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Resumo  

Tendo como referencial as diferentes formas de se ensinar e as várias 
metodogologias/estratégias de trabalho nos ambientes escolares, foi proposto este trabalho 
com o enfoque para análise das concepções de docentes, prevalecendo o trabalho em rede e o 
foco com “projetos” desenvolvidos nos educandários. Foi proposta uma pesquisa para o 
estudo das concepções – conhecimento espontâneo (senso comum) ou adquirido através do 
ensino formal/tradicional. A pesquisa teve como mote a construção de uma rede sistêmica que 
serviu para traçar o perfil destes agentes que trabalham com os projetos nas escolas 
municipais. Entrevistas semi-estruturadas também fizeram parte da análise. Como síntese, é 
possível dizer que na perspectiva da educação através dos projetos nas escolas é exeqüível o 
professor desenvolver um excelente trabalho, tornando a aprendizagem mais significativa.  
Palavras Chaves: Projetos. Concepções. Ensino-aprendizagem.  

 

Abstract 

Using different ways to teach and varieties of methodologies/strategies of work in school 
environment, as reference, this paper was proposed focusing on the analysis from the 
teachers’ concepts prevailing the network and the focus on “projects” developed in schools. It 
was proposed a research to study the conceptions- spontaneous knowledge (what people think 
about) or acquired through formal/traditional. The theme of this research was the building of a 
systemic net, which was used the profile from these characters, who work on projects in 
municipal schools. Also, semi-structure interviews were analysed. To sum up, it is possible to 
say that in the education prospect through projects in schools  the teacher is able to develop a 
wonderful work, which effectively contributes to education, to turn it more significant. 
Key words: Projects. Teachers. Conception. Teaching and Learning process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo como referencial as diferentes formas de se ensinar e as várias 

metodogologias/estratégias de trabalho nos ambientes escolares, foi proposta esta pesquisa 

com o enfoque para análise das concepções de docentes, prevalecendo o trabalho em rede e o 

foco com “projetos” desenvolvidos nos educandários. Foi proposta uma investigação para o 

estudo das concepções – conhecimento espontâneo (senso comum) ou adquirido através do 

ensino formal/tradicional, dos professores das escolas da rede municipal de Pelotas/RS e 

análise da possibilidade da construção do conhecimento através deste viés. Este estudo de 

modo geral busca conhecer as idéias, as concepções e as dificuldades dos educadores quando 

confrontados com o termo “projeto”. A pesquisa teve como mote a construção de uma rede 

sistêmica que serviu para traçar o perfil destes agentes que trabalham com os projetos nas 

escolas municipais. Foram aplicados questionários e realizadas entrevistas semi-estruturadas 

nesta análise. Como síntese, é possível dizer que na perspectiva da educação através dos 

projetos nas escolas (dos mais variados tipos) é exeqüível o professor desenvolver um 

excelente trabalho que contribua efetivamente para a educação, tornando-a mais significativa. 

Através do entendimento das concepções docentes, é viável e absolutamente possível auxiliar 

na construção do conhecimento. 

Trabalhar com projetos, talvez, seja uma premissa importante para que os educadores 

percebam que a educação está em um movimento profundo de mudanças e adequações 

perante a globalização. De acordo com o Censo Escolar de 2001, o Brasil tem cerca de 1,7 

milhões de professores na Educação Básica: é um mar de formadores de opiniões que deve se 

adequar à demanda de alunos a exigir uma nova postura da Escola (FONTE: 

http://www.ibge.gov.br). O desenvolvimento desenfreado da tecnologia e as mudanças da 

sociedade impuseram aos docentes um nível de preparação e profissionalização desconhecido 

ao tempo em que o magistério era apenas uma atividade diletante e complementar e não uma 

complexa profissão como acontece nos dias de hoje.  A complexidade do trabalho de um 

docente vai além de simplesmente, ele repassar o que aprendeu na sua formação: o que ele 

aprendeu serve de base e trampolim para que as angústias e as indagações de seus alunos 

sejam sanadas através de novas e diversificadas metodologias de trabalho, melhores técnicas 

de ensino-aprendizagem, melhores procedimentos didáticos em suas aulas.  

O ser humano, por natureza, está sempre buscando novas alternativas para viver 

melhor. O caminho inicial para uma vida melhor passa pela escola. É ela que tem o papel de 

oportunizar a construção do conhecimento, despertar o desejo de aprender, inspirando o 
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desenvolvimento dos indivíduos que a ela recorrerem. A escola tem uma parcela significativa 

de responsabilidade no sucesso ou no fracasso da humanidade. 

O trabalho com projetos é de muita valia tanto para o professor quanto para o aluno. 

Ganha o educador, que se sente mais realizado com o envolvimento dos educandos e com as 

respostas coerentes e corretas obtidas. Por outro lado ganham os alunos que aprendem mais 

do que aprenderiam numa situação de simples receptores de conteúdos e informações. Dessa 

maneira o conteúdo e a informação passam a ser tratados de forma construtiva e proveitosa e 

o aluno passa a vivenciar a construção de seu ser sujeito, pesquisador, reflexivo e consciente 

de suas capacidades e potencialidades. 

Devemos buscar um novo caminho, mesmo que árduo inicialmente, em que soltar a 

imaginação, ver com “outros olhos”, evoluir gradativamente em novas direções sejam 

possíveis. De acordo com Hernández (1998) a escola deve deixar de ser formatada por 

compartimentos fechados, faixas horárias fragmentadas, arquipélagos de docentes e 

converter-se em uma comunidade de aprendizagem real, onde a paixão pelo conhecimento 

seja a divisa e a educação de melhores cidadãos, o horizonte ao qual se dirigir.  A escola deve 

ser vista como um acesso ao conhecimento, na qual ao andarmos estaremos adentrando numa 

galeria de conhecimentos, conforme preconiza Santos (1987). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A ação foi efetuada em momentos diferenciados a saber: Momento 01 – pré-teste; 

Momento 02 – Instrumento de pesquisa – aplicado a docentes que trabalham com projetos em 

suas ações pedagógicas; Momento 03 – Confecção de uma rede sistêmica; Momento 04 – 

Entrevistas semi-estruturadas com dirigentes a fim de buscar, no âmago da questão, as 

especificidades inerentes ao termo “projeto” e sua prática pedagógica na escola ou na rede 

como um todo. 

O instrumento (questionário) foi aplicado a cento e um professores que trabalham com 

projetos em suas atividades didático-pedagógicas. A partir desse momento, começamos a 

confeccionar a rede sistêmica partindo das concepções dos professores, inerentes ao tema 

“projetos”, através da análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). A pesquisa procedeu-

se com um questionário individual com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de 

colher informações a respeito das concepções dos docentes no que tange ao trabalho com 

projetos, ou seja, seus conhecimentos, concepções espontâneas, atitudes, noções, práticas, 
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relações com a comunidade, representações e experiências a respeito do assunto ora em tela. 

O instrumento teve duas etapas: a primeira diz respeito a questões diretas (fechadas), que 

geraram Quadros e, na segunda etapa, foram aplicadas 11 questões abertas com indagações 

inerentes ao assunto ora em tela que geraram tabulações, conforme o exemplo explanado a 

seguir.  

 

Detalhamento do Referencial de Pesquisa 

 

O referencial do trabalho foi estruturado a partir do instrumento aplicado aos professores 

da rede municipal de ensino de Pelotas, em 2008/2009. A prática vivenciada pelo autor nos 

últimos anos e a constante indagação dos professores a respeito do termo “projeto” e suas 

formas de abordagem também foram preponderantes para a confecção dessa rede sistêmica. A 

pesquisa teve como suporte todos os tópicos/itens aflorados nesse instrumento, acrescidos da 

dificuldade dos professores em trabalhar com essa temática, e ainda de sugestões de pessoas 

ligadas1 ao agente desta pesquisa que fizeram aflorar sua percepção do assunto. 

A partir das conceitualizações, algumas formas para representar o conhecimento, na visão 

de Levy (2000), haverão de estimular: 

a) o conhecimento do professor sobre suas próprias concepções e as dos alunos;  

b) o conhecimento das concepções dos alunos;  

c) a aprendizagem significativa da ciência escolar. 

E ainda, acrescenta-se a vivência do professor com os termos que ele preconiza e/ou 

internaliza como corretos.  

Entendemos que, a partir do instante que o professor conhece sua própria concepção de 

um determinado fato/fenômeno, pode contribuir de forma mais significativa para com seus 

alunos. Muitas vezes, percebemos que o não-entender do professor em suas práticas 

pedagógicas dificulta o processo de ensino aprendizagem. 

Levy (2000) exemplifica técnicas representacionais que têm indicado como de maior 

utilidade para a vida escolar e, conseqüentemente, para pesquisas nesta área: os mapas 

conceituais, redes conceituais, bases de orientação e o “V” de Gowin.  

                                                           
1 As pessoas a que se refere o pesquisador incluem  os professores da rede municipal de ensino de Pelotas que 
atuavam como supervisores de ensino na Secretaria Municipal da Educação em 2008. A Secretária Municipal da 
Educação também foi ouvida em entrevista semi-estruturada, assim como a Chefe do Serviço de Supervisão. 
Algumas diretoras das escolas municipais também foram ouvidas, de maneira informal e sem instrumento por 
escrito, com vistas a encontrar as relações/concepções que tinham sobre o termo “projeto”.  
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O referencial da pesquisa, oriundo do instrumento aplicado aos docentes da rede 

municipal de Pelotas-RS, é adaptado de Levy (2000), no que diz respeito a redes conceituais, 

e adota a convenção de redes sistêmicas proposta por Bliss, Monk e Ogborn (1983). Para 

Minguet (1998), a técnica de redes sistêmicas, apoiada nos avanços técnicos e em programas 

computacionais (excel, corel draw, power point) tem, entre tantas finalidades, a de analisar 

atitudes, percepções ou concepções de indivíduos e se expressa muito claramente quando 

trabalhado com professores.  

As dimensões propostas para a elaboração da rede sistêmica são adaptadas de Lück (2005) 

em um primeiro momento: dimensões conceituais, técnica e política. Em um segundo 

momento, as dimensões são codificadas conforme as categorias que vão surgindo do 

instrumento. 

Para Lück (2005), ao se planejar a efetivação de uma realidade futura, toma-se uma 

decisão no sentido de promover influência em uma dada situação ou circunstância (dimensão 

política) que para ter sucesso precisa ser bem fundamentada (dimensão conceitual) e 

analisada, articulada e descrita clara e objetivamente (dimensão técnica). Portanto, a 

elaboração de projetos implica um processo complexo, que envolve várias dimensões 

interativas e interinfluentes.  

A dimensão conceitual é extremamente importante, não podendo, de modo algum, ser 

desconsiderada, mediante a justificativa de que se trata de aspecto meramente acadêmico. Tal 

fato, porque ao clarificar o significado de variados aspectos do foco de estudo, ilumina e dá 

significado às demais dimensões de um trabalho. 

A dimensão técnica diz respeito à observância dos passos do planejamento, orientados 

pelo espírito científico e pelos quais se estabelece clareza, objetividade e precisão na 

descrição de cada um dos aspectos relevantes para o organização das ações a serem 

implementadas. Envolve processos mentais, dentre os quais os de identificar, analisar, prever 

e decidir sobre a realidade que se apresenta naquele momento, em suas múltiplas facetas e 

observações.  

 

Trata-se, portanto, de um processo orientado pela concepção 
sistêmica, segundo a qual, num conjunto, todos os seus elementos são 
ativamente interinfluentes, de modo que qualquer alteração em um deles 
provoca alteração nos demais, e em decorrência, no conjunto com um todo. 
(LÜCK, 2005, p. 87) 

 

A dimensão política corresponde à conjugação das ações de indivíduos ou grupos 

humanos (nesta pesquisa, com os professores), dirigindo-as a um fim comum, como também a 
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um julgamento das prováveis conseqüências de linhas alternativas de ação, norteador de um 

conjunto de ações integradas voltadas para a influência a uma determinada situação. De 

acordo com Lück (2005), essa dimensão corresponde ao espaço da obra humana com poder de 

alteração da realidade, construindo novas histórias desta forma, novos cenários, novas 

transformações.  

Partindo deste pressuposto, foi construída uma matriz analítica com as dimensões 

propostas, que, no decorrer do trabalho, foram sendo modificadas, e acrescentadas as 

categorias referentes a cada dimensão. As questões do instrumento principal, a que se refere 

cada dimensão e sua categoria correspondente, são explanadas abaixo.  

     

Matriz Analítica: questões do instrumento principal. 

 

Dimensões 

(priorismo) 

Questões 

(instrumento aplicado) 

Categorias  

(emergentes do instrumento) 

 

Conceitual 1; 2; 3; associação, importância,  

Técnica 4; 5; 8;  aprendência 

Política 6; 7; 10; 15;  justificativa, origem, 

 9; 11; 12; 13; 14 e 16. relação docente/escola. 

Fonte: Dados Primários 

Nesse primeiro instante, as dimensões propostas partiram da sugestão de Lück (2005), e, 

após análise das questões aplicadas no instrumento foram sendo direcionadas paras as 

dimensões em que se encaixavam. Destas dimensões foram emergindo categorias que 

afloraram para compor a rede sistêmica.   

A rede sistêmica construída serviu como um marco (ou subsídio para corroborar a tese 

apresentada) para entender como os professores internalizam os projetos nas suas vidas 

profissionais e como enxergam essa forma de trabalho na vida escolar como um todo. Uma 

rede com essa proporção demonstra visivelmente o quão complexo é a tarefa de se trabalhar 

com projetos em ambientes escolares.  

 As redes sistêmicas, conforme relatam Bliss, Monk e Ogborn (1983) foram utilizadas para 

avaliar dados qualitativos através da categorização de seus principais aspectos. Nesse trabalho 

além destes dados qualitativos, também nos propusemos a trabalhar com dados quantitativos, 

que o leitor pode perceber ao observar os números que aparecem abaixo de cada categoria 
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(estes números indicam o número de vezes que essas possibilidades foram demonstradas 

pelos professores no instrumento da pesquisa). Esta categorização é feita utilizando-se os 

elementos básicos colchete e chave, para que, a priori, qualquer leitor possa entender com 

tranqüilidade o que o desenho da rede quer representar.  

Foi escolhida esta técnica, visto que redes sistêmicas demonstram, de certo modo, um 

estudo global de um determinado assunto, sobressaindo uma visão sistêmica (geral).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pela rede gerada, a partir da matriz analítica, apresentamos algumas questões com seus 

resultados.  

Na questão 04, que perguntava “O que é mais importante quando trabalho com 

projetos?”, procuramos perceber o que o docente considera mais importante ao trabalhar com 

projetos. Ao respondê-la, o docente irá externalizar alguns pontos que julga importante e que 

configuram na execução plena do projeto na escola. Ficam claras as concepções internalizadas 

dos docentes, uma vez que estão aflorando seus pensamentos introjetados na cultura de se 

trabalhar com projetos.  

Para todas as questões, assim como esta, foram tabuladas as respostas, que permitiu a 

construção passo a passo da rede, através de categorias que foram emergindo na pesquisa. 

Nesta tabulação mostramos alguns itens, aqueles mais significativos no momento da análise.   

 

Tabulação I :  Importância ao trabalhar com projetos 

“O que é mais importante quando trabalho com projetos?” 
Situações e atividades diversificadas 07 
Algo simples e objetivo 02 
Interesse dos alunos 10 
Cooperação, colaboração, envolvimento do aluno, 
motivação 

09 

Entusiasmo, alegria e apego aos alunos 06 
Novas possibilidades e descobertas e trocas de 
experiências 

08 

Atender a demanda escolar 02 
Refletir coletivamente 03 
Apoio da comunidade escolar  05 
Avanço e desenvolvimento do aluno no projeto 05 
Alcançar objetivos e metas 04 
Compromisso, comprometimento, respeito 05 
Aumento da auto-estima, motivação 07 
Reduzir exclusão/evasão 03 

Aspectos Positivos 

Ver os resultados e os métodos 06 
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Mudança de espaço físico 02 
Melhorar o rendimento em sala de aula 03 
Satisfação, integração, envolvimento e bem estar comum 20 
Maior proximidade, integração 03 
Conhecimentos prévios dos alunos 03 
Trabalho em equipe e grupos 02 
Conhecimentos adquiridos pelos alunos 04 

Total da Dimensão: Importância do Projeto 143 
 Fonte: Dados Primários (instrumento de pesquisa) 

 

Muitos aspectos são apontados pelos docentes quando estão desenvolvendo um 

projeto, uma atividade fora do ‘regime regular’ ou tradicional. O mais assinalado é 

”satisfação, integração, envolvimento e bem estar comum”, saindo da rotina e do currículo 

engessado e impregnado de seqüências e conteúdos pré-determinados ou pré-definidos. São 

atividades desenvolvidas que despertam o interesse dos alunos e que promovem, dentre tantas 

modificações, o entusiasmo, o aumento da estima, a motivação, a alegria e a aproximação dos 

alunos - com eles mesmos e com os professores -, o compromisso, o comprometimento e o 

respeito. Percebemos que os professores buscam, em sua maioria, trabalhar os valores com 

seus alunos no que se refere aos projetos, mesmo partindo de outras realidades. A questão dos 

valores é assinalada por uma grande maioria dos docentes, até mesmo porque muitas 

dificuldades são encontradas por eles na rede municipal, no que tange à falta de recursos, de 

verbas e de espaço físico. Aglutinando as respostas, chegamos a um gráfico que mostra a 

importância, na visão dos professores, em se trabalhar com os projetos.  

 

Gráfico: Importância do trabalho com projetos 

  

   Fonte: Dados Primários (instrumento 01) 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

 

Na questão 06 que versava sobre Procuro aprender no desenvolver dos projetos? 

procuramos entender a capacidade do professor de se tornar também um aprendiz no 

desenrolar dos projetos. Tentamos identificar como o docente se percebe dentro de um 

universo de provável mudança. Ao investigar a aprendência, analisamos se o docente é 

flexível, se ele muda seu plano de trabalho, se o projeto é modificável no decorrer do período. 

O termo aprendência e aprendente, segundo Assmann (1999), surgiu na época de 1990 na 

esteira das teorias gerenciais e referia-se ao contexto complexo das inter-relações humanas, 

incluindo as que ocorrem entre seres humanos e máquinas “inteligentes”, em empresas 

tecnicamente sofisticadas. Porém com o passar dos anos, o termo começou a ser utilizado e 

consolidou-se na esfera educacional. Emprestado de Assmann (1999), o termo aprendência 

está sendo largamente empregado no lugar da expressão ensino-aprendizagem, e o utilizamos 

na rede sistêmica, pois queremos tratar do processo educativo de modo que de fato traduza 

um estado perene de “estar-em-processo-de-aprender”, uma função do ato de aprender que 

constrói e se reconstrói, e seu estatuto de ato existencial caracterize efetivamente o ato de 

aprender, indissociável da dinâmica do vivo. Trabalhando com projetos estamos linearmente e 

inerentemente no estado de “estar-em-processo-de-aprender” sempre. Por aprendência, 

ancorado em Assmann (1999), entendemos como um processo que muito embora expresse 

naturezas de um fazer diferenciado, estão intimamente ligadas no novo modelo de escola. 

Esse jogo de alternância e interação deverá ser altamente enfático, acabando de vez com as 

dicotomias aluno-professor, ensino-aprendizagem, pois aquele que ensina aprende e quem 

aprende por sua vez ensina, num processo contínuo de construção, conforme nos esclarecem 

Fagundes, Maçado e Sato (1999) e Hernández (1998/2000). Logo, o termo aprendência, no 

contexto deste trabalho, cabe tanto ao professor quanto ao aluno, inseridos no processo de 

contínua construção de conhecimento especialmente em contextos onde o fazer pedagógico se 

enlaça com os projetos desenvolvidos nos espaços escolarizáveis, sejam eles dentro ou fora do 

educandário. 
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Tabulação II : Aprendência ao trabalhar com projetos 

“Procuro aprender no desenvolver dos projetos?”  
Sim 26 
Procuro estar aberto/atento 03 
Através dos livros e obras do assunto 08 
Conversas informais com professores e 
comunidades 

04 

Através da prática diária 06 
Aprendendo todos dias juntamente com alunos 12 
Através de outros profissionais especializados 02 
Através da aprendizagem dos alunos 08 
Quando mostram resultados 06 
Em cada atividade individualmente 08 
Revisão periodicamente 05 
Faz cursos relacionados aos projetos 04 
Cursos que a Secretaria da Educação oferece 02 
Através de experiências anteriores 02 
Pela satisfação da criança durante o projeto 02 
Não respondeu 03 
Aprendizagem constante (alunos) 06 
Através da prática pedagógica do grupo que realiza 
o projeto 

02 

Através de registro de experiências 02 
Busca de outros projetos e aperfeiçoamento 01 
Sim, inclusive buscando parcerias com outras 
entidades  

02 

Constante aprendizagem (professores) 06 
Trocas de experiências, vivências e conhecimentos 09 
Com adaptações e inovações para o andamento do 
projeto 

05 

Através de pesquisa e motivação 03 

Aspectos Apontados 
 
 

Totalidade da Dimensão:  aprendência 137 
         Fonte: Dados Primários (instrumento 01) 

 

Percebemos que os professores aprendem com os projetos, colocando-se na função de 

co-partícipes, e, neste caso não carregando “educação bancária” acusada por Freire (1980). A 

maioria dos docentes aponta positivamente para o aprender durante a realização do projeto. 

Foram 26 docentes que apenas responderam “sim”, aprendem com projetos, mas não 

exemplificaram ou fizeram relações, mesmo com esta simples palavra (o sim) notamos que os 

docentes estão abertos às mudanças e às aprendências. Mesmo sendo pequenas ou poucos 

significativas, eles demonstram estar abertos às inovações; alguns colocaram que aprendem 

todos os dias com os alunos e verificam esta aprendizagem através da satisfação do discente 

ou fazem a mensuração deste trabalho através da aprendizagem significativa que os alunos 
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demonstram. Algumas situações bastante inesperadas foram assinaladas: os educadores 

buscam subsídios com outros profissionais específicos, cursos de capacitação e/ou extensão 

com atividades inerentes aos projetos em desenvolvimento. Esta constatação é bastante 

evidente, porque a Secretaria Municipal de Educação do município pesquisado oferece muitos 

cursos de capacitação/formação nas mais variadas áreas/temas (Educação Ambiental, 

Educação Especial, Educação Física, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Salas 

de Apoio Pedagógico, Oficinas de Contação de Histórias, Educar na Diversidade, etc.) e 

sempre há um número expressivo de professores inscritos. Outros assinalaram buscar 

conhecimentos para atuarem nos projetos através de experiências e atividades anteriores; ou 

ainda que busquem links e co-relações em livros, jornais, revistas, periódicos, internet e os 

pedidos dos alunos em atividades extraclasse.  

 

Após cada análise, de cada questão, foram construídas, grandes categorias e por fim, 

categorias finais, que permitiram a construção da rede sistêmica desta pesquisa.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Então, em uma última análise projeto é um modelo capaz de conduzir a ação à 

consecução dos seus objetivos, e dada alta diversificação do saber/entender humano (por 

ser infinitamente polissêmico) se torna algo altamente complexo. Com os resultados 

obtidos nesta pesquisa, podemos afirmar que é possível identificar as concepções dos 

professores da rede de ensino municipal de Pelotas-RS a respeito do termo projeto, assim 

como em outros municípios ou de outros motes de investigação. A rede sistêmica é uma prova 

fiel e fidedigna destas concepções docentes. Para uma melhor discussão, detalhamos que os 

professores sempre buscam a estratégia do trabalho com projetos para melhorar sua prática 

pedagógica e ir ao encontro do aluno. Ao se trabalhar com projetos não conseguimos capturar 

todas as dimensões, dentro do mesmo fenômeno, mas temos certeza de que o trabalho 

contribui de forma significativa para o entendimento dos pensamentos dos próprios 

professores e sua contextualização dentro de uma rede de conhecimento. Neste contexto de 

descobertas e de mapeamentos das concepções dos docentes pesquisados, percebemos que o 

conhecimento advindo de projetos é válido e pode ser trabalhado de várias formas, e todas 

podem estar corretas, desde que atendam às especificidades dos alunos, promovendo a 

interdisciplinaridade e a formação de um currículo sempre em movimento dentro da rede. As 

franjas que nos referimos no título são os elos da rede que interligam os professores e os 
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alunos: ligam e interligam as disciplinas, aproximam professores e alunos, evocam conceitos 

de liberdade, solidariedade, cooperação, interesse, comprometimento e tantas outras variáveis 

de ordem positiva.  

 Nesta rede construída provamos que na estratégia de projetos escolares envolvidos 

e/ou imersos em uma rede de conhecimento, através do entendimento das concepções dos 

docentes, o professor cria espaços efetivos de aprendizagens significativas para que o aluno, 

entrelaçando conteúdos escolares e realidade, seja um integrador na construção do seu próprio 

conhecimento.  

 Percebemos que os professores desejam trabalhar o conhecimento dos alunos de forma 

mais profunda e que utilizam a realidade para encontrar as soluções dos problemas de sua 

comunidade, quando há oportunidades e espaços efetivos para que as aprendizagens ocorram. 

 Após muitas análises, idas e vindas, escritas e reescritas percebemos que o processo de 

ensinar e aprender destes professores que mantêm a rede em conexão permanente tem uma 

abordagem humanista, uma vez que o ensino está centrado no aluno, o que implica orientá-lo 

para a sua própria experiência para que, dessa forma, possa estruturar-se a agir, como foi 

demonstrado em muitas vezes no instrumento aplicado. A atitude básica a ser desenvolvida é 

a de confiança e de respeito ao aluno, promovendo, na maioria das vezes, que ele conduza seu 

processo de aprender. Percebemos nesta aprendizagem o quão ela é significativa e penetrante, 

tanto para o docente quanto para o aluno. Concluímos que este tipo de estratégia/metodologia 

suscita modificação no comportamento e atitudes de todos aprendentes, sejam eles, alunos ou 

docentes.  
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