integração de várias mídias e recursos, 

os quais permitem ao aluno expressar seu pensamento por meio de 

diferentes linguagens e formas de representação. Do ponto de vista de 

aprendizagem no trabalho por projeto, Prado (2001 p.67) destaca a 

possibilidade de o aluno recontextualizar aquilo que aprendeu, bem como estabelecer 

relações significativas entre conhecimentos. Nesse processo, o aluno pode 

resignificar os conceitos e as estratégias utilizadas na solução do 

problema de investigação que originou o projeto e, com isso, ampliar o 

seu universo de aprendizagem.  

Em se tratando dos conteúdos, a pedagogia de projetos é vista 

pelo seu caráter de potencializar a INTERDISCIPLINARIDADE. Isto de 

fato pode ocorrer, pois o trabalho com projetos permite romper com as 

fronteiras disciplinares, favorecendo o estabelecimento de elos entre as 

diferentes áreas de conhecimento numa situação contextualizada da 

aprendizagem. No entanto, muitas vezes o professor atribui valor para 

as práticas interdisciplinares e com isso passa a negar qualquer 

atividade disciplinar. Essa visão é equivocada, pois Fazenda (1994) 

enfatiza que a interdisciplinaridade se dá sem que haja perda da identidade das 

disciplinas.  

Nesse sentido, Almeida (2002) corrobora com estas ideias 

destacando: 



 “(...) que o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, 

tornando-as permeáveis na ação de articular diferentes áreas de 

conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e 

situações da realidade”.  

Isso não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no 

desenvolvimento das investigações, aprofundando-as verticalmente 

em sua própria identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem 

articulações horizontais numa relação de reciprocidade entre elas, a 

qual tem como pano de fundo a unicidade do conhecimento em 

construção” (p.58).  

O conhecimento específico – disciplinar – oferece ao aluno a 

possibilidade de reconhecer e compreender as particularidades de um 

determinado conteúdo, e o conhecimento integrado – interdisciplinar – 

lhe dá a possibilidade de estabelecer relações significativas entre 

conhecimentos. Ambos se realimentam e um não existe sem o outro.  

Este mesmo pensamento serve para orientar a INTEGRAÇÃO 

DAS MÍDIAS, no desenvolvimento de projetos. Conhecer as 

especificidades e as implicações do uso pedagógico de cada mídia 

disponível no contexto da escola favorece ao professor criar situações 

para que o aluno possa integrá-las de forma significativa e adequada 

ao desenvolvimento do seu projeto. Por exemplo, quando o aluno 

utiliza o computador para digitar um texto, é importante que o professor 

conheça o que envolve o uso deste recurso em termos de ser um meio 

pedagógico, mas um meio que pode interferir no processo de o aluno 

reorganizar as suas ideias e a maneira de expressá-las. Da mesma 

forma em relação a outras mídias que estão ao alcance do trabalho 

pedagógico. Estar atento e buscando a compreensão do uso das 

mídias no processo de ensino e aprendizagem é fundamental para a 

sua integração no trabalho por projetos.  

De fato, a integração efetiva poderá ser desenvolvida à medida 

que sejam compreendidas as especificidades de cada universo 

envolvido, de modo que as diferentes mídias possam ser integradas ao 

projeto, conforme suas potencialidades e características, caso 

contrário, corre-se o risco da simples justaposição de mídias ou de sua 



subutilização. Isto nos faz reportar a uma situação já conhecida de 

muitos professores que atuam com a informática na educação. Um 

especialista em informática que não compreende as questões 

relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem terá muita 

dificuldade para fazer a integração das duas áreas de conhecimento – 

informática e educação. 

Isto também acontece no caso de um especialista da educação 

que não conhece as funcionalidades, implicações e possibilidades 

interativas envolvidas nos diferentes recursos computacionais. Claro 

que não se espera a mesma “expertise” nas duas áreas de 

conhecimento, para poder atuar com a informática na educação, mas o 

desconhecimento de uma das áreas pode desvirtuar uma proposta 

integradora da informática na educação. Para integrá-las, é preciso 

compreender as características inerentes às duas áreas e às práticas 

pedagógicas nas quais essa integração se concretiza.  

Esta visão atualmente se apresenta de forma mais ampla, uma 

vez que o desenvolvimento da tecnologia avança vertiginosamente e a 

sua presença na escola torna-se mais frequente a cada dia. Uma 

preocupação com isso é que o professor não foi preparado para 

desenvolver o uso pedagógico das mídias. E para isto não basta que 

ele aprenda a operacionalizar os recursos tecnológicos, a exigência em 

termos de desenvolver novas formas de ensinar e de aprender é muito 

maior. Esta questão, no entanto, diz respeito à FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR – aquela que poderá ser desenvolvida na sua própria 

ação e de forma continuada, pois hoje com a tecnologia basta ter o 

apoio institucional que prioriza a qualidade do trabalho educacional.  

 

TECNOLOGIAS NA ESCOLA E COM OS ALUNOS 

Segundo (Almeida 2005, p. 40) 

A preocupação atual com a invasão de privacidade provocada pela 
convivência cotidiana com as tecnologias de informação e 
comunicação leva a interpretações equivocadas sobre o conceito de 
tecnologia. O imaginário das pessoas cria situações em que artefatos 
tecnológicos adquirem vida própria com elevado nível de inteligência 



e se tornam salvadores do mundo ou ameaçam aniquilar toda 
espécie de vida. 

No entanto em nosso dia a dia empregamos processos e usamos 
artefatos de forma tão natural que nem nos damos conta de que 
constituem distintas tecnologias há muito presentes em nossas vidas, 
uma vez que já estão incorporados aos nossos hábitos, como é o 
caso dos processos empregados para cuidar da higiene e da limpeza 
pessoal, alimentar-se, falar ao telefone, cozer, etc. Outras tecnologias 
com as quais convivemos também não nos fazem notar, embora se 
caracterizem como artefatos, tais como canetas, lápis, cadernos, 
talheres, etc. Outras servem de prótese para estender ou aprimorar 
nossos sentidos, como óculos, aparelhos de audição, instrumentos de 
medidas e muitos outros. 

Observamos, portanto, que ao tratarmos de tecnologias, pode nos 

vir a mente algum equipamento muito avançado, que muitas vezes não 

entendemos como funciona, ou estão em desenvolvimento, para nos 

conduzir a diminuir, a cada dia mais, nossos relacionamentos 

interpessoais facilitar nossa vida e nos tornarmos cada dia mais 

dependentes destas tecnologias. 

É importante entender que a tecnologia está a serviço da 

humanidade e nunca ao contrário. Utilizá-las de maneira adequada 

pode ser uma grande contribuição para que nossas atividades sejam 

melhores, nosso mundo fique mais facilitado, nossas necessidades 

sejam diminuídas, nossas dependências sejam amenizadas, nosso 

conhecimento seja ampliado e disponibilizado com mais facilidade de 

acesso. A tecnologia é uma ferramenta para a humanidade. 

Podemos afirmar que dentro do processo de aprendizagem ela é 

fundamental nos dias atuais. Porém é sempre bom lembrar que as 

tecnologias somente, não conseguem dar conta de construir 

conhecimento e elaborar trabalhos. Há necessidade de 

operacionalizarmos, de fazermos funcionar a nosso favor. Uma 

máquina fotográfica, embutida em um aparelho de telefone celular, 

poderá ser uma ferramenta de aprendizagem e construção do 

conhecimento a medida que for utilizada de maneira adequada para 

este fim, dentro de um projeto que necessite desta ferramenta. 

Além disso, nosso dia a dia está repleto de todo tipo de 

tecnologia, que facilitam nossa vida, ou até diminuem nossas 

necessidades.  



Sendo assim, implantar projetos educacionais utilizando as 

tecnologias disponíveis, não somente dentro da escola, mas toda 

tecnologia as quais os alunos têm acesso, poderá modificar o modo de 

construir conhecimento e diminuir a distância que se formou entre o 

professor, o aluno, a escola, os pais e responsáveis e o conhecimento. 

 

MÓDULO – 3 

OBJETIVOS: 

- Estimular o papel da contextualização dos conteúdos na realização das aulas.  

- Integrar no uso cotidiano do fazer educacional à significação de tecnologias 

digitais em aula presencial, com o uso da interdisciplinaridade. 

- Motivar os professores no uso das ferramentas da Pedagogia de Projetos.  

- Propor uma utilização pedagógica dos equipamentos tecnológicos, presente 

nas mãos dos alunos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO – MAIS UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

Segundo (Prado, 2005, p.55) 

O envolvimento do aluno no processo de aprendizagem é 
fundamental. Para isso, a escola deve propiciar ao aluno encontrar 
sentido e funcionalidade naquilo que constitui o foco dos estudos em 
cada situação da sala de aula. De igual maneira, propiciar a 
observação e a interpretação dos aspectos da natureza, sociais e 
humanos, instigando a curiosidade do aluno para compreender a 
relação entre os fatores que podem intervir nos fenômenos e o 
desenvolvimento humano. Essa forma de aprender contextualizada é 
que permite ao aluno relacionar aspectos presentes da vida pessoal, 
social e cultural, mobilizando as competências cognitivas e 
emocionais já adquiridas para novas possibilidades de reconstrução 
do conhecimento. 

A pergunta sobre contextualização tem a intenção de chamar a 

atenção para o assunto. Observa-se que a contextualização de 

conteúdos escolares como metodologia de trabalho, transformada em 

ferramenta de uso pedagógico, permanente, provocará o envolvimento 

de todos os atores nos processo de aprendizagem.  



Entende-se que ao saber onde aplicar determinado conteúdo, ou 

observar onde ele aparece no cotidiano da vida de cada aluno, 

entendendo sua aplicabilidade prática, observando a teoria aplicada na 

prática cotidiana, poderá despertar neste aluno um interesse maior por 

aquele conteúdo. 

O professor, ao utilizar esta metodologia de trabalho, poderá 

desenvolver mecanismos de pesquisa mais aprofundados, poderá 

motivar os alunos com maior intensidade, poderá orientar estes alunos 

no desenvolvimento de suas aprendizagens com maior proximidade 

entre o que se vê e aquilo que não se vê. 

De forma geral, a contextualização será um ato de vincular o 

conhecimento a sua origem e a aplicação. 

A LDB 9.394/96, no artigo 28º, indica como isso pode ser feito, por 
expor que “os sistemas de ensino promoverão as adaptações 
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 
cada região, especialmente”. Isso significa que o ensino deve levar 
em conta o cotidiano e a realidade de cada região, as experiências 
vividas pelos alunos, quais serão suas prováveis áreas de atuação 
profissional, como eles podem atuar como cidadãos; enfim, ensinar 
levando em conta o contexto dos estudantes. 
Somente baseado nisso é que o conhecimento ganhará significado 
real para o aluno. Do contrário, ele poderá se perguntar: “Para que 
estou aprendendo isso?” ou “Quando eu usarei isso em minha vida?”. 
Isso faz com que o aluno passe a rejeitar a matéria, dificultando os 
processos de ensino e aprendizagem.  

Observa-se que, a lei que sustenta e baseia a educação nacional 

propõe a contextualização como ferramenta permanente para o ensino 

em todas as suas segmentações. 

Entende-se que a lei propõe e não impõe. Fazer uso desta 

ferramenta, cotidianamente, dentro da sala de aula, é uma opção do 

professor de cada aula e de cada disciplina. A contextualização poderá 

ser entendida como forma de aproximar o aluno do conhecimento, 

despertando interesse e desejo deste aluno em aprender. Parece-nos 

importante ressaltar nesta questão, é que, quando se sabe para quê se 

utilizará aquele conteúdo durante a trajetória de desafios que a vida 

incondicionalmente lhe mostrará a proposta de aprendizagem pode 

tomar outro formato. 

 



E A INTERDISCIPLINARIDADE – DESAFIO PEDAGÓGICO 

Imaginemos uma escola onde os professores desejam trabalhar 

com muita intensidade cada uma de suas disciplinas, e, entendam que 

todas elas se complementam e completam. Esses professores 

preparam suas aulas observando a peculiaridade de seus conteúdos e 

onde este conteúdo está interligado com o conteúdo das outras 

disciplinas, e todos resolvem fazer deste conteúdo um conteúdo único 

em suas práticas pedagógicas. Então, ao se trabalhar com ângulos na 

disciplina de Matemática, o professor de Geografia irá falar sobre o 

relevo e seus diversos ângulos, a professora de arte, vai trabalhar este 

conteúdo em uma exposição de fotos dos diversos ângulos dentro da 

escola, o professor de Língua Portuguesa, irá solicitar uma redação 

sobre a observação destes ângulos das fotos, o professor de História, 

irá lembrá-los dos diversos estudiosos do passado relacionado ao 

mesmo assunto, o professor de Ciências, irá trabalhar este assunto em 

suas aulas observando os diversos ângulos existentes nas diversas 

construções da cidade, e o professor de Língua Estrangeira Moderna 

irá trabalhar como se pronuncia, em outra língua, os diversos tipos de 

ângulos. Observa-se que não há necessidade de se abandonar o 

conteúdo de suas disciplinas, mas, apenas adaptar aquele conteúdo 

definido entre os pares em pequenos trabalhos e até em pequenos 

projetos. 

Entendemos que estamos apenas exemplificando, de maneira 

muito simplista, o significado da palavra interdisciplinaridade. 

Segundo (Fazenda, 1979 p 39) 

A interdisciplinaridade é considerada uma atitude cujo pré-requisito é 

a humildade, traduzida em reconhecimento da fragilidade da 

dimensão individual na busca de soluções e na produção de 

conhecimento quando, consequentemente, o diálogo fica facilitado, 

pois existe a pré-disposição para ele. A interdisciplinaridade provoca 

dúvida, busca e a disponibilidade para a crença no homem. É, enfim, 

uma “atitude de abertura frente ao problema do conhecimento”. 

Pergunta-se, pois, atitude de quê? Ao responder, faz uma síntese de 
suas reflexões acerca das possibilidades de construção de uma 



interdisciplinaridade em ação na qual reafirma categorias 
fundamentais para o trabalho educativo interdisciplinar. 

Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude 
de espera perante atos não consumados; atitude de reciprocidade 
que impele à troca, ao diálogo com pares idênticos, com pares 
anônimos do próprio saber; atitude de desafio diante do novo, desafio 
de redimensionar o velho; atitude de envolvimento e 
comprometimento com os projetos e as pessoas neles implicadas; 
atitude, pois, de compromisso de construir sempre da melhor forma 
possível; atitude de responsabilidade, mas, sobretudo de alegria, 
revelação, de encontro, enfim, de vida. 

É importante observarmos que as disciplinas foram divididas por 

áreas, bem provavelmente com a intenção de estabelecer uma 

organização escolar e uma funcionalidade maior, porém, todas as 

disciplinas se inter-relacionam, é importante lembrar que na prática o 

conhecimento não está dividido nem dissociado. A interdisciplinaridade 

é a ferramenta que une todos os conhecimentos. Sendo assim, não há 

disciplina, ou matéria, mais, nem menos importante, pois uma depende 

da outra para haja a compreensão e a possibilidade de se construir o 

conhecimento, observamos que compreender isso, faz com que a 

interdisciplinaridade exista de verdade em todos os planos de aula e 

nos projetos escolares. 

Observamos que há sim, a necessidade de que todos os atores 

da cena escolar compreendam que a interdisciplinaridade, assim como 

a contextualização, não pode ser considerada apenas uma ferramenta 

de metodologia, mas sim, uma forma de apresentar o conhecimento 

interligado, onde o aluno consiga compreender, não apenas aquele 

assunto específico, mas a totalidade e a plena dimensão e assim possa 

construir o conhecimento. 

Ainda segundo (Fazenda, 1979, p 08) 

Como a interdisciplinaridade traz consigo a marca do viver é nela – 
na vida – que a atitude interdisciplinar se faz presente. Com esta 
atitude diante do conhecimento, temos condições de “substituir uma 
concepção fragmentada para a unitária do ser humano”. 

Entendemos que a interdisciplinaridade poderá ser a ferramenta 

que melhor prepara o aluno para enfrentar a realidade fora da escola. É 

ela que irá equipar o aluno com compreensões do todo. 



Observamos que poderá ser o uso da interdisciplinaridade que 

dará a pedagogia de projetos a segurança para vencer os obstáculos 

que dificultam o relacionamento entre as diversas disciplinas. A 

construção do conhecimento como um todo será, seguramente, a 

consequência desta ousadia. 

Segundo (Fazenda, 1991 p.18) 

A característica fundamental da atitude interdisciplinar é a “ousadia 
na busca da pesquisa é a transformação da insegurança num 
exercício do pensar do construir” e reconhece que a solidão de uma 
insegurança inicial e individual, que muitas vezes marca o pensar 
interdisciplinar, “pode transmutar-se na troca, no diálogo, no aceitar o 
pensamento do outro”. 

Entendemos que a interdisciplinaridade foge do racional e percorre 

caminhos das relações emocionais, tão importante é este propósito 

educacional. 
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