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RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisou a gestão dentro de uma organização escolar sob a perspectiva 

pedagógica, entendendo que a coordenação pedagógica atua junto à gestão, cabendo a ela 

coordenar o andamento dos trabalhos na organização, garantindo a articulação das relações 

interpessoais, o bom clima de trabalho e um ambiente formativo para o desenvolvimento 

pessoal e profissional das pessoas da escola. A pesquisa foi realizada em um campus de uma 

autarquia federal, localizado no município do Rio de Janeiro, que atende exclusivamente a 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Analisou-se, à luz das estratégias da gestão do 

conhecimento, o trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica da escola – coordenação 

pedagógica e professores de apoio interdisciplinar - junto aos docentes regentes. Investigou-se 

se os encontros de planejamento previstos na grade de horário de permanência na escola dos 

docentes envolvidos converteram-se em estratégias de formação continuada de professores em 

serviço para todos os envolvidos no processo. E se esses encontros da equipe pedagógica com 

os professores resultaram em planejamento e implementação de ações pedagógicas inovadoras 

no campus observado, conferindo-lhe vantagem competitiva. Como instrumentos de coleta de 

dados foram utilizados uma entrevista estruturada e um questionário semiaberto. Ambos foram 

elaborados baseando-se na experiência da pesquisadora. Os dados obtidos foram trabalhados 

quantitativamente utilizando-se a frequência percentual e qualitativamente utilizando-se a 

análise de conteúdo. Concluiu-se que, utilizando-se estratégias da gestão do conhecimento, 

várias oportunidades de formação continuada de professores em serviço acontecem nos 

encontros de planejamento da equipe de docentes da escola; e ainda que ações pedagógicas 

inovadoras são planejadas nesses encontros e posteriormente implementadas no campus. Tanto 

as ações de formação continuada em serviço quanto as planejadas e implementadas 

consideradas inovadoras foram detalhadas no capítulo das conclusões. 

 

 

 

 

Palavras-chave: gestão do conhecimento. atuação da equipe pedagógica. formação continuada 

de professores em serviço. ações pedagógicas inovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present paper analyzed the management inside of an educational organization under the 

pedagogical perspective, understanding that the pedagogical coordination acts together with the 

managers, having as duty to coordinate the progress of the works in the organization, ensuring 

the articulation of the interpersonal relations, the good mood of the workplace and a formative 

ambient to the personal and professional development of the people in the school. The research 

was made in a campus of a federal autarchy, situated in the city of Rio de Janeiro, that attends 

to students of the first years of Elementary School. Was analyzed, considering the knowledge 

management strategies, that the work developed by the pedagogical team of the school – 

pedagogical coordination and Teachers of Interdisciplinary Support together with the classroom 

teachers. Was investigated whether the planning encounters predicted in the involved teachers’ 

time grid of permanence in the school was converted in strategies to the continuous training of 

teachers in service to all the involved in the process. And if those encounters of the pedagogical 

team with the teachers resulted in planning and implementation of brand new pedagogical 

actions in the observed campus, giving it a competitive advantage. Was used as data collection 

instruments a structured interview and a half-open survey. Both was made using the 

researcher’s experience as a basis. The obtained data was labored quantitatively using the 

percentage frequency and qualitatively using the content’s analysis. Concluding that, using 

knowledge management strategies, many opportunities of continuous training of teachers in 

service happens in the planning encounters of the classroom teachers in the school; and even 

that brand new pedagogical actions are planned in these encounters and implemented in the 

campus after. Both actions of continuous training in service and the ones that was planned and 

implemented and was considered brand new, was detailed in the conclusions chapter. 

 

 

 

 

Keywords: knowledge management. action of the pedagogical team. continuous training of 

teachers in service. brand new pedagogical actions. 
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1. INTRODUÇÃO  

No mundo globalizado da atualidade, a competitividade se configura como uma 

realidade. Destarte, é muito comum que as famílias procurem escolas consideradas de qualidade 

para seus filhos, objetivando uma preparação mais apurada para que estes possam encarar, da 

melhor forma possível, os desafios sociais, econômicos e políticos que a vida lhes apresentar. 

O oferecimento da educação básica no estado do Rio de Janeiro é de responsabilidade 

da esfera municipal. No entanto, além da iniciativa privada, há algumas escolas, pertencentes a 

outras esferas públicas, que também oferecem o ensino fundamental. Estas escolas são 

reconhecidas por oferecerem um ensino de qualidade e, consequentemente, apresentam grande 

procura por parte da sociedade, que deseja que seus filhos passem a fazer parte dos seus quadros 

de alunos. Uma dessas escolas foi escolhida para a realização do presente estudo.    

 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

A escola escolhida para a realização do presente estudo constitui-se num campus de uma 

autarquia federal, localizado num bairro da zona oeste, no município do Rio de Janeiro. A 

autarquia é constituída por 14 campi, sendo 12 situados no município do Rio de Janeiro e 2 em 

municípios vizinhos, Duque de Caxias e Niterói. A autarquia conta, ainda, com um Centro de 

Referência de Educação Infantil. Destarte, nesta autarquia são ministradas aulas desde a 

educação infantil até o mestrado profissional em educação. No entanto, cabe ressaltar que, em 

essência, trata-se de uma instituição voltada para a educação básica.  

Cada campus da autarquia possui uma equipe de coordenadores pedagógicos que são 

responsáveis por cuidar do trabalho com as disciplinas em todos os anos do ensino, dentro do 

campus em que atuam. A garantia de uma identidade do trabalho desenvolvido em todos os 

campi dá-se pelo fato de todos os coordenadores pedagógicos estarem ligados ao chefe de 

departamento da sua disciplina.  

Em especial nos anos iniciais do ensino fundamental, há ainda em cada campus da 

autarquia, a figura dos professores de apoio interdisciplinar, antes chamados de orientadores 

pedagógicos, professores que atuam diretamente com o grupo de professores que ministram 

aulas em determinados anos de escolaridade do ensino fundamental, objetivando um 

acompanhamento mais minucioso do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo de 

professores daqueles anos com suas turmas. Estes participam das reuniões de planejamento dos 

professores regentes de disciplinas do núcleo comum, a saber: Português, Matemática, Estudos 

Sociais e Ciências com os coordenadores; e com estes sem a presença dos docentes com os 
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quais atuam diretamente. É previsto também que os professores de apoio interdisciplinar 

tenham encontros de planejamento apenas com os grupos de professores que acompanham, um 

horário para cada grupo de professores que atuam com um ano de escolaridade específico. 

Todos os coordenadores pedagógicos e professores de apoio interdisciplinar do campus, 

além dos professores que atuam com as disciplinas do núcleo comum nos anos iniciais do 

ensino fundamental estão ligados a um único chefe de departamento: o chefe de departamento 

do 1º segmento. Esse chefe de departamento do 1º segmento mantém reuniões periódicas com 

todos os coordenadores pedagógicos das disciplinas do núcleo comum e professores de apoio 

interdisciplinar dos campi que oferecem o ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. E 

reuniões de colegiado, esporádicas, com todos os professores do departamento.  

Há ainda, no campus, professores que ministram aulas de outras disciplinas para os 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, a saber: Artes Visuais, Educação Física, 

Educação Musical, Informática Educativa e Literatura. Excetuando-se a Literatura, cujos 

professores também pertencem ao departamento de 1º segmento, todas as outras disciplinas têm 

seus coordenadores pedagógicos no campus e estes são ligados aos chefes de departamento de 

suas respectivas disciplinas. 

Semanalmente os professores lotados no campus têm, em sua carga horária na 

instituição, um tempo previsto para encontros com seus pares do ano em que atuam, no seu 

turno de trabalho, com a coordenação pedagógica e/ou com os professores de apoio 

interdisciplinar. Nesses encontros semanais objetiva-se a construção pelos professores de um 

trabalho de qualidade a ser desenvolvido com os estudantes, levando-os a pensar e construir seu 

conhecimento, buscando sempre parceria com as famílias. E ainda são levantadas e discutidas 

questões que são observadas em relação ao desenvolvimento dos educandos e que podem 

requerer uma avaliação ou atuação externas de profissionais da saúde, como fonoaudiólogos, 

psicólogos ou pediatras, dentre outros profissionais. As dificuldades que os professores 

encontram para desenvolver o trabalho com suas turmas sejam elas ligadas a questões 

comportamentais dos estudantes ou ligadas a questões pedagógicas, também são discutidas 

nessas reuniões a partir de uma base teórica, com reflexões decorrentes. São buscadas 

estratégias de atuação em conjunto. Após a efetivação das mesmas, estas são avaliadas quanto 

aos resultados obtidos e novas estratégias poderão ser combinadas. E há a possibilidade de que 

desses momentos, quando se reflete sobre as ações adotadas, haja a participação de um número 

maior de profissionais que atuam na escola. 

 O estudo se propõe a analisar as discussões travadas nesses encontros de planejamento 

entre a equipe pedagógica do campus e o grupo de professores regentes, buscando compreender 
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como o conhecimento construído nos mesmos contribui para a formação continuada em serviço 

de todos os envolvidos e para o planejamento e implementação de ações pedagógicas 

inovadoras no campus. 

 

1.2 - PROBLEMA DA PESQUISA  

            O campus que foi analisado é, até a presente data, o último criado como parte do 

processo de expansão da rede federal. Toda a equipe que o dirige e coordena, pedagógica e 

administrativamente, é composta de servidores públicos federais. Há professores regentes de 

turmas efetivos, a maioria recém-admitidos ao corpo docente do colégio. O campus conta 

também com docentes oriundos de um processo seletivo mais simplificado, cujo objetivo é a 

contratação de professores temporários que atuam na regência de turmas nas disciplinas do 

núcleo comum. 

Em uma análise rápida sobre o corpo docente, percebe-se que a força de trabalho que 

tem chegado ao campus é bem preparada academicamente, muitos docentes com pós-

graduação, alguns com mestrado e/ou doutorado, mas vários com pouca ou nenhuma 

experiência em sala de aula e, quase que a totalidade dos mesmos sem o conhecimento de como 

o trabalho é desenvolvido no colégio. 

Além disso, o campus mais jovem da autarquia ainda sofreu com a realidade de ter 

contado, desde a sua criação, com um quantitativo considerável de professores contratados 

temporariamente. Para suprir as demandas decorrentes do programa de expansão da rede federal 

de educação profissional, cientifica e tecnológica, caso no qual a criação do campus analisado 

se enquadra, respeitados os limites e as condições fixados na portaria interministerial nº 149, 

de 10/06/2011, a autarquia a qual o campus pertence obteve autorização para contratar 

professores temporários. Após serem aprovados num processo seletivo simplificado, esses 

professores são contratados pelo período de um ano, com a possibilidade de prorrogar o contrato 

apenas por mais um ano, para desempenhar a função de regência de turmas. Após esse período, 

o professor compulsoriamente fica impedido de participar de outro processo seletivo para 

contratação de professores temporários por um período mínimo de 24 meses. 

 Essa situação criou um problema: a cada período de dois anos uma grande quantidade 

de professores foi substituída ao longo do curto tempo de existência do referido campus – 2017 

correspondeu ao seu oitavo ano de funcionamento. Em algumas situações houve trocas desses 

profissionais antes mesmo de findar os seus contratos, pois os mesmos foram aprovados em 

concursos públicos que realizaram para outras esferas administrativas e trocaram o emprego 

temporário pelo efetivo, rescindindo o contrato que assinaram com a autarquia. Destarte, 
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percebe-se que houve uma grande rotatividade de professores no campus analisado no decorrer 

desses oito anos de existência.  

No entanto, apesar de atualmente a quantidade de professores efetivos ter aumentado 

consideravelmente, a realidade é que o campus conta com a grande maioria de seus professores 

regentes com menos de cinco anos de trabalho no colégio, como podemos verificar na figura 1. 

 

Figura 1: Percentual de professores efetivos ingressos no campus observado, por ano 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na intranet. 

Davenport e Prusak (2003) enfatizam que a transferência do conhecimento é vital para 

o sucesso da empresa. E para o de uma escola também. “Esta (transferência) poderá se dar por 

meio de estratégias específicas adotadas internamente para incentivar as trocas espontâneas de 

conhecimento entre as pessoas. Este é um passo fundamental para atingimento da vantagem 

competitiva” segundo os autores. Isto se dá pela possibilidade do conhecimento não se perder 

internamente e nem quando ocorre a saída do colaborador, fato este que é atualmente o fator 

mais crítico para a gestão do conhecimento. Então, com uma metodologia bem estruturada e 

tendo o devido acompanhamento, as empresas só tendem a atingir conquistas através do bom 

desempenho dos talentos. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

 Destarte, baseando-se em estratégias da Gestão do Conhecimento (GC), investigou-se  

se os momentos em que professores regentes de disciplinas e a equipe pedagógica do campus 

estão reunidos para planejarem o trabalho a ser desenvolvido com os alunos contribuem para a 

Formação Continuada em Serviço (FCS) de todos os envolvidos. E se essas reuniões 

contribuem também para o planejamento e a implementação de ações pedagógicas inovadoras.     

 

1.3 - OBJETIVOS 

1.3.1– Objetivo Geral  
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O objetivo geral da pesquisa foi o de analisar se o trabalho desenvolvido pela equipe 

pedagógica do campus - coordenação pedagógica e professores de apoio interdisciplinar - junto 

com os professores regentes contribui para a formação continuada de professores em serviço e 

para o planejamento e implementação de ações pedagógicas inovadoras no campus observado.  

 

1.3.2 – Objetivos Específicos 

 Baseando-se neste objetivo geral, propôs-se os seguintes objetivos específicos para a 

pesquisa:  

 mapear as ações desenvolvidas pela equipe pedagógica no sentido de desenvolver ações 

que possibilitam a formação continuada em serviço;  

 identificar a percepção da equipe pedagógica do campus e dos professores regentes das 

disciplinas quanto ao trabalho desenvolvido por eles nos encontros de planejamento como 

sendo ou não uma estratégia de formação continuada de professores em serviço;  

 explicitar as ações pedagógicas consideradas inovadoras desenvolvidas pela equipe 

pedagógica em conjunto com a equipe de professores regentes das disciplinas no campus do 

colégio onde ocorreu a pesquisa. 

 

1.4 – RELEVÂNCIA 

A gestão do conhecimento objetiva permitir que o conhecimento de uma organização 

possa ser utilizado por outras que dele necessitarem, visando ao aumento do desempenho 

humano na organização. 

Além disso, Fleury (2001) destaca que “o conhecimento é um recurso que pode e deve 

ser gerenciado em prol da melhora da empresa”. E segundo Stewart (2002) a gestão do 

conhecimento significa “identificar o que se sabe, captar e organizar esse conhecimento e 

utilizá-lo de modo a gerar retornos”. 

Libâneo (2013) destaca que é uma atribuição da gestão escolar propor e coordenar a 

formação continuada e o desenvolvimento profissional dos professores, visando seu 

aprimoramento profissional tanto em conteúdos quanto em metodologias, além de promover a 

discussão e avaliação das práticas.  

Destarte, os resultados da pesquisa, uma vez comprovado que os encontros de 

planejamento contribuem na formação continuada em serviço de todos os docentes envolvidos 

e no planejamento e implementação de ações pedagógicas inovadoras no trabalho desenvolvido 

pelo campus, o que seria um diferencial para a organização na conquista de vantagem 

competitiva ante as demais organizações, poderão levar não somente à manutenção dessa 
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estrutura de organização do trabalho docente nos demais campi da autarquia, ainda que 

envolva um número maior de docentes na gestão, mas também venha a se constituir em um 

modelo a ser adotado em outras esferas da educação, dentro do estado do Rio de Janeiro ou 

mesmo em outros estados do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 – GESTÃO 

Atualmente, percebe-se que o mundo globalizado é dominado por organizações, nos 

seus mais variados campos. Chiavenato (1989) define organização como unidades sociais, logo 

constituídas de pessoas que trabalham juntas, que existem para alcançar determinados 

objetivos. Ele destaca que esses objetivos podem estar relacionados ao lucro, às transações 

comerciais, ao ensino, à prestação de serviços públicos, à caridade, ao lazer, etc. E ainda 

explicita que na atualidade a vida dos seres humanos está intrinsecamente ligada às 

organizações, porque todas as atividades humanas são realizadas dentro de organizações. 
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Libâneo (2013) adota esse sentido amplo de organização como unidade social que reúne 

pessoas que interagem entre si e que opera por meio de estruturas e processos organizativos 

próprios a fim de alcançar os objetivos próprios da instituição.  

 Em toda organização existe uma gestão, cujo papel é organizar a instituição de acordo 

com seus objetivos pré-determinados, seus valores e sua missão. 

Segundo Chiavenato (2003) o conceito de gestão evoluiu consideravelmente ao longo 

do século XX. Ele discorre que, considerando o senso comum, gestão significa administração. 

Assim, o papel da administração numa organização é o de gerenciar o negócio, as pessoas e os 

recursos para se atingir as metas que a mesma almeja. É o processo de planejar, organizar, 

dirigir e controlar pessoas para alcançar objetivos organizacionais.  

Libâneo (2013) destaca que para alguns autores o centro da organização e do processo 

administrativo é a tomada de decisões, pois é dela que dependerá o funcionamento de todas as 

demais funções da organização, a saber: o planejamento, a estrutura organizacional, a direção, 

a avaliação. Define gestão como a ação que envolve os processos intencionais e sistemáticos 

de se chegar a uma decisão e de fazê-la funcionar. E, em outras palavras, é a atividade pela qual 

são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, 

envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos, sendo, nesse 

sentido, sinônimo de administração.  

Segundo Lück (2011), gestão, encarada como um conceito mais abrangente, implica em 

atuar sobre questões que envolvem ações das pessoas, ligada à promoção humana, para se 

atingir os objetivos organizacionais.  

Segundo Ferreira (2004), gestão significa tomada de decisões, organização, direção. 

Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir 

suas responsabilidades.  

Para Lück (2007) gestão relaciona-se ao processo dinâmico que envolve as 

competências das equipes, mas que também prioriza a integração nas relações interpessoais, o 

que favorece ao estabelecimento de um eixo de unidade para se atingir os objetivos.   

Paro (2012), discorre que 

em seu sentido geral, podemos afirmar que a administração é a utilização racional de 

recursos para a realização de fins determinados (...) Os recursos (...) envolvem, por 

um lado, os elementos materiais e conceituais que o homem coloca entre si e a 

natureza para dominá-la em seu proveito; por outro, os esforços despendidos pelos 

homens e que precisam ser coordenados com vistas a um propósito comum (...) A 

administração pode ser vista, assim, tanto na teoria como na prática, como dois amplos 

campos que se interpenetram: a “racionalidade do trabalho” e a “coordenação do 

esforço humano coletivo” (PARO, 2012, p.25 ).  
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A gestão se relaciona tanto aos recursos materiais quanto aos humanos; mas na evolução 

do conceito, pode-se perceber que a variável trabalho coletivo das pessoas caracterizará melhor 

o perfil da gestão.  

Segundo Libâneo (2013) a direção é um princípio e um atributo da gestão, uma vez que 

é através dela que se canaliza o trabalho conjunto das pessoas, orientando-as e integrando-as 

no rumo dos objetivos. E que cabe à direção pôr em ação o processo de tomada de decisões na 

organização, além de coordenar os trabalhos para que sejam executados da melhor forma 

possível. 

2.1.1 – A gestão escolar 

Ikeshoji, Terçariol e Ruiz (2015) destacam que, ao contrário de uma organização 

empresarial, unidade social em que as pessoas são tratadas como recursos, uma organização 

escolar é uma unidade social voltada essencialmente para a promoção e formação humana. Uma 

vez que seu objetivo primeiro e a educação, a interação entre as pessoas assume posição de 

destaque. O desenvolvimento do ser integral se dá pelo processo ensino-aprendizagem.  

Cabe ao gestor compreender muito bem esse processo para que nele possa intervir. É 

seu papel lidar com as bagagens que cada um dos envolvidos traz consigo, a saber, seus valores, 

crenças, competências objetivando alcançar o objetivo primordial da escola: a educação. Assim, 

deve valorizar as relações entre todos os envolvidos no contexto escolar, uma vez que é na 

diversidade que as ações serão articuladas almejando o objetivo maior.  

Segundo Bussmann (2010), a gestão escolar significa 

compreender, situar e realizar, com a devida abrangência e visão integradora, o 

processo e os procedimentos de planejamento da escola, de sua organização e de seu 

funcionamento para que alcance seus objetivos e cumpra sua tarefa socioeducativa, 

como organização de natureza social que é. (Bussmann, 2010, p.39). 

Santos (1966) discorre que a administração escolar objetiva essencialmente planejar, 

organizar, dirigir e controlar os serviços necessários à educação, incluindo em seu âmbito de 

ação, a organização escolar. 

Aguayo (apud Santos, 1966) define que a organização escolar é o conjunto de 

disposições, fatores e meios de ação que regulam a obra da educação ou um aspecto ou grau da 

mesma. Esses meios ou fatores são de duas classes: administrativos e pedagógicos. 

Libâneo (2013) também ressalta que é preciso que os docentes que atuam na função de 

coordenação reconheçam que seu trabalho é essencialmente interativo, estando a serviço das 

pessoas e da organização. Destarte, espera-se deles o feeling para auxiliar na busca de soluções 

para os problemas que se apresentarem no tocante ao fazer pedagógico: à coordenação do 

trabalho conjunto dos docentes; à assessoria e prestação de apoio logístico aos professores na 
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sala de aula; à proposta e coordenação de formação continuada e de desenvolvimento 

profissional dos professores, visando o aprimoramento profissional em conteúdos e 

metodologias; e à discussão e avaliação das práticas.  

Abdalla (2000), ao analisar a escola como um contexto de ação e de formação 

continuada do professor, aponta que os docentes são seres com necessidades, com experiências 

subjetivas, com perspectivas próprias, oriundas das vivências culturais de cada um. Assim, 

tanto a escola e sua organização sofrem a influência dos comportamentos daqueles que a 

constituem quanto ela mesma vai construindo uma cultura própria a partir dos comportamentos 

dos que dela fazem parte. A gestão, parte constituinte da cultura da escola, constitui-se não 

apenas num espaço de poder, mas também de todas as relações estabelecidas decorrentes das 

características dos grupos sociais que nela atuam articuladas com a cultura da comunidade e da 

sociedade em geral. E essa cultura influirá no desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor, tanto positiva quanto negativamente; mas os professores também podem produzir 

esse espaço cultural na escola. Por isso, faz-se necessário que a escola possibilite e estimule 

momentos de prática reflexiva, pois desses momentos uma nova cultura organizacional poderá 

surgir, um espaço em que professores conscientes de suas necessidades subjetivas, 

intersubjetivas e objetivas poderão construir conjuntamente sua profissionalidade. Para tal, é 

necessário o estabelecimento de espaços e tempos em que sejam incentivadas as trocas de 

experiências entre os professores e entre esses e seus alunos, implantando-se, desta forma uma 

cultura colaborativa. Também destaca o papel desempenhado pela direção e pela coordenação 

pedagógica, responsáveis pela sustentação desses espaços de reflexão, investigação, negociação 

e tomadas de decisão colaborativa. 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), cabe ao gestor escolar compreender e gerir 

as características de sua organização e se estas forem bem implementadas, podem dar frutos 

positivos: melhor preparação dos docentes para o desempenho das suas atividades e uma maior 

clareza para estes do seu papel na docência; um bom clima de trabalho; papel significativo da 

direção e da coordenação pedagógica; equipe disposta a inovar sem perda de identidade ou 

qualidade, atingindo melhores resultados educacionais.  

 

2.2 – GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Atualmente, assistimos a uma mudança de paradigma quanto ao que realmente é 

importante para as organizações. A riqueza está no conhecimento e aquelas que o detém 
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conquistam vantagem competitiva frente às demais. Destarte, cuidar desse conhecimento, já há 

algum tempo, é preocupação das organizações.  

Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento, segundo Bukowitz e Williams (2002), é o 

processo pelo qual a organização gera riqueza a partir do seu conhecimento ou capital 

intelectual.  

Probst, Raub e Romhardt (2002) focam nos “métodos para influenciar os ativos 

intelectuais da organização e orientar seu desenvolvimento”.  

Drucker (1997) define a gestão do conhecimento como o processo através do qual o 

gestor percebe, captura, analisa, interpreta, organiza, mapeia e dissemina a informação para que 

possa ser transformada em conhecimento útil e acessível aos demais da empresa. 

            E de acordo com Davenport e Prusak (2003) a gestão do conhecimento é a coleção de 

processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir 

plenamente os objetivos da organização. 

 Para melhor compreender os processos que envolvem a Gestão do Conhecimento, é 

importante definir dado, informação e conhecimento. Para  Davenport e Prusak (2003)  dados 

são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos, cujo gerenciamento é 

facilitado, atualmente, pelo auxílio da tecnologia, que facilita sua obtenção, armazenamento e 

comunicação. Fuld (1995) o define como fragmentos brutos do conhecimento.  

Segundo Davenport e Prusak (2003), a informação é o dado dotado de relevância e 

propósito; já Wurman (1995), a define como aquilo que leva à compreensão; e Miranda (1999) 

define informação como “dados organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à 

tomada de decisão”.  

Em se tratando de conhecimento, Davenport e Prusak (2003) apontam que “o 

conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que 

interage com o meio ambiente”. Já Nonaka e Takeushi (2008, p.63) observam que “o 

conhecimento, diferente da informação, refere-se a crenças e compromisso”, ou seja, valores e 

crenças integram com o conhecimento, pois influenciam naquilo que o conhecedor vê, absorve 

e conclui considerando as suas observações. Para Probst (2002, p.30) ”o conhecimento é o 

conjunto total que inclui cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver 

problemas”. Destarte, embora se baseie em dados e informações, o conhecimento, 

diferentemente destes, sempre estará ligado a pessoas.  

A base de conhecimentos de uma organização consiste em ativos de conhecimentos 

individuais e coletivos que a organização pode utilizar para realizar suas atividades. 

Deste modo, o potencial de uma empresa para resolver seus problemas depende de 
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seus trabalhadores, do conhecimento altamente qualificado e das competências 

organizacionais coletivas. (SCATOLIN, 2015, p.5). 

 Para que a construção do conhecimento na organização se dê de forma efetiva, ou seja, 

para que o conhecimento individual e tácito possa ser transferido e transformado em um 

conhecimento explícito, acessível a todos na organização, a estruturação dos processos a seguir 

poderá constituir-se em um elemento facilitador, segundo Rodriguez y Rodriguez (2013): 

 Criação – Refere-se à identificar e desenvolver aqueles conhecimentos que são 

considerados necessários para que sejam atingidos os objetivos da organização, bem como 

garantir o seu acesso e a sua aplicação por todos da organização que dele necessitarem. Busca-

se o conhecimento que representará uma inovação, seja ela incremental, relacionada à melhoria 

contínua dos processos, produtos ou serviços da organização; ou disruptiva, algo totalmente 

novo – um processo diferente, um novo produto ou um novo serviço, propiciando à organização 

um reposicionamento no mercado. 

 Retenção – Relacionado às atividades que objetivam explicitar, sistematizar e 

reter os conhecimentos dos processos e projetos, especialmente aqueles considerados 

fundamentais para o destaque da organização. 

 Disseminação – Corresponde às atividades que buscam propiciar um ambiente 

favorável ao compartilhamento, à colaboração, e à aprendizagem organizacional, a saber: 

fóruns de debate, workshops, seminários. 

 Aplicação – Ligado às atividades que buscam utilizar as práticas de gestão do 

conhecimento e inovação, objetivando o aperfeiçoamento dos processos e o fortalecimento das 

competências organizacionais com o objetivo de criar vantagem competitiva para a 

organização. 

 Proteção – Atividades que buscam garantir o acesso seguro e controlado ao 

conhecimento e às inovações que trazem vantagem competitiva para a organização. Este é um 

processo presente em todos os anteriores, pois é preciso garantir uma política de controle de 

acesso às informações consideradas críticas e essenciais. Este garante a proteção do negócio da 

organização, dificultando sua cópia e reprodução por outras empresas. 

Para a educação, finalidade maior de uma escola, os seres humanos - e as relações que 

estabelecem entre si - e o conhecimento são elementos fundamentais. O conhecimento não deve 

ficar restrito ao seu detentor para gerar frutos. Fialho e Santos (2012) consideram que o 

conhecimento amplia seu valor quando é compartilhado, pois o capital intelectual não possui 

esta interferência por ser restrito ao indivíduo. Portanto, Nonaka e Takeuchi (2008) corroboram 

definindo a gestão do conhecimento como uma caracterização do processo de criação contínua 
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de novos conhecimentos, disseminando-os através da organização e incorporando-os 

rapidamente em novos produtos ou serviços, em desenvolvimento de novas tecnologias e 

sistemas, os quais perpetuam a mudança no interior da empresa. Na visão desses autores, o 

conhecimento organizacional cresce quando é compartilhado. 

Paiva (2012) destaca alguns procedimentos utilizados para a Gestão do Conhecimento: 

a formação de comunidades de prática, elaboração de catálogo de sugestões/páginas amarelas, 

mapeamento das melhores práticas, formação de grupos de interesse ou ainda, formação de 

grupos virtuais para que os envolvidos possam dirimir suas dúvidas nas redes sociais ou através 

de aplicativos. No entanto, muitos outros poderiam ser listados. 

 

2.2.1 – Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito 

Nonaka e Takeuchi (2008) definem a criação de conhecimento organizacional como a 

capacidade da empresa criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e 

incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Sua abordagem oriental, como já foi citado, encara 

o conhecimento como que associado a uma crença justificada e ao compromisso com ela. Os 

autores classificam o conhecimento humano em duas categorias: tácito e explícito.  

 O conhecimento tácito é dividido por eles  em duas dimensões: a técnica, relacionada à 

capacidade informal e de difícil definição, habilidades contidas no “know-how”; e a cognitiva, 

os esquemas, modelos mentais, crenças e percepções arraigadas no ser humano. Esta dimensão 

reflete a imagem da realidade do ser (aquilo que é) e a sua visão de futuro (o que deveria ser). 

Esses modelos implícitos, ainda que não sejam facilmente articulados, acabam definindo como 

percebe-se o mundo à sua volta. O conhecimento tácito é extremamente importante por 

caracterizar o acúmulo da experiência do indivíduo. É a partir dele que se dá a criação do 

conhecimento. Esse é o grande diferencial da visão da cultura oriental. 

 Já o conhecimento explícito é facilmente processado, transmitido eletronicamente e  

armazenado em um banco de dados. É passível de articulações formais, sendo mais facilmente 

transmitido de um indivíduo para outro.  

 

2.2.2 – A Espiral do conhecimento  

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), o processo de construção do conhecimento e de 

inovação nas empresas japonesas se dá pela conversão do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. Estes se inter-relacionam e complementam-se e, dessa interação, 

origina-se a dinâmica da criação do conhecimento organizacional. Trata-se de um processo 
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cíclico que se desenvolve em forma de espiral, e que apresenta duas dimensões: a ontológica e 

a epistemológica. 

 Pela dimensão ontológica, o conhecimento só pode ser criado por indivíduo. Uma 

organização, por ela mesma, não pode criar o conhecimento. Neste caso, o papel da organização 

é apoiar os indivíduos criativos e lhes proporcionar condições para a criação do conhecimento” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). O conhecimento organizacional é construído a partir de 

interações que permitem que o conhecimento individual seja transformado, podendo ser 

disseminado para a organização. 

 Na dimensão epistemológica, os dois tipos de conhecimento – tácito, pessoal, específico 

a um contexto e difícil de ser comunicado; e explícito, aquele que é transmissível em linguagem 

formal e sistemática – interagirão numa dinâmica do nível ontológico inferior até os níveis mais 

altos, realizando trocas nas atividades criativas dos seres humanos. Nonaka e Takeuchi, 

segundo Mendonça (2012, p.22) “estendem o conceito da espiral do conhecimento do plano 

individual para o organizacional. A base do conhecimento organizacional da empresa é o 

conhecimento tácito dos indivíduos que nela trabalham”. 

 Para a criação do conhecimento organizacional, quando o conhecimento individual é 

amplificado para a organização, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), 4 modos de conversão são 

fundamentais: 

 Socialização – Em que ocorre a conversão do conhecimento tácito em 

conhecimento tácito. Ou seja, o conhecimento tácito permanece tácito. Nesse modo de 

aprendizagem ocorre um compartilhamento de experiências através do trabalho em grupo, 

aprendizes trabalham com seus mestres e aprendem pela observação, imitação e experiência 

prática e direta.  Nonaka e Takeuchi (2008, p.69)  destacam que “um indivíduo pode adquirir 

conhecimento tácito diretamente de outros, sem usar a linguagem”. Rodriguez y Rodriguez 

(2013) destaca que a conversão dá-se através do diálogo e da comunicação “face a face”. Cita 

o “brainstormng” como um exemplo utilizado em empresas japonesas, como um espaço de 

diálogo criativo e de expansão da crença entre os envolvidos. Resulta desse modo de conversão 

um conhecimento compartilhado. “A mera transferência de informações muitas vezes fará 

pouco sentido se estiver desligada das emoções associadas e dos contextos específicos nos quais 

as experiências compartilhadas são embutidas” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p.69). 

 Externalização – Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), a externalização ocorre 

quando há a conversão do conhecimento tácito em explícito. É o processo de criação do 

conhecimento perfeito, através do diálogo, reflexão coletiva e uso de metáforas, analogias, 

hipóteses ou modelos para gerar conhecimento conceitual. A externalização é o processo em 
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que há articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos. Torres et al (2009) destacam 

que o conhecimento individual passa a ser compartilhado por um grupo, transformando-se de 

tácito em explícito.  Nonaka e Takeuchi (2008) acreditam que a escrita é uma forma de 

converter o conhecimento tácito em conhecimento articulável. Segundo Rodriguez y Rodriguez 

(2013), a externalização é a chave para a criação do conhecimento, uma vez que cria conceitos 

novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. Uma passagem que resume esta conversão 

é “o registro do conhecimento da pessoa feito por ela mesma”.  

 Combinação – O conhecimento explícito permanece explícito, mas vai sendo 

sistematizado em um sistema de conhecimentos. Através de reuniões, documentos, conversas 

por meios de comunicação ou redes de computadores, as informações são classificadas, 

recebem acréscimos, são combinadas e categorizadas. Esse processo leva ao surgimento de 

novos conhecimentos, o conhecimento sistêmico. Segundo Rodriguez y Rodriguez (2013, 

p.35), “o conhecimento explícito é combinado e reconfigurado, dando origem a um 

conhecimento novo”. E a utilização de redes de informação e de bancos de dados facilita esse 

modo de conversão do conhecimento. Para Nonaka e Takeuchi (2008) a combinação tem como 

objetivo sistematizar o conhecimento explícito, ocorrendo conversão de explícito para 

explícito. Nesse caso, o conhecimento passa do grupo para a organização. A educação e os 

treinamentos formais das escolas, ao gerarem conhecimento, se utilizam deste modo de 

conversão. 

 Internalização – Há a conversão do conhecimento explícito para tácito. Trata-se 

da incorporação do conhecimento explícito compartilhado na organização, que se converte em 

conhecimento tácito e é internalizado. Relacionado ao aprender fazendo, à verbalização, aos 

modelos mentais e à diagramação, gera conhecimento operacional, ou seja, um resultado 

prático. 

Para que o conhecimento explícito se torne tácito, são necessárias a verbalização e a 

diagramação do conhecimento sob a forma de documentos, manuais ou histórias orais. 

A documentação ajuda os indivíduos a internalizarem suas experiências, aumentando 

assim seu conhecimento tácito. Além disso, documentos ou manuais facilitam a 

transferência do conhecimento explícito para outras pessoas, ajudando-as a vivenciar 

indiretamente as experiências dos outros (NONAKA, TAKEUCHI, 2008, p.78). 

A internalização tem o intuito de converter o conhecimento explícito em tácito. Nesse 

modo, o conhecimento passa da organização para o indivíduo. Apontam, ainda,  que quando 

são internalizadas na base de conhecimentos tácitos dos indivíduos sob a forma de modelos 

mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências através da socialização, 

externalização e combinação tornam-se ativos valiosos. Numa organização, segundo Rodriguez 

y Rodriguez (2013), quando um profissional absorve um determinado conhecimento a ponto de 
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não mais precisar daquelas informações num próximo trabalho, pode-se afirmar que houve 

incorporação do conhecimento operacional. E esse processo ocorre através de diferentes formas 

de consulta aos registros dos conhecimentos. 

Nonaka e Takeuchi (2008) destacam que cada um desses modos de conversão gera 

um tipo de conhecimento diferente. A socialização gera o conhecimento compartilhado; a 

externalização gera o conhecimento conceitual; a combinação produz o conhecimento 

sistêmico; e a internalização, o conhecimento operacional. 

Rodriguez y Rodriguez (2013, p. 35) destaca que “para viabilizar a criação do 

conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado com os 

membros da organização, iniciando uma nova espiral de criação do conhecimento”. Ou seja, a 

espiral representa a dinâmica da interação surgindo quando os conteúdos do conhecimento 

gerados nos quatro modos de conversão interagem. Nessa interação devem estar envolvidos 

indivíduo, grupo e organização.  

Em síntese, desenvolve-se assim a espiral do modelo Socialização / Externalização /  

Combinação / Internalização (Modelo SECI): pelo modo de conversão da socialização cria-se 

um campo de interação que facilita a criação de conhecimentos pelo compartilhamento de 

experiências diretas, o conhecimento tácito; então o conhecimento tácito precisa ser  articulado 

em explícito através da externalização, para que o conhecimento chegue a outros do grupo 

através de conceitos, imagens, reflexão coletiva, diálogo e utilização de metáforas e analogias; 

destarte, esse conhecimento agora explícito, oriundo da interação entre o conhecimento recém 

criado e o já existente,  precisa ser recolhido para ser divulgado em toda a organização, necessita 

ser combinado, editado e transformado através do modo de conversão da combinação; 

finalmente, o conhecimento explícito criado e compartilhado por toda a organização é 

transformado em conhecimento tácito através do “aprender fazendo”, pelo modo de conversão 

da internalização – o conhecimento é utilizado em ações concretas do dia a dia. 

Esse processo de transformação do conhecimento tácito em explícito e depois 

novamente em tácito, está representado na figura 2. Em sua dimensão ontológica, envolve o 

indivíduo, o grupo e a organização. Em sua dimensão epistemológica, engloba a transformação 

do conhecimento tácito em explícito e posteriormente ao tácito novamente. 
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Figura 2 - Modelo SECI de transformação das formas de conhecimento 
Fonte: Extraído de  Nonaka e Konno (1998, p.43). 

                                        

2.2.3 – Espaço de criação de conhecimento: BA 

 O conhecimento necessita de um local apropriado, em que a informação tenha um 

significado através da interpretação, um contexto de interação dinâmico. Esse lugar é 

denominado por Nonaka, Takeuchi e Toyama (2002) como BA. Não existe uma tradução exata 

da palavra; trata-se de um ideograma carregado de significado para a cultura oriental e muitas 

vezes de difícil compreensão para a cultura ocidental.  

O BA, segundo Nonaka e Takeuchi (2008) fornece o espaço para o compartilhamento, 

a energia e a qualidade para que surjam as relações que possibilitarão que as conversões 

ocorram na espiral do conhecimento. Trata-se de um contexto organizacional de concentração 

de recursos, que pode ser físico, virtual e/ou mental, partilhado pelos indivíduos na organização. 

Trata-se de uma estrutura interna que favoreça a interação entre as equipes. 

 

2.2.4 - Condições capacitadoras para a criação do conhecimento 

 De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), para que o conhecimento possa ser gerado, 

a organização deve oferecer condições capacitadoras para que o indivíduo possa criar 

conhecimento organizacional. São elas: 
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 Intenção Organizacional – Relacionada à aspiração de uma organização, às suas 

metas e objetivos. De modo geral, os esforços para atingir a intenção estão enquadrados na 

estratégia da organização. 

Para criar conhecimento, as organizações de negócios devem favorecer o 

comprometimento de seus empregados, formulando uma intenção organizacional e 

propondo a eles. A alta gerência e os gerentes de nível intermediário podem chamar a 

atenção da organização para a importância do comprometimento com os valores. [...] 

Conforme Polanyi (1958), o comprometimento é subjacente à atividade de criação do 

conhecimento (NONAKA, TAKEUCHI, 2008, p. 72). 

 

 Autonomia aos membros da organização – Possibilita a automotivação dos 

indivíduos para a criação do conhecimento, pois poderão aproveitar-se de oportunidades 

inesperadas. Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), indivíduos autônomos e grupos em 

organizações criadoras de conhecimento estabelecem as fronteiras de suas tarefas por conta 

própria, objetivando atingir a meta definitiva expressa na mais elevada intenção da organização. 

 Flutuação e caos criativo – Estimula a interação entre a organização e o ambiente 

externo. Situações são inseridas propositalmente – pseudocrises – pela alta gerência com o 

objetivo de estimular a criatividade: através do diálogo, por meio da interação social,  buscar 

alternativas para a solução da situação de crise criada. 

“O caos é gerado naturalmente quando a organização enfrenta situações de crise, 

como o rápido declínio de desempenho devido a mudanças nas necessidades do 

mercado, ou o crescimento significativo das concorrentes. Também pode ser gerado 

intencionalmente quando os líderes da organização tentam evocar um ‘sentido de 

crise’ entre os membros da organização propondo metas desafiadoras” (NONAKA, 

TAKEUCHI, 2008, p. 77).  

 

 Redundância – Informações que transcendem as exigências operacionais 

imediatas dos membros da organização são intencionalmente superpostas, desencadeando um 

aumento do volume de informações a serem processadas. Nonaka e Takeuchi (2008) apontam 

ser necessário que os conceitos criados por indivíduos ou por grupos sejam compartilhados 

ainda que os indivíduos não necessitem prontamente daqueles conceitos. Isso favorece o 

“aprendizado por intrusão”. 

 Variedade de Requisitos – Facilita o enfrentamento de diferentes situações por 

parte dos membros da organização, quando estes podem contar com vários requisitos oriundos 

de uma combinação de informações de forma rápida e flexível. Nonaka e Takeuchi (2008, p.83) 

argumentam que “quando existem diferenciais de informações dentro da organização, seus 

membros não conseguem interagir nos mesmos termos, retardando a busca de diferentes 

interpretações de novas informações”. E ainda que “outra forma de reagir rapidamente às 

flutuações inesperadas no ambiente e manter a diversidade interna é mudar frequentemente a 

estrutura organizacional”. Assim, facilita lidar com a complexidade do ambiente quando há o 
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“desenvolvimento de uma estrutura organizacional horizontal e flexível, na qual diferentes 

unidades são interligadas por meio de uma rede de informações” (NONAKA, TAKEUCHI, 

2008, p. 85). 

 

2.2.5 – Fases da criação do conhecimento 

Na figura 3 estão representadas as 5 fases da criação do conhecimento: 

 

Figura 3 – Modelo das 5 fases do processo de criação do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008) 

 Inicialmente, através da interação entre os indivíduos, há o compartilhamento do 

conhecimento tácito. Então, a partir do diálogo e da reflexão coletiva, os conceitos são criados. 

Passando por uma triagem no grupo, aqueles cuja existência mostra-se interessante, são 

justificados. Torna-se necessária, então, a criação de um arquétipo ou protótipo, quando esse 

conhecimento passa a ser algo tangível, concreto. Destarte, torna-se possível a sua difusão 

interativa o que corresponde à atualização contínua do conhecimento. Daí, novamente é 

compartilhado e o processo, cíclico, vai se repetindo. 

 Conforme já destacado anteriormente, as condições capacitadoras para que o processo 

transcorra da melhor forma possível precisam fazer parte da organização, a saber: a intenção, a 

autonomia, a flutuação/caos criativo, a redundância e a variedade de requisitos. 

 

2.2.6 – Outras condições facilitadoras à criação e disseminação do conhecimento e à 

inovação 

Angeloni (2005), tomando por base as ideias de Schon (1971) e de Prax (1997) destaca 

que uma boa organização do conhecimento deve se fundamentar em três dimensões 

interdependentes e que interagem entre si: a dimensão infraestrutura organizacional, a dimensão 

pessoas e a dimensão tecnologia.     
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A estrutura em hipertexto, na definição de Nonaka e Takeuchi (2008), relaciona-se à 

infraestrutura organizacional, sendo favorável à criação e disseminação do conhecimento. Na 

verdade, corresponde a uma combinação de duas estruturas tradicionais e antagônicas: a 

burocracia e a força-tarefa. Os diferentes níveis que a compõe são o sistema de negócios – as 

operações rotineiras da organização; a equipe de projeto, mais envolvida com as atividades 

criadoras; e a base do conhecimento, através da qual o conhecimento organizacional criado nos 

níveis citados anteriormente são recategorizados e recontextualizados. Apresenta, assim, um 

terceiro nível na organização: uma estrutura não hierarquizada e auto organizada funcionando 

dentro de uma organização hierárquica formal. 

O que possibilita a flexibilização do conhecimento é que nela, seus membros podem 

mudar de contexto. Assim, o conhecimento circula entre os diferentes níveis pois, uma vez  

terminado um determinado projeto, as equipes se desfazem e seus membros levam o 

conhecimento adquirido daquele projeto para outros grupos dos quais passarão a fazer parte. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), é um sistema aberto que interage com o ambiente 

externo. O conhecimento novo é criado a partir da contradição e da interação entre ambientes  

interno e externo,  do compartilhamento e da internalização desse conhecimento adquirido e do 

seu ajuste à identidade da empresa. 

O processo gerencial middle-up-down, de acordo com Nonaka e Takeuchi (2008) 

também favorece à geração e difusão do conhecimento. Nesse processo, é o gerente de nível 

médio que, fazendo o “meio de campo”, intermedia as relações e os interesses entre a alta 

gestão, topo da empresa, e os funcionários que põe a mão na massa, as bases. Relaciona-se, 

assim, à dimensão pessoas. Esse modelo ultrapassa o top-down, em que as orientações vêm de 

cima para baixo, e o bottom-up, no qual as decisões são tomadas de baixo para cima, pois esses 

gerentes apresentam-se como os líderes das equipes que estão envolvidos no processo, 

conhecendo o que a alta gestão espera, mas mantendo relações estreitas com a linha de frente. 

Esses “ativistas de conhecimento” devem ser mobilizados uma vez que iniciam, coordenam o 

processo de criação do conhecimento. 

A tecnologia da informação (TI), terceira dimensão, desempenha papel fundamental no 

processo de captação, armazenamento e compartilhamento das informações e do conhecimento. 

Contudo, ela não elimina a importância das conversas, do diálogo entre os membros das 

equipes. Quanto mais motivadoras e eficazes forem essas conversas, mais se terá 

compartilhamento de conhecimento tácito. Segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), boas 

conversas são a base do conhecimento social em qualquer organização. Destarte, não adianta a 

organização exceder-se em atenção para a implementação de modernas tecnologias de 
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informação, achando, com isso, que está investindo na gestão do conhecimento. Uma 

organização apresentar uma TI avançada não garante que o fluxo de informação e conhecimento 

entre seus funcionários esteja sendo efetivo; mas sua existência constitui-se em uma condição 

favorável para tal. 

Segundo Paiva, 

a TI não deve ser utilizada com o objetivo de tratar o conhecimento como informação, 

sem observar a natureza complexa do primeiro que se encontra vinculado fortemente 

aos processos mentais dos indivíduos, o que torna inadequado um tratamento 

puramente eletrônico. Muitos tipos de conhecimento, para serem  compartilhados, 

requerem aproximação direta entre as pessoas” (PAIVA, 2012, p. 32). 

 Ainda nessa linha Pereira ressalta que, 

tratar o conhecimento apenas como caracteres  e números decorrentes de faturas e 

relatórios, esquecendo-se das habilidades e da expertise dos atores organizacionais, 

pode levar a graves erros no uso da tecnologia para transmitir o conhecimento e a 

consequente desconsideração do papel humano nesse processo (PEREIRA, 2002, 

p.159). 

Também há de se destacar uma questão controversa sobre o poder subjacente às práticas 

de gestão do conhecimento quanto ao uso das tecnologias. Telles e Teixeira (2002) apontam 

que a TI pode tanto se converter num instrumento de dominação, em que a capacidade humana 

de julgamento fica subestimada já que o conhecimento está armazenado em um artefato 

tecnológico, quanto num instrumento de emancipação, quando a tecnologia da informação é 

empregada objetivando que o funcionário agregue valor aos produtos e serviços. 

Portanto, adotar a gestão do conhecimento como uma prática significa muito mais que 

adotar sistemas e tecnologias. Deve corresponder a uma transformação na cultura da 

organização e ao estabelecimento de um clima favorável à geração e compartilhamento do 

conhecimento, conforme explicitam Landini e Damiani (2001). 

Seguindo uma outra linha, Vasconcelos (2001) defende que as organizações devem 

gerenciar não somente o conhecimento, mas também a ignorância.  

Dado que o conhecimento que se tem da realidade é sempre imperfeito e parcial, uma 

proposta prática de gestão da ignorância envolve a estimativa do que não se sabe sobre 

um certo objeto, processo ou situação, a avaliação das consequências dessa ignorância 

e a descoberta de estratégias para lidar com ela. Neste sentido, ignorância inclui o que 

uma pessoa sabe que ela não sabe (ignorância assumida), o que essa pessoa não sabe 

que ela sabe (conhecimento tácito) e o que essa pessoa não sabe que ela não sabe 

(falsas certezas) (VASCONCELOS, 2001, p. 102). 

 Vasconcelos (2001) também destaca que “conhecimento e ignorância coevoluem 

porque conhecimento novo, ao responder algumas velhas perguntas, também abre novos 

horizontes e impulsiona novas perguntas” (VASCONCELOS, 2001, p. 101). 

 Aponta, ainda, que o conhecimento não se caracteriza somente por respostas e know-

how, mas também por indagações, questões, dúvidas e incertezas. “O sábio não é somente 
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aquele que conhece todas as respostas, mas também aquele que sabe fazer as perguntas certas” 

(VASCONCELOS, 2001, p. 99). 

 Vasconcelos (2001) também associa a gestão da ignorância com a inovação. 

A criação de valor para o cliente e a melhoria de sua satisfação por meio da criação 

de produtos e serviços radicalmente inovadores dependem não apenas da avaliação de 

variáveis conhecidas, mas também da redefinição e da reinterpretação das variáveis 

fundamentais – e talvez da descoberta de novos aspectos não antes considerados. Esse 

problema envolve não apenas a análise racional dos estoques de conhecimento 

existentes, mas também a sensibilidade, a intuição, até mesmo um pouco de 

adivinhação, para se indagar as questões mais adequadas (VASCONCELOS, 2001, p. 

100). 

 Para Vasconcelos (2001), a inovação corresponde a reconfigurações de sistemas, 

mudanças nos papéis que atores desempenham ao interagir nesses sistemas de criação de valor. 

Nessa linha, destaca que há dois tipos de inovação: aquelas que focam no aperfeiçoamento das 

configurações de valor existentes, no aumento do desempenho dos produtos e serviços 

existentes sem alterações radicais em suas características – as microinovações; e as que 

correspondem à construção de novas configurações de valor, as inovações radicais que criam 

valores qualitativamente novos e que requerem o estabelecimento de novas redes de atores 

criadores de valor – as macroinovações.  

Microinovações são obtidas respondendo às questões surgidas dentro do quadro de 

pensamento oferecidos pelo sistema de produção existente, focando a melhoria da 

performance de produtos. (...) 

Macroinovações são criadas pela extensão e pela reconstrução da sabedoria 

convencional. Elas são o resultado da reinterpretação de ambiguidades e da descoberta 

de potencialidades até então ignoradas (VASCONCELOS, 2001, p. 102). 

 

 Destarte, aponta que para inovar o fundamental não é ter mais informação ou 

conhecimento, mas ter um olhar especial para a ignorância que acompanha o conhecimento. 

 

2.3- FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO  

A sociedade da informação trouxe em seu bojo inúmeras transformações. Estas 

impactam profundamente a escola e exigem dela uma reavaliação de seu papel no mundo atual. 

Como afirma Fávero (2010), a escola foi desafiada a reencontrar seu lugar na sociedade da 

informação. Mas Libâneo (2004, p.3) destaca que, “por mais que a escola básica seja afetada 

em suas funções, na sua estrutura organizacional, nos seus conteúdos e métodos, ela mantém-

se como instituição necessária à democratização da sociedade”. E mais: “não há reforma 

educacional, não há proposta pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais 

diretamente envolvidos com os processos e resultados da aprendizagem escolar” (LIBÂNEO, 

2004, p.3). Pode-se dizer que na escola, um dos profissionais mais envolvidos na disseminação 
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do conhecimento é o professor. Para desempenhar suas funções, necessita de uma formação 

inicial, que se refere ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação 

profissional, completados por estágios. Mas para acompanhar as mudanças da sociedade da 

informação, em que saber e fazer estão em constante mudança, urge que o professor possa, na 

escola, encontrar um meio contínuo para a sua formação, um contexto natural e legítimo para 

o desenvolvimento de sua prática, uma ação que acontece com o coletivo e no coletivo dos 

pares, juntamente com o coordenador pedagógico (GEGLIO, 2008). Este a define como um 

“tipo de formação que tem a singularidade de ser efetivamente contínua e contextual, além de 

ser conduzida pelos próprios professores” (GEGLIO, 2008, p. 114). 

Christov (2012) ressalta que  

a educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer 

humanos como práticas que se transformam constantemente. A realidade muda e o 

saber que construímos sobre ela precisa ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, 

um programa de educação continuada se faz necessário para atualizarmos as 

mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como para atribuirmos direções 

esperadas a essas mudanças (CHRISTOV, 2012, p. 9-10). 

 

 Destaca que o horário de trabalho pedagógico coletivo, no local de trabalho, é uma das 

ações que compõe um programa de educação continuada. E ainda que uma das condições 

necessárias para a sua viabilização é, por parte da instituição de ensino, a organização do 

trabalho escolar com um tempo privilegiado para estudos coletivos e individuais por parte dos 

professores. Nesses espaços acontece a reflexão sobre a prática dos educadores envolvidos, 

tendo em vista as transformações desejadas para a sala de aula e para a construção da autonomia 

intelectual dos participantes. E Kemmis (1987, p. 11) define que “a reflexão não é um processo 

mecânico, nem simplesmente um exercício criativo de construção de novas ideias, antes é uma 

prática que exprime o nosso poder para reconstruir a vida social, ao participar na comunicação, 

na tomada de decisões e na ação social”.  

Silva (2000) destaca que há três modelos de referência para as práticas de formação, 

com diferentes concepções sobre o processo de aprendizagem e sobre a formação, além de 

diferentes enfoques para a racionalidade.  

 O primeiro modelo é o transmissivo, em que o conhecimento é tido como uma 

aquisição externa, havendo um distanciamento da subjetividade dos sujeitos. É a racionalidade 

técnica e instrumental que prevalece nestas práticas de formação.  

 O segundo modelo é o experiencial. Este modelo preconiza o processo e o 

enfoque fica com a racionalidade prática. Valorizam-se os sujeitos, sua interação com o meio, 

suas experiências. As práticas de formação focam na interioridade dos sujeitos em formação. 



37 
 

 E o terceiro modelo é o centrado na análise sobre o processo de formação, 

focado na racionalidade crítica e emancipatória. Valoriza a dimensão científica dos 

conhecimentos em sua interação com a prática de operacionalização dos mesmos. Busca 

fomentar nos sujeitos a reflexão e a análise sobre si próprios e sobre suas práticas consideradas 

dentro do contexto no qual se inserem, visando sua progressiva autonomia e “emancipação 

comprometida”, incentivando a formação de “agentes sociais” transformadores. 

A maioria dos programas de formação de professores enquadra-se no esquema de 

racionalidade técnica ou instrumental, em que princípios, leis e teorias são transmitidos aos 

professores e estes deverão aplicar as normas e regras aprendidas para obter êxito em sua tarefa 

educativa.  

Mas, segundo Perez Gómez (1995), há uma preocupação da sociedade com os 

resultados insatisfatórios dos longos e custosos processos de escolarização, na maioria das 

vezes desenvolvidos segundo o modelo acima explicado; “nas sociedades industrializadas, a 

escola conseguiu chegar aos lugares mais inacessíveis e às camadas sociais mais 

desfavorecidas. Não obstante, nem a preparação científico-técnica, nem a formação cultural e 

humana, nem sequer a desejada formação compensatória alcançaram o grau de satisfação 

prometido (PEREZ GÓMEZ, 1995, p. 95). Destaca ainda que,  

Os problemas da prática social não podem ser reduzidos a problemas meramente 

instrumentais, em que a tarefa profissional se resume a uma acertada escolha e 

aplicação de meios e de procedimentos. De um modo geral, na prática não existem 

problemas, mas sim situações problemáticas, que se apresentam frequentemente 

como casos únicos que não se enquadram nas categorias genéricas identificadas pela 

técnica e pela teoria existentes. Por essa razão, o profissional prático não pode tratar 

essas situações como se fossem meros problemas instrumentais, susceptíveis de 

resolução através da aplicação de regras armazenadas no seu próprio conhecimento 

científico-técnico (PEREZ GÓMEZ, 1995, p. 100).  

 

Segundo Garcia, 

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os 

processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem através 

das quais adquirem ou melhoram seus conhecimentos, competências e disposições, 

e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, do 

currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 

alunos recebem (GARCIA, 1999, p.26). 

 

 Fica claro para este que a formação é uma área de conhecimento e investigação, 

centrada no estudo de processos e é através destes que os professores desenvolvem sua 

competência profissional. Em se tratando de processo, a formação apresenta caráter 

sistemático e organizado, pautando-se em alguns princípios. 
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 É um processo contínuo, ou seja, é um projeto ao longo da carreira, 

desde a formação inicial até ao desenvolvimento profissional através do pleno exercício da 

própria carreira. Essa perspectiva não prevê que a formação inicial ofereça um produto 

acabado, mas que seja entendida como a primeira fase de um longo e diferenciado processo de 

formação profissional; 

 Prevê a necessidade de integração da formação em processos de 

mudança, inovação e desenvolvimento curricular. Deve ser entendida como uma estratégia 

para facilitar a melhoria do ensino. Além disso, deverá orientar para a mudança, ativando 

reaprendizagens nos sujeitos e em sua prática que deverá facilitar os processos de ensino-

aprendizagem dos alunos; 

 Os processos de formação de professores devem estar ligados ao 

desenvolvimento organizacional da escola, a referência sendo o contexto próximo dos 

professores, no qual eles atuarão, sem que, contudo, sejam desprezadas as outras formas de 

formação complementares. 

 Há uma integração entre a formação de professores em relação aos 

conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores, 

uma vez que os conhecimentos didáticos propiciam a estruturação do pensamento didático do 

professor;  

 Há a integração entre a teoria e a prática na formação dos professores. O 

processo de construção da teoria dá-se a partir das posições baseadas na prática do docente. 

Segundo Garcia (1999, p.28), “os professores, enquanto profissionais do ensino, desenvolvem 

um conhecimento próprio, produto das suas experiências e vivências pessoais, que 

racionalizaram e inclusive, rotinizaram”. De acordo com Schön (1999, p. 49), “o nosso 

conhecimento está geralmente subentendido, implícito nos nossos modelos de ação e nos 

nossos sentimentos pelas coisas de que nos ocupamos”. 

A formação de professores, tanto inicial como permanente, deve ter em conta 

reflexão epistemológica da prática (Villar Augusto, 1988, 1992), de modo a que esse 

aprender a ensinar seja realizado através de um processo em que o conhecimento 

prático e o conhecimento teórico possam integrar-se num currículo orientado para a 

ação (Marcelo,1991). Por isso, a prática do ensino (...) não deverá ser considerada 

“mais uma disciplina” ou como um apêndice do currículo da formação do professor. 

A prática – não as práticas – deverá ser o núcleo estrutural do currículo ao qual temos 

vindo a aludir (Zabalza,1989). Como estabelece Pérez Gómez, “a prática é concebida 

como o espaço curricular especialmente delineado para aprender a construir o 

pensamento prático do professor em todas as suas dimensões” (1988). Mas a prática, 

para que seja a fonte de conhecimento, para que se constitua em epistemologia, tem 

de acrescentar análise e reflexão na e sobre a própria ação (Clift, Houston e Pugach, 

1990, Tabachrick e Zeichner,1991) (GARCIA, 1999, p. 29 ). 
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 Há a necessidade de se aproximar a formação recebida pelo professor do 

tipo de educação que ele irá desenvolver. É importante que haja a congruência entre o 

conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido; e entre o 

conhecimento pedagógico transmitido e a forma como isso é feito. Para Pérez Gómez (1995) 

o principal conteúdo a ser transmitido aos futuros ou atuais professores em sua formação é o 

método através do qual o conteúdo é transmitido. 

 A formação de professores deverá possibilitar que o mesmo possa 

questionar suas próprias crenças e práticas. É a partir da sua reflexão que novos conceitos serão 

desenvolvidos.  

 A individualização deve ser encarada como elemento integrante da 

formação de professores. Sendo o ensino uma atividade com aspectos científicos, tecnológicos 

e artísticos não se trata de um processo homogêneo, mas é preciso conhecer as características 

pessoais, cognitivas, contextuais, correlacionais de cada professor ou grupo de professores 

visando desenvolver suas capacidades e potencialidades. A formação de professores deve 

atender às necessidades e expectativas dos professores como pessoas e profissionais, além de 

estar adaptada ao contexto no qual atuam, incentivando sua participação e reflexão. 

            Com os avanços da sociedade, em que a diversidade e a imprevisibilidade tornam-se 

características singulares desse novo contexto, faz-se necessário que o professor continue 

buscando formação para a busca de soluções para os novos problemas que se lhes apresentam 

em sua prática diária. Assim, a formação continuada é o prolongamento da formação inicial 

visando ao aperfeiçoamento profissional teórico e prático e ao desenvolvimento de uma cultura 

geral mais ampla, para além do exercício profissional (LIBÂNEO, 2013). 

Debaixo do leque que abarca o conceito de formação continuada de professores, 

destaca-se nesse estudo a que ocorre na escola, no próprio contexto de trabalho, ou, como 

também se diz, em serviço; e esta torna-se cada vez mais necessária e vital ao trabalho docente.  

Canário (2006) também pontua que o professor aprende sua profissão na escola. 

Segundo o autor, 

a otimização do potencial formador dos contextos de trabalho, passa, em termos de 

formação, pela criação de dispositivos e dinâmicas formadores que propiciem que as 

experiências vividas no cotidiano profissional transformem-se em aprendizagens, a 

partir de um processo de autoformação, marcado pela reflexão e a pesquisa, em níveis 

individual e coletivo. É esta articulação entre novos modos de organizar o trabalho e 

novos modos de organizar a formação (centrada no contexto organizacional) que 

facilita e torna possível a produção simultânea de mudanças individuais e coletivas. 

Os indivíduos mudam, mudando o próprio contexto em que trabalham (CANÁRIO, 

2006, p. 74). 
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Campos (2009) compartilha com Vygotsky (1994) a ideia de que a aprendizagem é um 

fenômeno social e que se dá por meio da interação com o outro e com o meio físico e social 

em que vive. Logo, de que o conhecimento é socialmente construído nas relações humanas e 

que o ser humano se desenvolve num processo contínuo de sucessivas aprendizagens.  A autora 

aponta que a escola ainda ocupa na sociedade o lugar de lidar com os conhecimentos 

acumulados ao longo do tempo pela humanidade. E defende que a mesma constitui-se em um 

espaço privilegiado de aprendizagem para todos os que dela fazem parte. É lugar de 

aprendizagem e formação. 

Libaneo (2013) diz que as instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu 

papel diante das transformações que caracterizam o acelerado processo de integração e 

reestruturação capitalista mundial.  

Destarte, não podemos limitar as atividades práticas do professor como sendo uma 

atividade exclusiva ou prioritariamente técnica, mas sim como uma atividade reflexiva que em 

algumas ocasiões poderá utilizar-se de algumas aplicações de caráter técnico. Segundo Alarcão 

(1996, p.3) “a reflexão baseia-se na vontade do pensamento, na atitude de questionamento e 

curiosidade, na busca da verdade e da justiça; combina a racionalidade da lógica investigativa 

com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito pensante”. Acrescenta, ainda, 

que “a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e 

reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como um mero reprodutor de ideias 

e práticas que lhe são exteriores” (ALARCÃO, 2005, P.41). 

Na visão de Libâneo  

é em relação a essas novas e difíceis condições de exercício da profissão que a 

formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas práticas 

docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas dificuldades, 

compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não basta saber sobre 

as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções, de 

preferência, mediante ações coletivas. Segundo Philippe Perrenoud, a reflexão 

possibilita transformar o mal-estar, a revolta, o desânimo em problemas, os quais 

podem ser diagnosticados, explicados e até resolvidos com mais consciência, com 

mais método. Ou seja, uma prática reflexiva – nas reuniões pedagógicas, nas 

entrevistas com a coordenação pedagógica, nos cursos de aperfeiçoamento, nos 

conselhos de classe etc. – leva à uma relação ativa e não queixosa com os problemas 

e dificuldades (LIBÂNEO, 2013, p. 188). 

Nesse novo modelo de “professor reflexivo”, não pode o professor se pautar apenas no 

que estudou quando frequentou seu curso de formação, mas, precisa acompanhar as 

transformações do mundo e adotar novas posturas em que se veja cada vez mais como sujeito 

ativo de seu processo formativo, além de abrir seus horizontes na compreensão da sua própria 

identidade de educador. Garcia (1999), como outros autores, baseia suas ideias de formação 

numa perspectiva ternária, destacando a autoformação – aquela em que o sujeito controla os 
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objetivos, o processo, os instrumentos e os resultados de seu processo formativo e de forma 

independente; a heteroformação – que se organiza de fora do sujeito, através de especialistas; 

e a interformação – que ocorre através das trocas das equipes de trabalho. 

Em seu ensaio “Para uma formação de professores construída dentro da profissão”, 

Nóvoa (2009) apresenta 5 disposições construídas numa profissionalidade docente que se 

constrói no interior da pessoalidade do professor e que são essenciais à definição do professor 

hoje. 

 Conhecimento – “O trabalho do professor consiste na construção 

de práticas docentes que conduzam os alunos a aprendizagens”. O autor cita Gaston Bachelard 

que, em 1934, escreveu que “é preciso substituir o aborrecimento de viver pela alegria de 

pensar”. Porém, “ninguém pensa no vazio, mas antes na aquisição e na compreensão do 

conhecimento”. 

 A cultura profissional – “É na escola e no diálogo com os outros 

professores que se aprende a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o 

exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação”. 

 O tato pedagógico – Refere-se à “capacidade de relação e de 

comunicação sem a qual não se cumpre o ato de educar”. E a capacidade de saber conquistar 

os alunos para o trabalho escolar. 

 O trabalho em equipe – “Os novos modos de profissionalidade 

docente implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em equipe, 

da intervenção conjunta nos projetos educativos de escola. 

 O compromisso social – “Educar é conseguir que a criança 

ultrapasse as fronteiras traçadas para elas por terceiros. Ligado aos princípios, valores, à 

inclusão social, à diversidade cultural. Cabe ao professor intervir no espaço público da 

educação, comunicar com o público. 

A partir das disposições apresentadas, Nóvoa (2009) elabora propostas genéricas sobre 

a formação de professores: 

 “A formação dos professores deve assumir uma forte componente práxica, 

centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o 

trabalho escolar” (p.32). O autor preconiza que as práticas profissionais devem ser lugar de 

reflexão e de formação. Segundo o autor, “o que caracteriza a profissão docente é um lugar no 

qual as práticas são investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à 

construção de um conhecimento profissional docente” (p. 33). E ressalta que “o trabalho 
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docente supõe uma transformação de saberes e obriga a uma deliberação, isto é, uma resposta 

a dilemas pessoais, sociais e culturais” (p.35). 

 “A formação de professores deve passar para ‘dentro’ da profissão, isto é, deve 

basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais 

experientes um papel central na formação dos mais jovens” (p.36). Considera “fundamental 

consolidar as bases de uma formação que tenha como referência lógicas de acompanhamento, 

de formação-em-situação, de análise da prática e de integração na cultura profissional docente” 

(p.38). 

 “A formação de professores deve dedicar uma atenção especial às dimensões 

pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que 

define o tato pedagógico” (p.38). Ao professor, são necessárias a técnica e a cientificidade do 

trabalho docente, mas é fundamental reforçar a “pessoa-professor e o professor-pessoa”. O 

autor destaca que o registro das vivências pessoais e das práticas profissionais é fundamental 

para que ele adquira uma maior consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor. 

E que “a formação deve contribuir para que sejam criados hábitos nos professores de reflexão 

e de autorreflexão, fundamental na profissão definida a partir de referências pessoais” (p. 40). 

 “A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipe e o exercício 

coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos educativos de escola” (p.40).  A 

escola é o “lugar da análise partilhada das práticas, enquanto rotina sistemática de 

acompanhamento, supervisão e reflexão sobre o trabalho docente” (p.41). O autor destaca que 

tal prática objetiva transformar a experiência coletiva em conhecimento profissional. Nóvoa 

(2009) também reforça a importância das comunidades de prática, definidas como “um espaço 

conceitual construído por grupos de educadores comprometidos com a pesquisa e a inovação, 

no qual se discutem ideias sobre o ensino e a aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns 

sobre os desafios da formação pessoal, profissional e cívica dos alunos” (p.41-42). Através 

delas, desenvolve o autor, “reforça-se um sentimento de pertença e de identidade profissional 

que é essencial para que os professores se apropriem dos processos de mudança e os 

transformem em práticas concretas de intervenção” (p.42). 

 “A formação de professores deve estar marcada por um princípio de 

responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação profissional no 

espaço público da educação” (p.42).  

Nóvoa (1992) ainda destaca a importância da formação de professores centrada na 

escola, construída dentro da profissão, baseada na trilogia de Schon (1998): o “conhecimento 
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na ação”, a “reflexão na ação” e a “reflexão sobre a reflexão na ação”. “A experiência não é nem 

formadora nem produtora. É a reflexão sobre a experiência que pode provocar a produção do 

saber e a formação”. 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também, 

um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da 

profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos 

professores passa pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um 

exercício autônomo da profissão docente. [...] 

O triplo movimento sugerido por Schon (1990) - conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a reflexão na ação - ganha uma pertinência acrescida no quadro 

do desenvolvimento pessoal dos professores e remete para a consolidação no terreno 

profissional de espaços de (auto) formação participada. Os momentos de balanço 

retrospectivo sobre os percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada 

um produz a "sua" vida, o que no caso dos professores é também produzir a "sua" 

profissão. (NÓVOA, 1992, p.26). 

 

 Sobre isso, Schön ressalta que, 

 
Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica de problemas 

depende da construção anterior de um problema bem delineado, o que não é, em si, 

uma tarefa técnica. Quando um profissional reconhece uma situação como única não 

pode lidar com ela apenas aplicando técnicas de sua bagagem de conhecimento 

profissional. E, em situações de conflito de valores, não há fins claros que sejam 

consistentes em si e que possam guiar a seleção de técnica dos meios. No entanto, 

são exatamente tais zonas indeterminadas da prática que os profissionais e os 

observadores críticos das profissões têm visto, com cada vez mais clareza, como 

sendo um aspecto central à prática profissional” (SCHÖN, 1998, p.17). 

 

 Schön (1995) ressalta que há duas formas de considerar o conhecimento, a 

aprendizagem e o ensino. Uma primeira forma seria lidar com a noção do “saber escolar”, 

conhecimento que se supõe que os professores têm e que eles transmitirão aos seus alunos. O 

saber encarado como fatos e teorias previamente aceitas. É a crença nas respostas exatas. Uma 

segunda visão, segundo o autor, seria o reconhecimento por parte dos professores de que os 

estudantes possuem um “conhecimento tácito”, intuitivo, experimental; cabe, então, ao 

professor ir ao encontro do seu aluno, entender seu processo de conhecimento e ajudá-lo a 

articular seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Esta é uma forma de reflexão-na-

ação. Através dela, o professor poderá entender a compreensão figurativa que o seu aluno faz 

– aquelas relações que estabelece baseando-se na proximidade com as suas experiências 

cotidianas – e que na maioria das vezes estão ligadas às confusões e males entendidos 

estabelecidos pelos estudantes para com o saber escolar. Destaca, ainda, que, posteriormente, 

é possível realizar um retrospecto e refletir sobre a reflexão-na-ação que praticou. “Os 

responsáveis escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se profissionais 

reflexivos devem tentar criar espaços de liberdade tranquila onde a reflexão-na-ação seja 
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possível”. É preciso “aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da escola um lugar no qual 

seja possível ouvir os alunos”.(SCHÖN, 1995, p.87). 

 É preciso, ainda segundo Schön (1995), que se estabeleçam condições para a criação 

de um praticum reflexivo, ou seja, um aprender fazendo. Em se tratando do praticum reflexivo 

dos professores, estes podem ocorrer nos diferentes estágios da formação e mesmo na prática 

profissional. É preciso que os professores tomem consciência de sua própria aprendizagem e 

a supervisão desse processo pode tornar-se um praticum reflexivo. Mas esse tipo de reflexão 

não pode se basear apenas nas respostas dos professores sobre o que fazem. Não se pode 

esquecer que há, muitas vezes, uma grande distância entre o que se faz e o que se diz que faz, 

entre as ações e as palavras. Este praticum reflexivo envolve três dimensões sobre a prática: o 

professor precisa entender como se dá a compreensão das matérias pelos alunos; é preciso que 

haja a interação interpessoal entre professor e aluno; e a dinâmica burocrática da prática, ou 

seja, as condições dadas ao professor no seu local de trabalho para que este possa exercer essa 

prática reflexiva. O autor defende que seja estimulada a criação de praticums reflexivos na 

formação inicial, nos espaços de supervisão e na formação contínua”. Quando professores e 

gestores trabalham em conjunto, tentando produzir o tipo de experiência educacional que tenho 

estado a descrever, a própria escola pode tornar-se num praticum reflexivo para os 

professores” (SCHÖN, 1995, p. 91) 

Quando Schön apresenta o conceito de “zonas indeterminadas da prática”, entende-se 

que o professor, no cotidiano do seu fazer profissional, se depara com situações que, para 

resolvê-las, não tem como apenas aplicar procedimentos técnicos adquiridos em seu processo 

formativo. O modelo das ciências aplicadas não dá conta de explicar essas competências 

práticas que se fazem necessárias para resolver as situações divergentes do cotidiano. E correm 

o rico de cometer enganos grosseiros aqueles que acreditam que a formação inicial dará conta 

de indicar todos os procedimentos técnicos para enfrentar todos os problemas decorrentes das 

práticas educativas. Também é inconcebível pensar no professor como um mero transmissor 

de conhecimentos; é preciso garantir as condições para a construção e produção do 

conhecimento. 

 Segundo Tavares, 

É dentro destas concepções de formação e das competências que se deseja adquirir 

para poder vir a ser um bom profissional, que as pessoas constroem, produzem 

conhecimento científico e pedagógico. A formação passa por esta construção, em 

que estão envolvidas as atividades de investigação, de docência e do próprio 

desenvolvimento pessoal e social dos respectivos atores e autores do processo. (...) 

É além e através dessa construção, a realizar ao longo do percurso de formação, que 

deverá assentar um sólido e equilibrado desenvolvimento pessoal como competência 

fundacional e fundadora de todas as outras competências para a qual convergem e é 
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condição sine qua non para que tudo o mais aconteça e seja garantida a formação de 

um bom profissional da educação (TAVARES, 1997, p. 66). 

 

Nessa linha de pensamento, é preciso pensar no processo formativo do profissional da 

educação a partir da racionalidade prática, ou seja, na formação do “professor reflexivo”, em 

que ocorre o resgate da experiência no processo de aprendizagem, bem como priorizar-se a 

reflexão na ação e sobre a ação. Além do domínio de conhecimentos sobre aquilo que vai 

ensinar e das competências envolvidas no processo pedagógico, também é fundamental que o 

professor cultive boas relações interpessoais com os envolvidos no processo, além de se 

comprometer com o processo reflexivo sobre suas práticas. Nesse sentido, ter um tempo 

previsto dentro da grade de horário em que o professor permanece na escola, destinado ao 

encontro dele com uma equipe de coordenadores pedagógicos e professores de apoio 

interdisciplinar que cuidam do conhecimento distribuído pelos diferentes anos e acompanham 

o trabalho desenvolvido pelos professores com suas turmas, torna-se uma excelente 

oportunidade para que trocas de experiência sejam estabelecidas entre esses profissionais, 

possibilitando o crescimento de todos os envolvidos. 

Embora existam outras formas externas de promoção de formação continuada para os 

professores, ser o local de trabalho privilegiado também para este fim é de fundamental 

importância e pode ser modelo para outras escolas em que a formação continuada em serviço 

não ocorra. 

 

2.4 - O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Seguindo nesta perspectiva, é de fundamental importância analisar o papel do 

coordenador e dos professores de apoio interdisciplinar, como a troca de experiências com estes 

pode enriquecer sua formação. 

 Christov (2012) define que a atribuição essencial do coordenador pedagógico está, sem 

dúvida alguma, associada ao processo de formação em serviço dos professores. A autora aponta 

que é preciso construir novas bases para pensar e para intervir nas escolas. E essa construção 

tem no professor coordenador um agente fundamental para garantir que os momentos de 

encontro na escola sejam proveitosos.  

 Segundo Geglio (2008), a formação continuada de professores “pode e deve ocorrer no 

seu próprio espaço de trabalho, isto é, na escola, com o acompanhamento e a mobilização do 

coordenador pedagógico”. Para o autor,  

o coordenador pedagógico exerce um relevante papel na formação continuada do 

professor em serviço, e esta importância se deve à própria especificidade de sua 

função, que é planejar e acompanhar a execução de todo o processo didático-
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pedagógico da instituição. (...) A condição do coordenador pedagógico de um agente 

da formação continuada do professor em serviço lhe é conferida pelo cargo que ocupa. 

Colocá-lo nessa condição de formador é decorrência de sua posição de elemento 

articulador do processo ensino-aprendizagem na escola (GEGLIO, 2008, p.115). 

 

De acordo com o autor, a condição do coordenador pedagógico de ser agente de 

formação continuada lhe é conferida pelo cargo que ocupa. 

Fusari (2008) ressalta a importância da escola como lócus de formação contínua e o 

coordenador pedagógico como um dos profissionais responsáveis por articular esse processo.  

No Brasil [...] tem ocorrido experiências interessantes nas quais o desenvolvimento 

profissional dos educadores se dá no cotidiano da escola, sob a coordenação de 

diretores, coordenadores – pedagógicos, de áreas, de cursos – ou mesmo professores. 

A análise dessas experiências mostra que, a fim de a formação contínua de educadores 

de crianças, adolescentes, de jovens e adultos [...] ocorrer na escola básica é preciso 

que sejam mantidas algumas condições existentes e outras, ampliadas. A estrutura da 

carreira, [...] a jornada de trabalho, a estrutura e gestão escolar podem facilitar ou 

dificultar a implantação e/ou implementação de projetos de formação contínua. A 

exemplo do que ocorre nas universidades públicas [...] os professores da educação 

básica também deveriam ser contratados (e evidentemente, remunerados) para uma 

jornada de trabalho na qual teriam de atuar na docência (aulas), em atividades 

pedagógico-administrativas (reuniões, conselhos de classe, horas-atividade 

pedagógicas) e em atividades de formação contínua em serviço na própria escola (no 

coletivo) e fora dela. (FUSARI, 2008, p. 17). 

 

Vasconcelos (2011) aborda uma visão diferenciada do coordenador como um 

supervisor, não mais aquele fiscalizador, controlador do professor, mas, um supervisor/ 

coordenador /articulador do trabalho pedagógico na escola, que trabalha junto aos professores, 

discutindo com eles os problemas e as possíveis soluções para a melhoria do ensino – 

aprendizagem.  

O professor coordenador pedagógico é o intelectual orgânico do grupo, qual seja, 

aquele que está atento à realidade, que é competente para localizar os temas geradores 

(questões, contradições, necessidades, desejos) do grupo, organizá-los e devolvê-los 

como um desafio para o coletivo, ajudando na tomada de consciência e na busca 

conjunta de formas de enfrentamento. O intelectual orgânico é aquele que tem um 

projeto assumido conscientemente e, pautado nele, é capaz de despertar, de mobilizar 

as pessoas para a mudança e fazer junto o percurso. Em grandes linhas cabe ao 

coordenador fazer com sua “classe” (os seus professores) a mesma linha de mediação 

que os professores devem fazer em sala: acolher, provocar, subsidiar e interagir. 

(VASCONCELOS, 2011). 

 

 Entende que o coordenador deve ser questionador, desequilibrador e provocador, 

valorizando o coletivo e a cooperação entre os docentes, animando-os e subsidiando-os de 

elementos que contribuam no crescimento da equipe. Logo, entende que o coordenador 

desempenha um importante papel na formação dos educadores. 

Garrido (2008) ressalta que o trabalho do professor coordenador é essencialmente a 

formação continuada em serviço, ao promover a reflexão dos professores sobre suas práticas 

docentes. 
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O trabalho do professor-coordenador é fundamentalmente um trabalho de formação 

continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores sobre as 

razões que justificam suas opções pedagógicas e sobre as dificuldades que encontram 

para desenvolver seu trabalho, o professor-coordenador está favorecendo a tomada de 

consciência dos professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o contexto 

escolar em que atuam. Ao estimular o processo de tomada de decisão visando à 

proposição de alternativas para superar esses problemas e ao promover a constante 

retomada da atividade reflexiva, para readequar e aperfeiçoar as medidas 

implementadas, o professor-coordenador está propiciando condições para o 

desenvolvimento profissional dos participantes, tornando-os autores de suas próprias 

práticas. (GARRIDO, 2008, p.9). 

 

Quanto ao conceito formação continuada em serviço, segue-se na perspectiva de que a 

esta é um processo no qual professores, coordenadores e orientadores pedagógicos são seus 

sujeitos ativos e que a escola é o local privilegiado para que se desenvolva. Segundo Marin 

(1995), “(...) a educação consiste em auxiliar profissionais a participar ativamente do mundo 

que os cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua profissão” (p.19). E 

ainda, considerando a importância desses encontros entre a equipe pedagógica e os professores 

na formação profissional de todos os envolvidos, entende-se a formação continuada como 

“modos de socialização que comportam uma função consciente de transmissão de saber e de 

saber-fazer” (CHANTRAINE-DEMAILLY, 1992, p.142). 

 Candau (1996, p.144) destaca que o “dia-a-dia na escola é um locus de formação”. E, 

completando essa perspectiva, Mizukami (2002) cita que “[...] a formação continuada busca 

novos caminhos de desenvolvimento [...] para tratar de problemas educacionais por meio de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas pedagógicas e de uma permanente 

(re)construção da identidade docente” (p.28). 

A autarquia federal em cujo campus será realizada a pesquisa possui uma portaria em 

que as atribuições do coordenador pedagógico são definidas. Trata-se da portaria nº 71 de 12 

de janeiro de 2012.  

A seguir a lista das atribuições do coordenador pedagógico previstas pela portaria:  

Art. 4º São atribuições dos coordenadores pedagógicos/ responsáveis por coordenação 

pedagógica de disciplina em todas as unidades escolares.12 

                                                           
1 Pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012, capítulo II-A, Art. 13-A, a autarquia federal em 

questão terá a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Em consequência disso, no art. 13-B, a lei reza que as unidades escolares que então 

compunham a estrutura organizacional da autarquia passam de forma automática, 

independentemente de qualquer formalidade, à condição de campi da instituição. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm#capiia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm#art13a
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a) participar de reuniões e eventos relacionados à chefia de departamento, mantendo a 

equipe e a unidade escolar atualizadas quanto às informações obtidas;  

b) participar de reuniões e eventos relacionados à disciplina na unidade escolar, 

mantendo a equipe e a chefia de departamento atualizadas quanto às informações obtidas;  

c) manter registros atualizados e arquivos do trabalho didático-pedagógico e das 

atividades desenvolvidas pela equipe na unidade escolar;  

d) encaminhar relatório à chefia de departamento ao final de cada período avaliativo, 

com as atividades desenvolvidas pela equipe na unidade escolar;  

e) manter a direção da unidade escolar e a chefia do departamento informadas quanto às 

ocorrências relativas à atuação de sua equipe;  

f) zelar pelo cumprimento, em todas os/ anos/ séries, dos princípios e programas 

estabelecidos pelo colegiado;  

g) conhecer as necessidades e peculiaridades da disciplina e da unidade escolar onde 

exerce a coordenação pedagógica;  

h) informar a chefia de departamento acerca das iniciativas pedagógicas e atividades 

promovidas pelos docentes de sua equipe;  

i) supervisionar o trabalho didático-pedagógico dos docentes da equipe na unidade 

escolar;  

j) atuar nos três turnos, onde houver, considerando os níveis, etapas e modalidades de 

educação oferecidos pela Instituição;  

k) coordenar semanalmente as reuniões de planejamento, com presença obrigatória de 

toda a equipe;  

l) promover a integração dos componentes da equipe;  

m) identificar as dificuldades do processo educacional, apresentando alternativas de 

solução;  

n) subsidiar a equipe com sugestões que enriqueçam e inovem os procedimentos 

didáticos;  

o) supervisionar a elaboração dos instrumentos de avaliação da aprendizagem dos 

estudantes;  

p) validar os instrumentos de avaliação;  

q) submeter à chefia de departamento os instrumentos e critérios de avaliação utilizados 

pela equipe, assim como relatório sobre o cumprimento do programa;  
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r) encaminhar ao SESOP da unidade escolar o conteúdo programático e os instrumentos 

e critérios de avaliação da disciplina;  

s) supervisionar o desempenho das turmas; 

t) atuar com presteza na busca de soluções para impasses de natureza didático 

pedagógica;  

u) selecionar, juntamente com o coordenador de série, o Setor de Orientação e 

Supervisão Pedagógica (SESOP) e a Seção de Educação Especial (SEE), estratégias que 

propiciem o desenvolvimento das competências/ habilidades dos estudantes3;  

v) participar do processo de avaliação dos docentes sob sua coordenação, em conjunto 

com a unidade escolar e com a chefia de departamento; 

w) participar da elaboração do calendário de atividades da unidade escolar;  

x) participar do processo de distribuição dos docentes por série, procurando atender às 

peculiaridades da série e dos estudantes, sob a orientação da respectiva chefia de departamento;  

y) entregar os cartões de horário de sua equipe à chefia de departamento, tão logo 

disponibilizados pela direção da unidade escolar, informando as mudanças eventualmente 

ocorridas ao longo do ano letivo.  

Parágrafo único: 

Nas unidades escolares cujas equipes não possuam coordenação pedagógica/ 

responsável por coordenação pedagógica, os docentes deverão reportar-se obrigatoriamente à 

chefia de departamento. 

Nesta listagem de atribuições não há uma que explicitamente aborde a questão da 

participação dos coordenadores pedagógicos de área na formação continuada dos professores 

de sua equipe. No entanto, algumas atribuições demonstram o movimento de que o coordenador 

deve estar junto de seus professores para refletirem sobre sua ação pedagógica, buscando 

soluções para os problemas encontrados no dia a dia, na busca de um trabalho de qualidade.  

A atribuição que consta no item m, “identificar as dificuldades do processo educacional, 

apresentando alternativas de solução”, demonstra que o coordenador deve estar atento às 

dificuldades que possam surgir no trabalho desenvolvido pelos professores, e que se espera que 

atue junto da sua equipe na busca de soluções para resolvê-las; a que consta no item n, 

                                                           
3 Hoje a função coordenador de série já não existe mais no colégio analisado. Atuando com os anos iniciais do 

ensino fundamental existia a função do orientador pedagógico, cuja nomenclatura foi substituída por professores 

de apoio interdisciplinar que, embora não atue com apenas um ano de escolaridade, é o profissional cujas 

atribuições mais se assemelham às do coordenador de série. No entanto, embora a função de coordenação de série 

tenha sido extinta, a portaria nº 71 de 12 de janeiro de 2012, vigente até a presente data, não foi atualizada. 
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“subsidiar a equipe com sugestões que enriqueçam e inovem os procedimentos didáticos” 

ressalta a importância do papel do coordenador como um elemento que está atento ao 

desenvolvimento de um trabalho rico, de qualidade e inovador, em consonância com as 

necessidades da sociedade atual; no item t, no qual está descrita a atribuição “atuar com presteza 

na busca de soluções para impasses de natureza didático pedagógica”, percebe-se que espera-

se do coordenador uma atuação conjunta com os  docentes de sua equipe no sentido de 

solucionar possíveis questões que se apresentem e que possam entravar o bom desenvolvimento 

do trabalho;  quanto à atribuição descrita no item u, “selecionar, juntamente com o coordenador 

de série, o Setor de Orientação e Supervisão Pedagógica (SESOP) e a Seção de Educação 

Especial (SEE), estratégias que propiciem o desenvolvimento das competências/ habilidades 

dos estudantes”, é possível observar uma preocupação de toda a equipe pedagógica do colégio 

em atuar integradamente com a equipe de docentes para o pleno atendimento a todos os alunos, 

inclusive aos que são portadores de necessidades específicas. 

Em relação aos professores de apoio interdisciplinar4, antigos orientadores pedagógicos, 

não há uma portaria que verse sobre suas atribuições, mas há um documento, elaborado pela 

Pró-Reitoria de Ensino juntamente com a Diretoria de Ensino Fundamental (anos iniciais) e 

educação infantil, que lista as atribuições do orientador pedagógico. São elas: 

 Atuar, junto com as equipes de coordenação pedagógica e SESOP, e com os 

professores regentes, no planejamento, na definição de estratégias e na avaliação do processo 

ensino-aprendizagem; 

 Auxiliar a equipe de professores no desenvolvimento de práticas e projetos 

interdisciplinares para as turmas que orienta; 

 Assessorar o professor regente das turmas que orienta a definir e aplicar os 

instrumentos de avaliação do corpo discente, bem como analisar os resultados para a 

reorientação do trabalho pedagógico; 

 Organizar junto com a equipe de coordenação pedagógica e professores 

regentes a construção das fichas individuais de avaliação do 1º, 2º e 3º anos de cada período 

letivo; 

 Cooperar com o professor regente na definição e indicação dos alunos para 

frequentarem as aulas de recuperação e as sessões no laboratório de aprendizagem; 

                                                           
4 A nomenclatura Orientadores Pedagógicos foi substituída por Professores de Apoio Interdisciplinar pela Ordem 

de Serviço nº 007 – 11 de abril de 2016, emitida pelo Reitor da Autarquia. 
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 Promover a interação entre os membros da equipe de professores encarregada 

das turmas que orienta; 

 Dinamizar os encontros semanais dos professores das turmas que orienta, 

acompanhando o trabalho didático-pedagógico;  

 Participar, quando convocado, de reuniões com a chefia de departamento; 

 Subsidiar, in loco, o trabalho desenvolvido em sala de aula; 

 Acompanhar o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos no campus e das 

turmas que orienta; 

 Manter registros sobre o acompanhamento do trabalho didático-pedagógico 

das turmas que orienta; 

 Participar do processo de avaliação por mérito do corpo docente; 

 Cooperar com o processo de distribuição dos professores no campus, 

procurando atender às peculiaridades das turmas que orienta, como também dos seus 

respectivos professores regentes; 

 Participar das reuniões dos Conselhos do campus.   

Percebe-se após a leitura das referidas atribuições que também não há uma atribuição 

explícita dos orientadores pedagógicos (atuais professores de apoio interdisciplinar) que se 

refira à formação continuada em serviço de docentes. No entanto, quando os mesmos 

participam em conjunto com coordenação pedagógica e Setor de Supervisão e Orientação 

Pedagógica (SESOP) e com os docentes, da definição de estratégias e da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, poderá ocorrer uma troca de experiências que favorecerá a formação 

continuada de todos os envolvidos. É possível também que nos encontros semanais, 

dinamizados pelos orientadores pedagógicos, em que os mesmos acompanham o trabalho 

didático pedagógico que vai sendo desenvolvido pelo corpo docente, problemas enfrentados 

pelos últimos sejam discutidos e para que se dê o levantamento de estratégias possíveis para a 

solução destes, a reflexão e o crescimento profissional de todos os envolvidos constituam-se 

em consequências. Quando o OP subsidia o trabalho desenvolvido em sala de aula, tem-se mais 

oportunidades de crescimento profissional para todos os envolvidos, culminando com o 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade para os educandos.  

 

2.5 - A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 

O governo federal, representado pelo Ministério da Educação (MEC) reconhece a 

importância da formação continuada. Na lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação para todo o país, alguns 

artigos apontam para a necessidade da formação permanente do professor. 

Embora o conceito de formação continuada englobe inúmeras ações, como participação 

em congressos, seminários, ciclos de palestras, simpósios, grupos de estudo, grupos de 

pesquisa, oficinas, cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de Pós-graduação 

Lato sensu – cursos de especialização com duração de 360 horas – ou cursos de Pós-graduação 

Stricto sensu – cursos de mestrado e doutorado – o presente estudo destacará os artigos da LDB 

que tratam da formação continuada em serviço, no locus da escola.   

O artigo 13 da LDB prevê que os docentes incumbir-se-ão de:  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade”. 

Verifica-se, analisando o inciso V, do artigo 13, que é prevista a participação dos docentes 

nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, ou 

seja, à formação continuada em ou fora do serviço. Esta sendo considerada pelo governo como 

forma de desenvolvimento profissional.  

 O parágrafo único do artigo 61 prevê que a formação dos profissionais da educação, de 

modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho;             

 II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação 

em serviço;    

 III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino 

e em outras atividades.   

Cita o artigo 67 que “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público: 
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I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

A lei 11.738, de 16 de julho de 2008, no artigo 2º, parágrafo 4º, garante que na 

composição da jornada de trabalho do docente, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois 

terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 

Sobra, então, pelo menos 1/3 da carga horária do professor para o desempenho de outras 

atividades relativas ao desempenho de sua profissão. Os docentes da escola que foi observada 

realizam algumas atividades fora do local de trabalho, porém há um período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, já incluído na sua carga horária de trabalho dentro da escola.  

 

2.6 -  INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

De acordo com Figueiredo (2011),  

um dos problemas centrais da educação é, hoje, o de preparar os cidadãos para a 

realidade de um mundo globalizado, complexo, de mudança, centrado no 

conhecimento, onde todos competem com todos, sem fronteiras, e onde a capacidade 

de cada um para criar valor, com empenho e inovação, passou a ser fator crítico, não 

apenas de sucesso, mas de sobrevivência (FIGUEIREDO, 2011, p.1). 

 

A Educação, nesse contexto de constantes mudanças, enfrenta inúmeros desafios: não 

pode permanecer estática no tradicionalismo nem ensimesmada em valores ultrapassados. O 

autor supracitado destaca que é justamente nesse cenário que os sistemas escolares se mostram 

insuficientes, tanto na sua capacidade de se renovar quanto na preparação das gerações futuras 

para um mundo em que a criatividade e a inovação tornaram-se fatores primários de 

diferenciação. Muitas vezes, os próprios atores envolvidos no processo educativo temem as 

mudanças e tendem a manter a cristalização das configurações de forças, mantidas dessa forma, 

equilibradas.  

Mas é premente que esses desafios sejam suplantados. Faz-se necessário, então, 

oportunizar possibilidades em que inovações sejam implementadas. É preciso que práticas de 

reflexão e estímulo entre docentes e entre estes e o corpo discente sejam permanentemente 

incentivadas e aplicadas. 
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De acordo com Carbonell (2002, p.19), inovação é entendida como  

Uma série de intervenções, decisões e processos, com algum grau de intencionalidade 

e sistematização, que tentam modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos 

e práticas pedagógicas e, por sua vez, introduzir, seguindo uma linha inovadora, novos 

projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, 

modelos didáticos e uma outra forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a 

dinâmica da aula. 

 

 Segundo Greene (2001) a inovação tem um caráter experimental e está sempre 

relacionada a riscos tanto quando está sendo desenvolvida quanto na sua implantação. Ela deve 

contribuir para o progresso e bem estar da humanidade, do contrário não valerá a pena os 

recursos e os esforços empreendidos na sua realização. Assim, destaca o autor, a inovação é 

desejável para garantir as realizações da sociedade. 

 Cassassus (2000) conceitua inovação como a introdução de uma ideia em um dado 

sistema de relações que terá como consequência a transformação do modo como uma prática é 

realizada naquele sistema de relações. Daí, o autor conclui que qualquer inovação surge no 

tempo oportuno, num determinado contexto, em circunstâncias e condições próprias, em 

resposta a necessidades específicas. Para vir a ser generalizada e aplicada em contextos 

distintos, há que se ter semelhanças nas circunstâncias, condições e nas necessidades a serem 

supridas, em ambiente adequado. O autor conclui que a inovação é sempre localizada no tempo 

e no espaço e necessita de estudos, pesquisa e monitoramento. Além disso, há que se avaliar o 

seu percurso, resultados e impactos, tanto os desejáveis quanto os não previstos, antes de 

generalizá-las ou transpô-las para contextos diversos. 

 Para Alencar (1996) alguns fatores convergem para que se estabeleça um processo 

inovador: além do potencial criativo e do domínio do conhecimento por parte dos indivíduos 

envolvidos, um ambiente motivador para que as ideias possam ser efetivadas e os recursos 

materiais que possibilitem a sua implementação são fundamentais. 

 No entanto, Resende e Fortes (2005) destacam que não é uma tarefa fácil para o 

professor reconhecer que suas práticas, muitas vezes cristalizadas há anos, necessitam ser 

revisadas; porque isso, “significaria ‘abandonar’ princípios já incorporados e lançar-se rumo ao 

desconhecido”. 

 Entretanto Senge (1996) destaca que para que a inovação aconteça é fundamental que 

exista um forte compromisso entre os que estão envolvidos no projeto de mudança. A inovação 

e a mudança andam juntas, mas só acontecem de fato quando as pessoas nelas envolvidas se 

abrem para aprender, para mudar, para adquirir novos conhecimentos, para alterar conceitos e 

ideias trabalhadas, muitas vezes, durante anos a fio, para assumir novos comportamentos e 

atitudes não comuns até aquele momento, para repensar sua cultura pessoal e a organizacional 
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vivida até aquele momento, para mudar suas próprias crenças e aderir a novas e fundamentais 

maneiras de pensar e de agir. 

 Cardoso (2003), estudando Canário (1987) e Huberman (1973) classifica as inovações 

quanto às estratégias de implantação em três tipos:  

 as político-administrativas, sustentadas pelo poder coercitivo do Estado, com 

caráter centralizador, geralmente impostas por leis e/ou decretos, que ignoram os fatores 

subjetivos, ou seja, aqueles dos sujeitos afetados pela inovação; 

 as empírico-racionais, fundamentadas na racionalidade humana, base da 

justificativa para sua adoção; porém, a racionalidade que predomina é a de quem a concebeu e 

difundiu, desprezando-se a racionalidade do sujeito que adotará a inovação; 

 as normativo-reeducativas, que consideram aqueles que as adotarão como 

sujeitos ativos no processo, levando-se em conta seus valores e atitudes, buscando sua 

participação ativa no processo de solução dos problemas, analisando-se os problemas pessoais 

daqueles por quem a inovação será adotada e refletindo-se sobre suas práticas. 

 Huberman (1973) destaca três questões acerca da inovação escolar: 

 As inovações só podem ser avaliadas em função dos objetivos de um sistema de 

ensino; 

 Geralmente estão ligadas ao reforço ou à individualização do aprendizado, à 

profissionalização do ensino e à elaboração superior dos programas de ensino; 

 Implicam uma modificação correspondente de atividades e atitudes do pessoal 

escolar. 

 Frequentemente inovação é considerada como sinônimo de mudança, renovação ou 

reforma. No entanto, o autor destaca que o conceito de inovação é diferenciado do de mudança. 

Para Huberman (1973), numa mudança não se faz necessário criar algo, mas o autor entende a 

inovação como uma invenção planejada ou como uma intervenção deliberada. A maior parte 

das mudanças em educação referem-se a adaptações de coisas que já existem. Destarte, a 

inovação deve ter uma duração mais ou menos longa, alcançando um certo nível de utilização 

e deve adotar o formato semelhante ao de quando foi proposta ou pensada. 

 Porém, conforme Carbonell destaca, 

a simples modernização da escola  nada tem a ver  com  a inovação. Assim,  encher  

as  classes  de computadores,  realizar  saídas  ao entorno, cultivar uma horta ou  

realizar  oficinas  são frequentemente simples desenhos que enfeitam a paisagem  

escolar, mas que não modificam  absolutamente  as  concepções sobre  o  ensino e a  

aprendizagem estabelecidas  no mais rançoso conservadorismo.  São mudanças 

meramente epidérmicas  que,  isso  sim,  se  vendem  muito  bem  nas escolas  privadas 

e  nas  escolas  públicas  que também  competem no mercado para  estar na  moda  e  

atrair mais  alunos. Outras vezes, a inovação é um simples rótulo, pois já  se sabe que 
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na educação, como em outros  âmbitos  sociais, é muito  comum mudarem-se apenas 

os nomes  das  coisas  e  deixar  tudo  exatamente  igual (...) Nunca  se insistirá o 

suficiente em que não há reforma  do professorado  se não houver modificação  em  

seu pensamento,  seus hábitos  e  suas atitudes (CARBONELL, 2002, p. 20).  

Ferretti (1995) também aponta que para inovar faz-se necessário introduzir 

mudanças num objeto de forma planejada visando produzir melhoria do mesmo. 

Dissecando o conceito posto, o autor ressalta que as mudanças devem ser compreendidas 

como alteração significativa de algo entre um primeiro momento (o referencial para avaliar 

a existência da mudança) e um outro, posterior. O autor ainda destaca que por planejada 

deve-se entender uma ação que se orienta por objetivos definidos visando resolver 

problemas específicos da realidade, ação esta desenvolvida de acordo com um plano com 

etapas claramente explicitadas. E reforça que melhoria é um termo carregado de conotações 

valorativas vinculadas ao sistema de valores daqueles que intentam implementar a 

inovação. Expressa a passagem de um estado anterior, menos desejável, para um posterior, 

considerado mais atraente em função de determinados fins, os parâmetros finais para a 

avaliação da significância da mudança que se venha a implementar. Segundo o autor,  

Estamos entendendo a produção de inovações como a criação de respostas novas 

aos desafios oferecidos por um dado contexto, a partir da análise crítica do 

mesmo e das contribuições efetivas que tais respostas podem oferecer para 

enfrentar os desafios e produzir melhorias no objeto que é alvo da inovação 

(FERRETTI, 1995. p. 84). 

 

 Ferretti (1995) ainda aponta que a adoção das inovações deve ser antecedida de uma 

análise crítica quanto à sua adequação e das necessárias adaptações que o contexto requer 

para que elas possam, ao serem implementadas, responder aos desafios. Caso contrário, 

pode-se cair em “modismos”, no conhecido “mecanismo de transplantação”, típico das 

sociedades dependentes e que persiste em nossa realidade educacional, em que há a adoção 

de procedimentos considerados inovadores para justificar o adjetivo “renovada”, sem que 

se altere fundamentalmente o processo ensino-aprendizagem e/ou seu produto. 

Descreve o que denomina “inovações” pedagógicas: as experiências e pesquisas 

pedagógicas que surgem como alternativas de respostas a problemas e necessidades 

enfrentadas por um dado sistema.  E especifica-as: 

 Inovações pedagógicas relacionadas à estrutura curricular correspondem a 

propostas de organizações curriculares que promovam a integração de conteúdos ou 

objetivos. Esses conteúdos derivam de referenciais distintos dos conhecimentos 

específicos compreendidos pelas disciplinas, mas oriundos de fenômenos sociais ou dos 

interesses e necessidades dos alunos. As atividades de ensino são estruturadas de forma 

que seja necessário o envolvimento ativo do aluno no planejamento e na realização das 
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atividades propostas. É indicado, ainda, que essas atividades sejam diversificadas a fim de 

mobilizar e integrar os vários aspectos do desenvolvimento do aluno. Destarte, inovar o 

currículo corresponde a planejá-lo, respeitando-se os limites das disciplinas, organizando-

as em termos de suas “estruturas fundamentais”. 

 As inovações nos métodos e técnicas de ensino, as que mais concentram as 

tentativas de produção de mudança educacional, provavelmente por serem as que o 

professor tem mais controle e, portanto, mais condições de atuar, referem-se àqueles 

métodos de ensino estruturados que visam levar o aluno a utilizar suas habilidades 

intelectuais, a exercitar o pensamento reflexivo na solução de problemas e à tomada de 

decisões. Sob a visão da didática, as inovações relacionam-se à criação de métodos ou 

técnicas de ensino que favoreçam a integração de conteúdos e a integração social dos 

alunos, além de estimularem a participação destes em outros níveis que não apenas o 

intelectual. Ainda nesta ótica, algumas técnicas desenvolvidas no sentido da 

individualização do ensino, de forma que o aluno se envolva ativamente na realização das 

tarefas, respeitando-se seu ritmo de aprendizagem. Porque se segue o pressuposto de que 

a participação ativa do aluno no processo ensino/aprendizagem resulta em aprendizagens 

mais significativas e de melhor nível. 

 Já a inovação nos materiais instrucionais e na tecnologia educacional têm 

caminhado no sentido da elaboração de materiais instrucionais que favoreçam o ensino 

individualizado, além do desenvolvimento de recursos audiovisuais para fins educacionais, 

o emprego de tecnologia educacional objetivando tornar mais significativas a 

aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades intelectuais. 

 As inovações na relação professor-aluno relacionam-se à disposição 

intencional dos docentes para manter com os estudantes contatos que se baseiam na 

cooperação, no estímulo às capacidades, no desafio à participação e pela atenção 

individualizada, em que o professor é considerado um facilitador da aprendizagem e o 

aluno como o sujeito do processo. 

 Inovações na avaliação educacional referem-se ao caráter contínuo da coleta 

de dados, à diversificação das dimensões a serem avaliadas, aos instrumentos e técnicas 

empregados, e a privilegiar a verificação do domínio das habilidades necessárias à 

realização de atividades complexas. 

Segundo Souza (2006), alguns critérios caracterizam essas práticas e iniciativas 

configurando-as como experiências inovadoras: 
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- No contexto da educação, em termos lógicos e de acordo com seu desenvolvimento, 

devem estar em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE); 

- Devem provocar impacto positivo na situação educacional do local, o que pode ser 

comprovado por indicadores claramente estabelecidos; 

- Devem introduzir melhorias significativas em relação às práticas anteriores; 

- Como produção sociocultural e historicamente elaborada, a inovação precisará ser 

reconhecida e validada como tal, por um coletivo que está direta ou indiretamente envolvido 

em sua produção. Este, baseado no consenso em relação às características das inovações, 

credibilizará ou não a iniciativa como uma inovação. 

- Desta forma, a inovação tem utilidade local e/ou global, pois pode ser aplicada em 

contextos educacionais específicos ou desenvolver-se em contextos diferenciados, podendo, 

inclusive, gerar novas inovações. 

- Preferencialmente, a implantação da inovação deverá apoiar-se em parcerias com a 

sociedade civil, com outros órgãos e articular-se com outras esferas do governo. A divulgação 

das iniciativas inovadoras possibilita a construção de relações de reciprocidade entre diferentes 

instituições, possibilitando a configuração de redes de comunicação e de trocas. 

É possível encontrarmos experiências inovadoras nas diferentes dimensões da gestão, a 

saber: administrativa, financeira, patrimonial ou pedagógica. 

Destarte, uma inovação considerada eficiente e eficaz deve atingir valores, conceitos, 

princípios, métodos e procedimentos comuns num referido contexto, visando a melhoria dos 

resultados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
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Neste capítulo define-se a metodologia de pesquisa adotada para o desenvolvimento do 

presente estudo.  

Minayo (2010) define Metodologia como o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Para a autora, a Metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino 

do potencial criativo do investigador. 

 

3.1 – CIÊNCIA E PESQUISA 

De acordo com Gil (2008), Ciência pode ser caracterizada como uma forma de 

conhecimento objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e falível. Vergara (2016) define 

a Ciência como uma forma de se acessar o conhecimento, utilizando-se um método. Gil (2008) 

define método como o caminho que deve ser percorrido para se chegar a um determinado fim. 

E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se 

atingir o conhecimento. Define, ainda, pesquisa como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. Ressalta que o objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para os problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

Segundo Vergara (2016), a base da Ciência é a pesquisa. 

 

3.2 – CLASSIFICAÇÃO PARA PESQUISAS 

Gil (2008) classifica as pesquisas em três grupos: pesquisas exploratórias, descritivas e 

explicativas. 

O autor define que as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. São desenvolvidas com o objetivo 

de proporcionar uma visão geral, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis sobre ele. 

Já as pesquisas descritivas, segundo o autor, são aquelas cujo objetivo primordial é a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Uma das características mais significativas deste tipo de pesquisa está 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Este tipo de pesquisa, juntamente 

com as exploratórias, são as que habitualmente os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática realizam. 
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E define as pesquisas explicativas como sendo aquelas cuja preocupação central é 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Trata-se da pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, uma vez que explica a 

razão, o porquê das coisas. No entanto, por tratar-se do tipo mais complexo e delicado, é 

também o tipo de pesquisa em que o risco de cometer erros é consideravelmente maior. 

Vergara (2016) acrescenta que os diferentes tipos de pesquisa não são necessariamente 

mutuamente excludentes, podendo uma pesquisa apresentar características dos diferentes tipos.  

Andrade (2006) destaca que a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles. 

Assim, os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo 

pesquisador.  

Para a consecução do presente estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, através 

de uma série de materiais publicados em diversas fontes, tais como artigos, dissertações, 

internet, que foram utilizados para a construção da fundamentação teórico-metodológica da 

pesquisa, sobre os seguintes assuntos: gestão, gestão do conhecimento, formação continuada de 

professores em serviço, trabalho do coordenador pedagógico, inovações pedagógicas. 

Também realizou-se uma pesquisa documental, a partir da análise da lei nº 9394/96, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece as diretrizes e bases da 

educação para todo o país; e da Portaria nº 71 de 12 de janeiro de 2012, publicada pela autarquia 

a qual pertence o campus observado, que contém as atribuições dos chefes de departamentos 

pedagógicos e dos coordenadores pedagógicos de disciplina que lá atuam. Também foi 

analisado um outro documento, elaborado pela Pró-Reitoria de Ensino, que dispõe sobre as 

atribuições dos orientadores pedagógicos que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Estes, atualmente, são chamados de professores de apoio interdisciplinar. 

 Foi realizada, ainda, uma pesquisa descritiva, analisando-se as percepções do grupo de 

docentes que atua nos anos iniciais do ensino fundamental num determinado campus de uma 

autarquia federal situada no município do Rio de Janeiro quanto às oportunidades de formação 

continuada em serviço surgidas nos encontros semanais de planejamento. E se esses encontros 

propiciam o planejamento e a implementação de ações pedagógicas inovadoras no trabalho 

desenvolvido com os estudantes do campus.    

Foi elaborado um estudo de caso, com a realização de entrevistas e aplicação de 

questionários com o corpo docente que atua nos anos iniciais do ensino fundamental no referido 

campus. 
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3.3 – O ESTUDO DE CASO  

De acordo com Yin (2001) o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se 

fazer pesquisa em ciências sociais. Qualquer uma das estratégias que se utiliza para realizar 

uma pesquisa apresenta vantagens e desvantagens próprias, dependendo basicamente de três 

condições:  

a) o tipo de questão da pesquisa;  

b) o controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos;  

c) o foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos.  

 Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos 

e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real (YIN, 2001).   

No presente estudo, não se teve controle sobre os eventos analisados. Tratou-se de um 

estudo contemporâneo e inserido na vida real, posto que foi realizado numa escola envolvendo 

os docentes nela inseridos, cada um com suas vivências e experiências, com suas questões e 

com um trabalho a desenvolver, do qual o desenvolvimento de inúmeros estudantes depende.  

Yin (2001a,b) sugere que existem seis principais fontes de dados para estudos 

de casos, cada uma das quais com seus próprios pontos fortes e fracos (...). 

Deve-se sublinhar  que essas fontes não são excludentes e, um bom estudo de 

caso tende a usar várias fontes de evidências (GRAY, 2012,p. 210). 

Quadro 1: Seis fontes de evidências e seus pontos fortes e fracos 

Fonte de evidência Pontos fortes Pontos fracos 

Documentação 

Estável – pode ser revisada 

repetidamente. 

Não invasiva – não criada como 

resultado do estudo de caso. 

Exata – contém detalhes precisos 

de nomes, cargos, eventos. 

Cobertura ampla – amplo período 

de tempo, eventos e contextos de 

campo.  

Acesso – problema de 

confidencialidade em muitas 

organizações. 

Viés de relato – reflete o viés 

(desconhecido) do autor do 

documento 

Registros de arquivos 

(Iguais aos anteriores para 

documentação.) Precisos e 

quantitativos. 

(Iguais aos anteriores para 

documentação). 
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Entrevistas 

Dirigidas – foco direto no tópico 

do estudo de caso. 

Ricas – oferecem dados originais e 

estimulantes. 

Risco de viés devido a perguntas 

mal construídas. 

Viés de resposta. 

Imprecisões devido à falta de 

memória. 

Reflexividade – entrevistado dá o 

que o entrevistador quer ouvir. 

Observação direta 

Realidade – cobre os eventos em 

tempo real. 

Contextual – cobre o contexto dos 

eventos. 

Demorada e cara. 

Foco restrito – a menos que haja 

cobertura ampla. 

Reflexividade – o evento pode se 

desenvolver de forma diferente 

por estar sendo observado. 

Observação participante 

(Iguais aos anteriores para 

observação direta.) 

Rica em relação a 

comportamentos e motivações 

pessoais. 

(Iguais aos anteriores para 

observação direta.) 

Viés porque o investigador 

manipula os eventos 

involuntariamente 

Artefatos físicos 

Rica em relação a aspectos 

culturais. 

Rica em termos de operações 

técnicas 

Seletividade – pode ser baseado 

em escolhas idiossincráticas. 

Disponibilidade. 

Fonte: Adaptado de Yin, 2001b. Retirado de Gray, David E. Pesquisa no mundo Real, p. 211. 

 Foram utilizadas variadas fontes de evidências no estudo, a saber: documentação, 

entrevistas, questionários. Isto porque, segundo Yin (2003), um bom estudo de caso deve prever 

a utilização de várias fontes de evidências, e não apenas uma; além disso, estas deverão estar 

bem encadeadas. 

Ele ainda explicita que o processo de coleta de dados para os estudos de caso é mais 

complexo do que os processos utilizados em outras estratégias de pesquisa. Daí, julga essencial 

que o pesquisador do estudo de caso possua uma boa versatilidade metodológica e obedeça a 

certos procedimentos formais visando garantir o controle de qualidade durante o processo. Yin 

(2001) defende que esse processo seja tão explícito quanto possível, de forma que os resultados 

finais - os dados que foram coletados - reflitam uma preocupação pela validade do constructo 

e pela confiabilidade, o que, dessa forma, validaria a realização de análises adicionais. 
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3.4 – PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Quanto à abordagem, ou seja, à maneira de encarar os dados, a pesquisa pode ser 

qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. 

Segundo Brasileiro (2013), a pesquisa quantitativa expressa fatos, informações, dados e 

opiniões em medidas numéricas. Sobre essas medidas, posteriormente, são feitas análises 

utilizando-se recursos estatísticos: porcentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, etc. 

Já as pesquisas qualitativas são definidas pela autora como aquelas ligadas à  

interpretação dos fenômenos e à atribuição de significados durante a pesquisa. Estas não se 

utilizam dos recursos estatísticos. É descritiva, coletando os dados direto na fonte. Seus 

processos, sua dinâmica, as variáveis e as relações entre elas são dados para a construção de 

sentidos, constituindo-se nos principais condutores da abordagem. Trabalha basicamente com 

dois tipos de dados: os verbais, obtidos durante as entrevistas ou nas narrativas; e os visuais 

obtidos nas observações. Para Minayo (2010), 

A  pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2010, p.21-22). 

 

As pesquisas quali-quantitativas são aquelas  em que o pesquisador associa os dois tipos 

de dados: quantitativos e qualitativos. Minayo (2010) destaca a importância deste tipo de 

abordagem ao se trabalhar com elementos complexos, possibilitando relações produtivas. 

Não existe um "continuum" entre "qualitativo-quantitativo", em que o primeiro termo 

seria o lugar da "intuição", da "exploração" e do "subjetivismo"; e o segundo 

representaria o espaço do científico, porque traduzido "objetivamente" e em "dados 

matemáticos". A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto 

cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a 

região "visível, ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia (MINAYO, 2010, p.22). 

 

De acordo com Pope & Mays (1995) os métodos qualitativos e quantitativos não se 

excluem. “Combinar técnicas quantitativas e qualitativas torna uma pesquisa mais forte [...], o 

que contribui para o enriquecimento da análise”. 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram quanto à 

forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de 

pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de 

contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos. Pode-se distinguir o enfoque 

qualitativo do quantitativo, mas não seria correto afirmar que guardam relação de 

oposição (POPE & MAYS, 1995, p.42). 
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Destarte, a abordagem escolhida para a condução dessa pesquisa foi a quali-quantitativa. 

Isto porque a análise, o registro e a interpretação dos fatos em estudo, a saber, analisar a 

contribuição das ações desenvolvidas pelos coordenadores e orientadores pedagógicos junto 

aos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental  na  formação continuada 

em serviço dos envolvidos e no planejamento e implementação de ações pedagógicas 

inovadoras no campus observado da autarquia, se deu sem a interferência do pesquisador. A 

realidade e os sujeitos envolvidos na pesquisa são elementos indissociáveis e fundamentais para 

esse estudo, tornando-se necessário levar-se em conta seus traços subjetivos e suas 

particularidades para o estabelecimento das relações entre eles. A escolha sobre a abordagem 

mista, quali-quanti se deveu ao fato de que nesse estudo houve análise de dados não 

mensuráveis e de outros passíveis de serem analisados pelo emprego de instrumentos 

estatísticos.  

Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno 

que está sendo estudado. (BEUREN, 2006, p.91)  

Durante a pesquisa, ao se analisar as contribuições das trocas de experiência entre 

professores e equipe pedagógica na formação continuada em serviço de todos os envolvidos e 

no planejamento e implementação de ações pedagógicas inovadoras no campus observado, 

tomou-se por base os sujeitos envolvidos e a realidade de cada um, e como estes dois elementos, 

sujeito e realidade, não podem ser concebidos isoladamente, como já afirmado anteriormente, 

tornou-se necessário levar-se em conta seus traços subjetivos e suas particularidades para que 

se estabelecessem relações entre eles. Assim, uma análise mais profunda dos dados estudados 

se mostrou mais adequada nessa pesquisa, o que caracteriza a abordagem qualitativa.  

No entanto, também foram aplicados questionários em que dados foram quantificados 

utilizando-se instrumentos estatísticos, o que caracteriza uma abordagem quantitativa. 

Richardson (2012, p.70) afirma que a abordagem quantitativa “caracteriza-se pelo emprego de 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por 

meio de técnicas estatísticas”, (...).  

 

3.5 – A PESQUISA 

 O objeto de estudo é a gestão sob a ótica do fator pedagógico. A estrutura organizacional 

de cada campus da autarquia prevê a figura do diretor-geral como a instância máxima do 

mesmo. Este diretor-geral conta com outros dois diretores para assessorá-lo em questões mais 

específicas: o diretor administrativo e o diretor pedagógico. Ligados a este último, atuam as 

coordenações pedagógicas de disciplinas e os professores de apoio interdisciplinar. 
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Analisou-se o trabalho desenvolvido pelas coordenadoras pedagógicas de disciplinas e 

pelos professores de apoio interdisciplinar, os professores que atuam com os docentes de grupos 

de anos de escolaridade - a equipe pedagógica do campus, junto aos docentes. O campus que 

será observado funciona em dois turnos: o matutino e o vespertino.  

Vale ressaltar que cada campus organiza da forma como lhe convier com que anos de 

escolaridade os três professores de apoio interdisciplinar de que dispõe vão atuar. No campus 

escolhido para ser observado, a organização do trabalho dos professores de apoio 

interdisciplinar, em 2017, deu-se da seguinte forma: um professor de apoio interdisciplinar 

atuando com os professores do 1º ao 3º anos, em cada turno; e um professor de apoio 

interdisciplinar atuando com os professores do 4º e do 5º ano, dos dois turnos. 

A figura 4 apresenta o organograma com a estrutura de gestão de cada campus da 

autarquia: 

 
Figura 4 – Estrutura da gestão em cada campus da autarquia 
Fonte: Elaborado pela autora 

Atividades é a denominação conferida aos componentes curriculares Artes Visuais, 

Educação Musical, Informática Educativa, Literatura e Educação Física, que fazem parte da 

grade curricular semanal dos alunos atendidos no campus. 

O trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica do campus, que corresponde à área 

destacada na figura 4, foi o foco desta pesquisa. 

Conforme Libâneo (2013) destaca, a coordenação pedagógica, atuando diretamente com 

os docentes regentes, coordena o trabalho coletivo e a manutenção do clima, das condições de 

trabalho e do ambiente formativo para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas da 

escola. No campus observado, há a previsão de encontros para planejamento que acontecem no 

espaço da escola, num tempo previsto na grade de horário de trabalho de todos os docentes, em 

que há a oportunidade de trocas de experiências e cooperação serem estabelecidas entre a equipe 
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pedagógica e os docentes regentes. Analisar as contribuições que esses encontros podem 

fornecer em situações de formação continuada em serviço para todos os envolvidos e no 

planejamento e implementação de ações pedagógicas inovadoras para o campus foi o foco do 

presente estudo.  

Consideram-se experiências inovadoras sob a ótica da gestão pedagógica, verificando 

se há a implementação de ações pedagógicas inovadoras contando com uma participação ativa 

de todos os envolvidos no processo de solução dos problemas, que venham a contribuir para 

minimizar ou até solucionar desafios da educação hoje,  

O percentual de professores regentes atuando no campus observado, com menos de 5 

anos na autarquia, é bastante elevado. Daí, a motivação para a pesquisa deu-se pelo fato de que 

o trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica do campus pode contribuir na formação 

continuada dos docentes envolvidos, tanto a equipe de coordenadores pedagógicos e 

professores de apoio interdisciplinar, mais experientes, quanto dos professores regentes, que 

estão se apropriando do trabalho pedagógico desenvolvido na autarquia. E, se nesses encontros 

de planejamento, planejam-se e implementam-se ações pedagógicas inovadoras. Tais 

iniciativas envolvendo a gestão do conhecimento contribuiriam para o desenvolvimento de um 

trabalho de mais qualidade, envolvendo a criação, a disseminação e o compartilhamento do 

conhecimento. 

Iniciou-se o trabalho com a pesquisa bibliográfica para embasamento sobre os temas 

levantados no referencial teórico. A partir daí, partiu-se para a implementação da parte prática 

da pesquisa. 

 

 

3.6 – O UNIVERSO OU POPULAÇÃO E A AMOSTRA  

 Em Gil (2008), encontramos a definição de universo ou população como um conjunto 

definido de elementos que possuem determinadas características. O autor define amostra como 

o subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo ou população. 

 Na pesquisa realizada, o universo correspondeu a todos os 48 docentes que atuaram no 

campus observado no ano letivo de 2017, considerando equipe pedagógica e docentes regentes. 

No entanto, nem todos puderam participar como respondentes. A amostra, então, correspondeu 

aos 33 questionários devolvidos, além das 16 entrevistas realizadas, contemplando professores 

efetivos e contratados do campus abrangendo todas as disciplinas oferecidas aos estudantes, 

bem como docentes que atuam como professores de apoio interdisciplinar e na coordenação 
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pedagógica das disciplinas que fazem parte da grade curricular dos discentes dos anos iniciais 

do ensino fundamental da autarquia.  

 

3.7  – ASPECTOS ÉTICOS 

 Cooper e Schindler (2016) definem Ética como normas ou padrões de comportamento 

que guiam nossas escolhas morais quanto ao nosso comportamento e nosso relacionamento 

com as outras pessoas.  

Gray (2012) destaca que nas pesquisas que envolvem a coleta de dados ou contato com 

populações humanas (ou animais), a ética está ligada à adoção de princípios morais ou normas 

para realizá-la a fim de guiar as escolhas morais de comportamento e relacionamento com o 

outro.  

 Define os seguintes princípios éticos que devem ser seguidos por todo pesquisador 

(GRAY, 2012): 

 Evitar danos aos participantes. 

 Garantir seu consentimento informado. 

 Respeitar sua privacidade. 

 Evitar o uso de engano. 

O principal objetivo da Ética na pesquisa, segundo Cooper e Schindler (2016), é 

assegurar que ninguém seja prejudicado ou sofra consequências adversas devido às atividades 

de pesquisa. 

É compromisso fundamental o respeito incondicional aos princípios éticos aqui 

destacados para a realização do estudo.  

3.8 – LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada num campus de uma autarquia que atende a estudantes dos anos 

iniciais do ensino fundamental, na zona oeste do município do Rio de Janeiro. A aplicação do 

questionário foi feita a todos os professores regentes, coordenadores pedagógicos e professores 

de apoio interdisciplinar que atuam no campus. 

Destarte, deve-se evitar extrapolação dos resultados, uma vez que os questionários 

foram aplicados neste contexto, com estes atores sociais.  

 Os estudos de caso, de acordo com Yin (2001), apresentam uma restrição: fornecem 

pouca base para se fazer uma generalização. Esta é uma grande limitação a ser enfrentada.

 Pelas próprias características do instrumento questionário, a pesquisadora, ao entregá-

los aos respondentes, se colocou à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas que 
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pudessem surgir, ressaltando para o grupo pesquisado a importância da devolução dos mesmos. 

No entanto,  garantir a veracidade das informações prestadas pelos respondentes também se 

constitui em uma limitação.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COLETA DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O quadro 2 apresenta vantagens e desvantagens de cada técnica de coleta de dados, 

segundo Richardson et al (2012): 

Quadro 2: Técnicas de coleta de dados e suas vantagens e desvantagens 

TÉCNICA DE 

COLETA 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Questionário - Garante o anonimato 
- Inviabilidade de comprovar 

respostas ou esclarecê-las 
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- Questões objetivas de fácil 

pontuação 

- Questões padronizadas garantem 

uniformidade 

- Deixa em aberto o tempo para as 

pessoas pensarem sobre as 

respostas 

- Facilidade de conversão dos dados 

para arquivos de computador 

- Custo razoável 

- Difícil pontuar questões abertas 

- Dá margem a respostas 

influenciadas pelo “desejo de 

nivelamento social” 

- Restrito a pessoas aptas à leitura 

- Pode ter itens  polarizados / 

ambíguos 

Entrevista 

- Flexibilidade na aplicação 

- Facilidade de adaptação de 

protocolo 

- Viabiliza a comprovação e 

esclarecimento de respostas 

- Taxa de resposta elevada 

- Pode ser aplicada a pessoas não 

aptas à leitura 

- Consome tempo na aplicação 

- Sujeita à polarização do 

entrevistador 

- Não garante o anonimato 

- Sensível aos efeitos no 

entrevistado 

- Características do entrevistador e 

do entrevistado 

- Requer treinamento especializado 

- Questões que direcionam a 

resposta 

Observação 

Direta 

- Capaz de captar o comportamento 

natural das pessoas 

- Minimiza influência do “desejo de 

nivelamento social” 

- Nível de intromissão 

relativamente 

baixo 

- Confiável para observações com 

baixo nível de inferência 

- Polarizada pelo observador 

- Requer treinamento especializado 

- Efeitos do observador nas pessoas 

- Pouco confiável para observações 

com inferências complexas 

- Não garante anonimato 

- Observações de interpretação 

difícil 

- Não comprova/esclarece o 

observado 

- Número restrito de variáveis 
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Registros 

Institucionais 

(Análise 

Documental) 

- Baixo custo 

- Tempo de obtenção é reduzido 

- Informação é estável 

 

- Dados incompletos ou 

desatualizados 

- Excessivamente agregados 

- Mudanças de padrões no tempo 

- Uso restrito (confidencialidade) 

- Dados difíceis de recuperar 

Grupo Focal 

- Baixo custo e resposta rápida 

- Flexibilidade na aplicação 

- Eficientes para obter informações 

qualitativas em curto prazo 

- Eficiente para esclarecer questões 

complexas no desenvolvimento de 

projetos 

- Exige facilitador/moderador com 

experiência para conduzir o grupo 

- Não garante total anonimato 

- Depende da seleção criteriosa dos 

participantes 

- Informações obtidas não podem 

ser 

generalizadas 

Fonte: Adaptado de Richardson et al (2012) 

 

 Foram utilizadas algumas destas fontes de coletas de dados: questionário, entrevista e 

consulta a registros institucionais (análise documental). 

 

4.1.1 -  O Questionário 

 Um dos instrumentos utilizados foi o questionário. Segundo Gil (2008), o questionário 

é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, 

valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

O questionário pode ser aberto - pouco ou não estruturado, ou fechado - estruturado. No 

questionário aberto, as respostas livres são dadas pelos respondentes; no fechado, o respondente 

faz escolhas, ou pondera, diante de alternativas apresentadas. 

Para Gil (2008), construir um questionário consiste basicamente em traduzir os 

objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões irão proporcionar 

os dados requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar as 

hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa. Utilizar esta técnica 

apresenta vantagens como: menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores; a técnica garante o anonimato das respostas; permite que as 

pessoas o respondam no momento em que julgarem mais conveniente; não expõe os 
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pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Mas esta técnica de 

pesquisa também apresenta limitações, como: a exclusão de pessoas que não sabem ler e 

escrever, o que, em certas circunstâncias, conduz a graves deformações nos resultados da 

investigação (não foi o caso deste estudo); impede o auxílio ao informante quando este não 

entende corretamente as instruções ou perguntas; impede o conhecimento das circunstâncias 

em que o mesmo foi respondido, o que pode ser importante na avaliação da qualidade das 

respostas; não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente 

preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da representatividade da amostra; 

envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, visando evitar a alta 

probabilidade de não serem respondidos; proporciona resultados bastante críticos em relação à 

objetividade, pois os itens podem ter significado diferente para cada sujeito pesquisado. 

 Foi realizado um pré-teste com quatro professores, três regentes de turma e um 

coordenador, que dispuseram-se a colaborar, para verificar a clareza e a inteligibilidade das 

perguntas quanto aos conceitos abordados para a população-alvo. 

 O questionário (ver apêndice) foi aplicado aos professores regentes de turma e aos 

professores coordenadores pedagógicos e professores de apoio interdisciplinar do campus 

estudado. Foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido, no qual a pesquisadora 

se comprometeu junto aos respondentes em garantir o anonimato das respostas e sua utilização 

apenas para a realização da pesquisa. 

 

4.1.1.1 – Relação das perguntas do questionário com os conceitos pesquisados 

 As perguntas do questionário foram construídas baseadas na experiência da autora. No 

entanto, as mesmas relacionam-se com os conceitos pesquisados na revisão da Literatura 

realizada, como demonstrado nos quadros 3 e 4: 

 

 

 

Quadro 3: Questionário dos Professores regentes e relação com os conceitos pesquisados 

Perguntas Conceito Relacionado 

1,2,5,6,7 e 8 Formação continuada em serviço. 

9 
Percepção dos docentes quanto ao planejamento e  implementação de 

ações pedagógicas inovadoras nas turmas/campus. 
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3, 4, 10 e 11 Gestão do Conhecimento. 

5 perguntas finais Perfil dos Docentes regentes de turma respondentes. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 4: Questionário da Equipe Pedagógica e relação com os conceitos pesquisados 

Perguntas Conceito Relacionado  

1 a 5  Formação continuada em serviço. 

6 
Percepção da equipe pedagógica quanto ao planejamento e  

implementação de Inovações em Educação. 

 7, 8 9 e 10 Gestão do Conhecimento. 

5 perguntas finais 
Perfil dos Docentes que atuam na Coordenação e Orientação 

Pedagógicas. 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

4.1.2 – Entrevistas 

Segundo Gil (2008), a entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta frente 

ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obter os dados que interessam à 

investigação. Para o autor, a entrevista é uma forma de interação social; uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação. Destaca que muitos autores consideram a entrevista como a técnica por excelência 

na investigação social. 

 Utilizou-se também desta técnica porque durante a realização das entrevistas, dúvidas 

que porventura pudessem existir por parte dos respondentes puderam ser esclarecidas, 

garantindo uma maior veracidade aos dados coletados. Além disso, os respondentes puderam 

colocar sua visão de uma forma mais completa, explicando-a mais detalhadamente. 

4.2 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Segundo Gil (2008), os processos de análise e interpretação relacionam-se 

estreitamente. A análise objetiva está relacionada à organização e síntese dos dados visando a 

obter as respostas ao problema da investigação, enquanto que a interpretação objetiva 

corresponde a conhecer o sentido mais amplo das respostas, relacionando-as a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos. Vergara (2016) destaca que é possível tratar os dados 
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qualitativa e quantitativamente no mesmo estudo, podendo-se usar estatística descritiva para 

apoiar uma interpretação subjetiva ou para desencadeá-la. 

Gil (2008) ressalta que Miles e Huberman (1994) apresentam as três etapas que de um 

modo geral são seguidas na análise dos dados de uma pesquisa qualitativa: 

 A redução – seleção e simplificação dos dados que aparecem nos registros do 

trabalho de campo. Após essa simplificação, os dados originais são sintetizados e organizados 

de acordo com temas ou padrões definidos nos objetivos originais da pesquisa e serão 

fundamentais para a construção de conclusões razoavelmente construídas e verificáveis.   

 A exibição – organização dos dados de forma a que se possam estabelecer 

análises sistemáticas de diferenças, semelhanças e relações. 

 A conclusão/verificação – Para a elaboração de uma boa conclusão faz-se  

necessário uma minuciosa revisão considerando o significado dos dados com suas 

regularidades, padrões e explicações. Estes significados necessitam ser testados quanto à sua 

validade, ou seja, produzem conclusões com crédito, defensáveis, garantidas e capazes de 

suportar explicações alternativas. 

Nas pesquisas qualitativas não há como separar a análise da interpretação. Gil (2008) 

destaca que os procedimentos estatísticos são muito úteis e devem, sempre que possível, ser 

utilizados nas pesquisas sociais. Mas, segundo o autor, para interpretar os resultados, o 

pesquisador precisa ir além da leitura dos dados, objetivando integrá-los num universo mais 

amplo em que poderão ter algum sentido. Esse universo é o dos fundamentos teóricos da 

pesquisa e o dos conhecimentos já acumulados em torno das questões abordadas. Daí a 

importância da revisão da literatura. Será essa bagagem de informações, que contribuirá para 

que o pesquisador possa, além de formular e delimitar o problema e construir as hipóteses, 

também auxiliá-lo na etapa de análise e interpretação para conferir significado aos dados. 

Destaca que são as teorias que constituem o elemento fundamental para o estabelecimento de 

generalizações empíricas e sistemas de relações entre proposições. 

Segundo Gray (2012), uma das abordagens mais comuns quando há dados qualitativos 

é a análise de conteúdo, que consiste em fazer inferências sobre os dados identificando de forma 

sistemática e objetiva características especiais (classes ou categorias) entre eles. 

 Alguns dados obtidos através das respostas do questionário foram tratados mediante o 

uso de ferramentas estatísticas como a distribuição de frequência percentual e serão 

apresentados através de gráficos e/ou tabelas criados com o uso do software Microsoft Excel. 

 No entanto, através do questionário e das entrevistas, aplicados aos professores regentes 

dos anos iniciais do ensino fundamental e à equipe pedagógica que atua com esses professores 
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no campus observado da autarquia, foi realizada uma pesquisa também com abordagem 

qualitativa utilizando-se a  análise de conteúdo para realizar a  interpretação dos dados coletados 

neste estudo de caso.  

Richardson (2012, p.80) menciona que  

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de determinadas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior 

nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos (RICHARDSON, 2012, p.80) 

 

 Os questionários foram aplicados aos professores que atuam no campus observado. Dos 

48 questionários distribuídos, houve o retorno de 33 respondidos, ou seja, 68,75% dos 

questionários. 

 Foram realizadas 16 entrevistas, abarcando professores que atuaram na equipe 

pedagógica e docentes regentes de turmas, das diferentes disciplinas ministradas aos alunos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, professores efetivos e contratados, que atuaram nos 

diferentes anos de escolaridade no campus observado, no ano letivo de 2017. 

 As respostas dos docentes entrevistados aparecerão na análise dos resultados como 

pertencentes ao respondente 1, respondente 2 e assim sucessivamente, até o respondente 16. 

 

4.2.1 - Perfil dos respondentes:  

4.2.1.1 - Formação Profissional 

A formação dos docentes respondentes que atuam no campus da autarquia observado é 

apresentada na figura 5. 

 

Figura 5: Formação dos docentes que atuam no campus observado que responderam ao    

questionário 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos nos questionários. 

 4.2.1.2 - Média de idade:  

Graduação
6%

Especialização
70%

Mestrado
21%

Doutorado
3%
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A média de idade da equipe pedagógica do campus observado é de 45 anos enquanto 

que a dos docentes regentes é de 37 anos. 

4.2.1.3 - Experiência no Magistério: 

A equipe pedagógica tem em média 26 anos de experiência no magistério, enquanto que 

a equipe de professores regentes tem 14 anos. 

4.2.1.4 – Regime jurídico dos docentes que atuaram no campus em 2017: 

Na figura 6 apresentamos o regime jurídico dos docentes que atuaram no campus 

observado em 2017: 

 

Figura 6: Percentual de professores efetivos e contratados temporariamente atuando no campus 

observado no ano de 2017 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na intranet. 

4.2.1.5 - Tempo de atuação na autarquia onde o campus observado está inserido: 

Em termos de tempo de atuação na autarquia na qual o campus observado está inserido, 

a média de anos dos docentes que atuam na equipe pedagógica é de 11 anos enquanto que a dos 

docentes é de 4,7 anos. 

4.2.1.6 - Experiência da equipe em outras Instituições: 

Em relação à equipe pedagógica, 54,5% dos docentes já atuaram em equipes 

pedagógicas de outras Instituições, 36,4% dos professores atuaram somente na equipe do 

campus observado e 9,1% não declararam esta informação. 

 

4.2.2 - Sobre as condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do 

conhecimento em uma organização 

Os docentes foram questionados sobre sua visão quanto à existência, no campus, de 

condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do conhecimento em uma 

organização, de acordo com a Teoria da Criação do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

(2008).  

Efetivos
80%

Contratados
20%
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As condições apresentadas no questionário ao grupo de docentes respondentes foram as 

seguintes: 

 Ambiente favorável ao compartilhamento de ideias através de conversas criativas. 

  Boas relações que favoreçam/possibilitem a criação do conhecimento (interação 

social, diálogo). 

 Intenção organizacional. 

 Autonomia dos membros da organização.  

 Flutuação e caos criativo (pseudocrises, situações são inseridas pela gerência 

objetivando estimular a criatividade). 

 Redundância (compartilhamento entre os membros da organização de informações 

além das exigências operacionais imediatas, objetivando  a aprendizagem por intrusão). 

 Variedade de requisitos (conhecimento proveniente da combinação das informações 

de forma rápida e flexível. 

 Infraestrutura organizacional (membros da organização podem mudar de contexto).  

 Tecnologia da informação (a serviço da circulação do fluxo da informação e do 

conhecimento de forma efetiva).  

Os resultados estão apresentados na figura 7:  

 

 

  

Figura 7: Condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do conhecimento 

em uma organização presentes no campus na visão dos respondentes 
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Fonte: Elaborado pela autora  

Nenhum dos respondentes percebe ser uma prática no campus realizar a flutuação e o 

caos criativo. Não identificam ser uma prática que pseudocrises, situações-problema fictícias, 

sejam inseridas pelos gestores no campus objetivando estimular a criatividade dos servidores 

para encontrar soluções para as mesmas. 

E apenas 6,1% apontaram a redundância, o compartilhamento entre os membros da 

organização de informações além das exigências operacionais imediatas, objetivando a 

aprendizagem por intrusão, como presentes no campus. 

Já 97% dos que responderam aos questionários entendem que há, no campus, um 

ambiente favorável ao compartilhamento de ideias através de conversas criativas. E os 

encontros de planejamento são locais privilegiados em que esse compartilhamento ocorre. É o 

momento em que equipe pedagógica e docentes regentes apresentam suas ideias e estas, 

coletivamente, são enriquecidas pelas contribuições e participação de todos os envolvidos. 

Segundo a respondente 1,  

fazemos uma reunião de planejamento geral onde são apresentados todos os conteúdos 

que devem ser trabalhados de acordo com o PPPI. Assim, todos já sabem quais são os 

tópicos a serem desenvolvidos. Então elas (as professoras), em casa, como sabem que 

no próximo dia de planejamento vai ser discutido determinado tópico, também já 

trazem ideias. Então a gente nesse primeiro momento discute as ideias, vê o que é 

válido, para desenvolver o planejamento. 

Já a respondente 2 explica:  

a gente discute questões que acontecem dentro da sala de aula, a gente discute a 

proposta pedagógica que o Colégio dispõe para o trabalho, que temas a gente consegue 

abordar dentro de toda essa proposta e a gente chega num consenso, normalmente. 

(...) De maneira  geral, a gente está sempre discutindo e sempre trocando. As 

experiências que cada um tem ajudam a complementar, de certa forma, tudo que a 

gente  aplica em sala de aula, cada um contribui de uma forma diferente e a gente 

consegue chegar num consenso bacana.  

Quando questionados se percebiam no campus em que atuam que há boas relações que 

favoreçam e/ou possibilitem a criação do conhecimento, 90,9% responderam entender que sim. 

A interação social e o diálogo são elementos apontados como presentes nos encontros de 

planejamento, bem como em outras oportunidades presenciais ou virtuais, em que os docentes 

trocam ideias para a construção do trabalho a ser desenvolvido. 

A respondente 6 destaca que considera o diálogo fundamental. “O tempo que a gente 

está ali conversando, a gente tira estratégias para que depois a gente possa pesquisar e melhorar 

o trabalho”. 

A respondente 15 explica:  

normalmente todos os professores sugerem atividades mesmo para os anos com os 

quais não trabalham. Por exemplo, o professor que tem 3º ano apenas, ele não pega o 
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2º ano, mas ele também sugere ações para o 2º ano, para que o conteúdo seja 

trabalhado por outro professor. É assim que os encontros acontecem: uma troca 

constante, de um ouvir o outro e pensar no conteúdo e sempre atrelado ao pedagógico 

do núcleo comum aqui do colégio. 

Quanto à intenção organizacional como uma das condições favoráveis à criação, 

disseminação e socialização do conhecimento em uma organização estar presente no campus (e 

na autarquia), 75,8% disseram perceber esta condição no seu local de trabalho. A existência 

desses horários comuns entre os docentes que atuam com o mesmo ano de escolaridade, na 

grade de horários de permanência na escola, bem como a presença de uma equipe pedagógica 

no campus, para que, semanalmente, aconteçam as reuniões de planejamento do trabalho a ser 

desenvolvido, além de discussões acerca dos problemas vivenciados pelos docentes com suas 

turmas/alunos, demonstram que é intenção do campus (e da autarquia) que haja a construção 

de um trabalho coletivamente e que haja a disseminação e socialização do mesmo entre todos. 

Além disso, as Mostras Pedagógicas, realizadas anualmente, constituem-se em momentos 

pontuais em que o campus apresenta o trabalho desenvolvido para toda a sua comunidade. 

Também há o incentivo por parte da equipe pedagógica e mesmo dos docentes regentes que 

esse trabalho seja apresentado em congressos, seminários, de forma a publicizar o trabalho 

realizado na para a comunidade externa, a sociedade.  

A respondente 16 destaca:  

acredito que o grande diferencial de nossa instituição está em promover esses 

encontros para planejamento por série e também o planejamento envolvendo toda a 

equipe pedagógica. Isso, pra mim, é o mais encantador porque nesse momento 

ouvimos uns aos outros e grandes projetos ou sugestões didáticas surgem. Muitas 

delas são sugestões inovadoras e peculiares, principalmente por buscarem atender às 

necessidades e à realidade de nossos alunos. Por exemplo, às vezes, surge alguma 

problema de bullying na escola e que precisa de um plano de ação envolvendo os 

docentes, alunos, técnicos etc. E praticamente todos os servidores colocam a ‘mão na 

massa’ para tentar resolver o problema. Pensam em filmes, em trabalhos onde cada 

um expresse seu pensamento... Já se montou uma peça de teatro, em que os servidores 

foram os atores, para se tratar o assunto. 

 

Os docentes foram questionados se percebem que há autonomia dos membros da 

organização para a criação, disseminação e socialização do conhecimento no campus e 66,7% 

responderam perceber essa condição no campus. Após a apresentação dos conteúdos a serem 

trabalhados, dos objetivos que se almeja alcançar e a partir das discussões de possibilidades de 

como o trabalho pode ser desenvolvido, os docentes têm autonomia para realizar um trabalho 

diferenciado, atendendo aos interesses e necessidades de suas turmas.  

Segundo a respondente 1  

esse planejamento a gente subdivide: primeiro vem a etapa de verificação daquilo que 

já foi cumprido, se de fato o que a gente combinou no planejamento anterior aconteceu 

para depois a gente ver as próximas semanas (...). A partir do momento em que eu 

verifico o que foi dado e o que não foi, elas vão me relatando o que inclusive divergiu, 
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porque às vezes a gente no planejamento pensa em uma atividade, mas depois o 

professor em casa acha melhor aplicar uma outra. Ele tem total liberdade para fazer. 

Aí depois no encontro a gente passa, inclusive, para os demais professores as 

mudanças ocorridas para que os outros professores possam seguir se acharem 

proveitoso. 

 

A respondente 2 destaca que “ a gente discute a proposta pedagógica que o Colégio 

dispõe para o trabalho, que temas a gente consegue abordar dentro de toda essa proposta e a 

gente chega num consenso, normalmente. Mas se no grupo, de repente, um prefere trabalhar 

com uma outra temática, aí a gente trabalha.” 

A respondente 6 cita uma situação vivida por ela e que demonstra essa autonomia:  

a coordenação sugeriu uma proposta, nós trouxemos para a sala de aula e no momento 

ali daquela conversa ficou para mim de um jeito, ficou para as outras professoras de 

outro. Cada uma fez de um jeito, diferente, e surpreendeu inclusive a coordenadora, 

porque ela tinha proposto para a gente era uma situação e a gente ampliou, a gente 

modificou e a gente foi fotografando e aquilo ali se tornou um baita trabalho, bem 

legal, bem bonito mesmo”. 

 

Quando questionados sobre a presença da variedade de requisitos, ou seja, se é uma 

prática comum na escola que soluções para os problemas detectados sejam resolvidos com a 

aplicação do conhecimento proveniente da combinação de informações de forma rápida e 

flexível e pelo acesso às informações em todos os níveis da organização, apenas 30,3% 

responderam perceber que isso ocorra na escola.  

Os docentes também foram questionados quanto à sua percepção sobre se a  

infraestrutura organizacional facilita a criação, disseminação e socialização do conhecimento e 

63,6% responderam perceber. A Instituição, a cada 3 anos, realiza consultas entre os pares para 

a renovação (ou não) da equipe pedagógica da escola e, assim, os membros da organização 

podem mudar de contexto. Em 2018 foi aberto esse processo de escolha e, os docentes podem 

se candidatar aos cargos, desde que respeitadas algumas condições previstas na  Portaria nº 

473/2018, que estabelece normas de consulta com vistas à escolha de Coordenadores 

Pedagógicos e Professores de Apoio Interdisciplinar, no seu artigo 8º a seguir:  

I. estejam em atividade docente, no regime de 40 horas ou de 40 horas com Dedicação 

Exclusiva e que tenham prestado concurso para o Departamento ao qual desejam se candidatar;  

II. tenham, pelos menos, 3 (três) anos de docência no Colégio Pedro II, em período 

contínuo, na matrícula SIAPE em que for feita a solicitação de inscrição; e 

III. não estejam licenciados por ocasião da inscrição e no ato da posse. 

qualquer docente do Departamento pode candidatar-se para ocupar uma função na equipe 

pedagógica, uma vez referendados por seus pares.  

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/FEV/PORTARIA%20N%C2%BA%20473,%20de%2019-02-2018%20-%20Coordenador%20Pedagogico.pdf
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/FEV/PORTARIA%20N%C2%BA%20473,%20de%2019-02-2018%20-%20Coordenador%20Pedagogico.pdf
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Nesta mesma Portaria, em seu preâmbulo, lemos o seguinte: “O REITOR pro tempore 

DA AUTARQUIA, designado pela Portaria/MEC n° 1280, de 4 de outubro de 2017, publicada 

no Diário Oficial da União de 5 de outubro de 2017, Seção 2, Página 12, no uso de suas 

atribuições legais e considerando 

I. já se haver tornado consensual ouvir-se a Comunidade Docente para a indicação 

de Coordenadores Pedagógicos, professores de Apoio Interdisciplinar e Orientadores 

Pedagógicos;  

II.  a importância de se fortalecer as instâncias e processos democráticos no Colégio 

Pedro II;  

III. o término do mandato dos atuais detentores dos cargos em questão; 

Percebe-se que periodicamente é possível que os docentes circulem pelos diferentes 

contextos, ora ocupando cargos na equipe que coordena pedagogicamente a escola, ora fazendo 

parte da equipe de professores regentes da mesma. E são os próprios docentes que participam 

da consulta, candidatando-se e escolhendo através do voto. Também fica claro ser uma prática 

usual na Instituição. 

 Com relação à tecnologia da informação, se esta está a serviço da circulação do fluxo 

da informação e do conhecimento de forma efetiva no campus, 87,9% dos docentes apontaram 

que sim. Os docentes, dos diferentes anos de escolaridade e das diferentes disciplinas que atuam 

com os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, apontaram que as redes sociais e aplicativos são 

grandes auxiliares que favorecem tanto a circulação de informações no campus quanto revela-

se um instrumento facilitador  para que materiais sejam construídos coletivamente bem como 

que ideias sejam aprimoradas e compartilhadas entre os membros do grupo. 

A respondente 12 ressalta:  

nós usamos as redes sociais para realizarmos trocas entre os membros do grupo, tanto 

a coordenação passando alguma coisa para a gente quanto os colegas professores 

passando suas ideias. A gente tem os grupos e ali trocamos. Isso ajuda bastante. 

Antigamente era o e-mail, nas acabava sendo mais difícil. Agora, com o whatsapp 

fica mais rápido, mais dinâmico. Eles colocam fotografias e depoimentos. (...) O 

whatsapp também é usado para repassar as informações da escola, da Direção, Chefia 

de Departamento e Reitoria. 

 

4.2.3 - Quanto à utilização de procedimentos utilizados para a Gestão do Conhecimento 

por parte dos docentes da escola: 

A pesquisadora questionou o grupo de docentes quanto à utilização de alguns 

procedimentos utilizados para a gestão do conhecimento, destacados por Paiva (2012).  

A pesquisadora apresentou os seguintes procedimentos: 
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 a formação de comunidades de prática ou grupos de estudo; 

  elaboração de catálogo de sugestões/páginas amarelas; 

  mapeamento das melhores práticas; 

 formação de grupos de interesse; 

 formação de grupos virtuais para que os envolvidos possam dirimir suas 

dúvidas/apresentar sugestões nas redes sociais ou através de aplicativos. 

E abriu espaço para que outros procedimentos fossem levantados.  

O resultado desta consulta é apresentado na figura 8: 

 

Figura 8: Procedimentos utilizados no campus para a Gestão do Conhecimento, na visão dos 

respondentes 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em 97% dos questionários devolvidos a elaboração de catálogo de sugestões foi 

apontada como um dos procedimentos de gestão do conhecimento utilizados na escola. Essa 

catalogação dá-se pelo arquivamento de uma cópia de cada atividade realizada nas turmas em 

uma pasta. E ainda, cada coordenador pedagógico mantém um arquivo no computador referente 

às atividades realizadas em cada ano letivo referentes a cada ano de escolaridade. 

A respondente 3 relata:  

nós da coordenação temos um arquivo onde guardamos uma cópia de cada atividade 

realizada, ao longo dos últimos anos, separadas por assuntos. Depois que o trabalho é 

encaminhado, esse arquivo fica à disposição dos professores para que eles possam 
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selecionar atividades e aplicá-las tal como elas estão; ou, se preferirem fazer alguma 

modificação, temos o arquivo da maioria dessas atividades no computador. Assim, 

fazemos as modificações e depois providenciamos a reprodução. 

Sempre que uma atividade nova é elaborada, quer seja pela equipe, quer seja pelo 

grupo de professores, uma cópia dessa atividade passa a fazer parte do arquivo e será 

disponibilizada para os futuros professores daquele ano de escolaridade na época 

correta. 

 

Já 84,8% dos respondentes apontam a formação de grupos virtuais para que os 

envolvidos possam dirimir suas dúvidas/apresentar suas sugestões/discutir a elaboração de 

atividades fora dos encontros de planejamento nas redes sociais ou através de aplicativos como 

um procedimento de gestão do conhecimento utilizado. A criação de grupos de e-mails, no 

aplicativo whatsapp e no facebook são os mais utilizados. 

A respondente 11 esclarece que  

cada ano de escolaridade formou grupo no whatapp, um somente com os professores 

do turno, onde tratam de questões específicas do seu turno; e outro, juntando os 

professores dos dois turnos, ou seja, todos que atuam com aquele ano de escolaridade, 

para que as trocas sejam ainda maiores e onde são discutidos assuntos relacionados 

àquele ano de escolaridade. Nesses grupos, muitas vezes, as discussões de ideias 

iniciadas nos encontros de planejamento, as sugestões de questões para as avaliações, 

ideias que surgiram após o encontro sobre o trabalho que vai ser desenvolvido são 

trocadas entre os professores envolvidos com o trabalho.  

Além disso, há um grupo no facebook, onde são divulgados eventos internos e 

externos que envolvam os servidores do campus. 

Há a proposta de se montar uma página do campus para que nosso trabalho seja 

conhecido por toda a comunidade interessada e por um número ainda maior de 

pessoas.    

 

Entre os respondentes, 66,7% apontam que o mapeamento das melhores práticas começa 

a se tornar uma rotina. Os registros, escritos e fotográficos, das atividades realizadas 

constituem-se em material para exposição nas reuniões de responsáveis, nas mostras de 

trabalhos realizadas no campus, em congressos, simpósios dos quais os docentes participam. E 

servem de fonte de consulta para que não possíveis erros detectados quando da realização da 

atividade sejam corrigidos e não mais repetidos. 

A respondente 1 reforça em sua entrevista que “enquanto a gente está fazendo o 

planejamento, a partir do momento em que eu verifico o que foi dado e o que não foi, elas vão 

me relatando o porquê de ter ou não ter acontecido, se foi produtivo, se a gente precisa mexer 

para um próximo ano, e isso tudo vai sendo anotado”.  

Dos docentes que responderam ao questionário 30,3% percebem a formação de 

comunidades de prática ou grupos de estudo como um procedimento de gestão do conhecimento 

presente na escola. A partir dos encontros de planejamento e mesmo em função do trabalho 

desenvolvido, alguns docentes apontaram que sentiram necessidade de estudar, em grupo, 
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temas diretamente ligados ao conteúdo trabalhado, que os embasaram para um melhor 

desempenho na sala de aula.  

A respondente 3 relata:  

as professoras do 1º ano solicitaram a mim que coordenasse um grupo de estudos em 

que elas estariam inseridas, sobre alfabetização. Ofereci materiais para embasamento 

teórico e recebi delas também alguns materiais. É interessante porque essa iniciativa 

partiu do interesse delas, das necessidades que estavam vivenciando no 

desenvolvimento do seu trabalho.  

 

Já 15,2% dos docentes apontaram a formação de grupos de interesse como um 

procedimento de gestão do conhecimento presente na escola. Da mesma forma que o 

procedimento anterior, em função do trabalho desenvolvido, das dificuldades encontradas, dos 

problemas a serem enfrentados, os docentes se reúnem em grupos de interesses, buscando 

soluções, coletivamente, para problemas que podem ser comuns ou aprofundamentos de 

discussão sobre temas de interesse do grupo. 

 

4.2.4 - Quanto à Formação Continuada em Serviço dos Docentes  

Os docentes foram questionados se, na sua visão, os encontros de planejamento dos 

quais participam propiciam momentos de formação continuada em serviço para todos os 

professores envolvidos. A figura 9 apresenta o resultado: 

 

Figura 9: Percepção dos respondentes quanto à formação continuada em serviço nos      

encontros de planejamento 
Fonte: Elaborado pela autora  

A respondente 15 revela:  

precisamos selecionar qual vai ser o tema para trabalhar com aquela faixa etária. 

Depois de selecionado, vamos discutir como aplicar aquilo, como trazer aquele 

conteúdo para a linguagem da criança. Às vezes o professor não conhece, não domina 

o assunto; nós temos professores de outros estados na equipe, então a realidade de 

discussão numa universidade é uma, em outra universidade é outra. Assim, a troca é 

constante. Acredito que há formação continuada em cada planejamento. 

Todas as atividades que a gente vai desenvolvendo dificilmente são atividades 

repetidas. Às vezes um professor da equipe traz um artista ou um tema que o restante 

do grupo ainda não teve acesso, então a gente acaba pesquisando e trazendo para 

discutir essa pessoa, quem é esse autor e qual a sua obra. Então a gente vai 
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apresentando sempre uma coisa nova. Como eu falei, o conteúdo é muito amplo. Então 

a formação continuada não é só minha, mas da equipe.  
 

A respondente 16 afirma:  

durante os encontros conversamos sobre estratégias didáticas que podem ser eficazes 

para o ensino. Tanto a coordenação sugere estratégias, quanto os professores 

compartilham suas experiências em sala de aula. Essa troca de experiências gera uma 

rede de informações que ajuda uns aos outros e nos ajuda em nossa formação 

continuada. 

 

Os docentes respondentes apontaram ações desenvolvidas nos encontros que propiciam 

formação continuada em serviço para todos os envolvidos:  

 Nos encontros de planejamento são apresentadas propostas de trabalho diferenciadas 

pela coordenação e pelos professores regentes. E, coletivamente, essas propostas são analisadas, 

discutidas, ampliadas e depois, executadas. Posteriormente, procede-se a uma avaliação do 

trabalho desenvolvido para planejamentos posteriores.  

Como afirma a respondente 3, 

eu sempre procuro sugerir algumas atividades e trazer algumas metodologias, às vezes 

novas, que são lançadas em congressos ou qualquer encontro do qual eu tenha  

participado, ou que eu tenha  visto através de pesquisa, para ver com o grupo de 

professores se cabe no nosso contexto escolar. Porque tem projetos que combinam 

com o nosso perfil de escola e tem outros que não. Então a gente procura discutir isso 

pra equipe toda ver se vai aderir ou não.  

 

 Nos encontros de planejamento com a coordenação de área e com os professores de 

apoio interdisciplinar (PAI) há a discussão das práticas (o “como fazer” na sala de aula). Desta 

forma, com a participação e contribuição de todos os envolvidos, as práticas se apresentam mais 

dinâmicas e atuais; 

A respondente 2 explica: “a gente normalmente primeiro trabalha escolhendo conteúdos 

a serem trabalhados, baseados no PPPI e depois dessas escolhas a gente começa a pensar em 

como vão se desenvolver esses conteúdos escolhidos”. 

A respondente 16 complementa:  

orientamos os professores trazendo sugestões didáticas para a atuação dos professores, 

buscando trazer novidades para a prática docente, a fim de que o professor possa 

decidir o que será melhor para o aprendizado de sua turma; sugestões de jogos, 

atividades lúdicas ou ainda atividades didáticas que promovam a problematização dos 

conteúdos. 

 

 Nos encontros de planejamento a coordenação pedagógica apresenta e orienta os 

professores regentes a como utilizar materiais manipuláveis e jogos na sala de aula. Desta 

forma, alguns estudantes são mais plenamente atendidos em suas dificuldades com a utilização 

de materiais e situações concretas em que os mesmos são utilizados.   

A respondente 6, destaca:  
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quando eu vim para cá eu fui muito acolhida pela minha OP (o agora professor de 

apoio interdisciplinar)  e, especificamente,  pela  minha coordenadora de Matemática 

que me deram total apoio, me mostrando várias estratégias, vários materiais 

pedagógicos, como trabalhar com a turma.  

 

A respondente 8 também ressalta que “a coordenadora de Matemática sempre traz a 

sugestão de muitos jogos para que a gente aceite ou não aplicar em nossa turma; eu tenho 

aceitado sempre porque dinamiza mais, não ficamos somente na folhinha, livro e caderno”. 

 Nos encontros de planejamento há troca de experiências/informações entre todos os 

docentes envolvidos nos encontros. Os professores de apoio interdisciplinar realizam atividades 

com as turmas, conhecem os alunos e trocam sugestões com os professores regentes de como 

atuar com os mesmos. Além disso, os professores de apoio interdisciplinar muitas vezes 

acompanham o desenvolvimento dos alunos com o passar dos anos de escolaridade, conhecem 

suas histórias de vida, os problemas pelos  quais suas famílias passam e trocam essas 

informações com os professores que atuam com eles num determinado ano de escolaridade. A 

coordenação de disciplina apresenta alternativas de práticas a serem desenvolvidas com os 

alunos, que foram desenvolvidas em outros anos, com outras turmas, mas que se mostraram 

experiências de sucesso naquele contexto. 

A respondente 4 destaca que  

nos nossos encontros a gente discute as séries, os conteúdos com os quais iremos 

trabalhar, trocamos experiências de como estamos trabalhando esses conteúdos, quais 

são os materiais pedagógicos que estamos utilizando para garantir a boa aplicação 

dele, mas para, além disso, nós discutimos também como é que as crianças estão 

assimilando. Então tem o momento de discussão realmente do planejamento a ser 

cumprido, de datas que precisamos respeitar, mas também se as crianças estão 

aprendendo, se precisa fazer alguma retomada, se precisamos replanejar, se é 

necessário buscar outros caminhos para atendimento dos alunos que não estão 

acompanhando determinado conteúdo ou determinada demanda do planejamento. 

 

 A equipe pedagógica do campus estimula que o trabalho desenvolvido com os discentes 

em sala de aula seja documentado pelos professores e os incentiva a apresentá-lo em encontros, 

seminários e congressos.  

A respondente 8 destaca: 

a coordenadora (de Matemática) me trouxe a proposta de participar do ENEMAI, um 

encontro de Matemática, no Campus São Cristóvão, e eu, junto com ela e com outras 

professoras do campus montamos um trabalho (desenvolvido pelos professores do 3º 

ano com suas turmas) que foi apresentado no encontro. 

 

 Nos encontros de planejamento há a reflexão por parte dos docentes, tanto da equipe 

pedagógica quanto dos professores regentes, quanto ao exercício das suas práticas, no confronto 

com o somatório das experiências cotidianas de dentro e de fora de sala de aula de todos os 

envolvidos no encontro.  
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A respondente 5 ilustra:  

todos os professores da minha equipe fizeram ou fazem algum curso de pós-

graduação, um está cursando uma 2ª graduação. Então, como estão estudando nesse 

momento, cada um em áreas diferentes, mas todos relacionados à nossa disciplina, 

eles acabam trazendo muitas ideias diferentes desses grupos de pesquisa dos quais 

participam. E isso tem enriquecido o grupo como um todo porque são temas 

completamente diferentes. Cada um traz um tema diferente, só que a gente, como 

equipe, procura juntar e realizar o trabalho com esse conhecimento que eles trazem. 

 

 Os encontros de planejamento propiciam o compartilhamento de ideias/ conhecimentos 

/práticas/ ações pedagógicas entre a equipe pedagógica e os professores regentes. 

A respondente 2 destaca:  

normalmente eu acho que o que soma muito são as experiências que são trocadas, 

porque, por exemplo, eu tenho pouca experiência dentro de sala de aula. Então tudo 

que eles (os outros professores) trazem nesse sentido de experiências que eles tiveram 

em outros trabalhos, ou até extra, é muito importante para mim. Um colega professor 

da equipe é artista  também, então ele está sempre contribuindo  dessa forma, com 

uma  visão mais ampla... De repente não só  o que vem de dentro de sala de aula, mas 

também de fora. E eu acho que é extremamente importante.  

 

A respondente 12, professora com mais de 20 anos de experiência de sala de aula na 

Instituição, relata:  

um dos destaques que faço sobre os planejamentos são as trocas que acontecem, 

porque você está acostumado a trabalhar de uma maneira aquele determinado 

conteúdo. Aí chega um colega e diz: ‘ah, eu fiz desse jeito!’ E você pode experimentar 

fazer também. Então essas trocas que a gente tem muitas vezes nos encontros ajudam 

muito no nosso crescimento. Tanto as trocas que fazemos com a equipe quanto com 

os colegas. Até mesmo os do turno oposto. Agora tem o whatsapp, ficou mais fácil: 

eles colocam fotografias e depoimentos, ‘eu fiz assim e tal’... É bem legal essa troca! 

 

A respondente 14 declara: “a gente já teve discussões, leituras de textos, trabalho de 

levar material para formação mesmo, de aprofundamento em questões que estavam sendo 

necessárias nas turmas, então a gente discutia disciplina, às vezes discutia um conteúdo 

específico de Matemática, de Língua...”. 

 Nos encontros de planejamento os problemas pedagógicos das turmas, as dificuldades 

dos alunos são apresentados. Após discussão, há o levantamento coletivo de estratégias de 

ensino diferenciadas, muitas vezes inovadoras, para o(s) aluno(s)/a(s)turma(s), respeitando-se 

as características dos estudantes e levando-se em conta as dificuldades encontradas em cada 

grupo. 

A respondente 4  ressalta:  

o trabalho do professor de apoio interdisciplinar, que a gente conhecia como 

orientador pedagógico se dá como uma ponte no dia a dia, pois ele está sempre 

acompanhando as turmas em sala de aula, está atendendo o aluno, está orientando o 

professor e no momento do nosso planejamento há a sua presença dando também 

contribuições do que vem observando quando está em sala. Ele também acompanha 

os professores em atendimentos aos responsáveis no SESOP. 
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 Consegue-se partilhar metodologias/atividades a serem desenvolvidas, nos momentos 

em que se discute o trabalho. Muitas vezes, após ouvir as sugestões apresentadas pela equipe, 

outras ideias surgem ainda no encontro. Mas às vezes, com o desenvolvimento do trabalho, 

novos caminhos são percorridos.  

A respondente 13 afirma:  

às vezes até uma prática do professor que é diferente do que eu conheço, também 

ajuda muito. Porque a gente não está ‘pronto’ para tudo. Então, às vezes, o que é 

pedido, proposto num planejamento, o professor tem uma tirada, tem uma forma 

diferente de colocar aquilo para a criança e a gente aprende muito. E é muito bom 

poder compartilhar essas possibilidades de caminhos para se chegar aos fins 

desejados. Eu acho que é uma função que ajuda muito no nosso trabalho pedagógico, 

porque a gente trabalha como professor de apoio interdisciplinar, mas a gente tem a 

função de professor. Eu acho que ajuda muito numa hora em que você precise também 

atuar. 

 

 A equipe pedagógica orienta os docentes quanto ao desenvolvimento do trabalho nos 

encontros de planejamento. A partir dessas orientações, os docentes tem liberdade de pensar 

em outras propostas e/ou em ampliações das apresentadas. Nos encontros há a partilha das 

experiências realizadas com o grupo de docentes que atuam com aquele ano de escolaridade.  

De acordo a respondente 4,  

nesses momentos de encontro também temos a formação continuada uma vez que a 

gente estuda algumas temáticas. Os coordenadores trazem alguns assuntos ligados ao 

trabalho a ser desenvolvido como, por exemplo, contos de encantamento. O 

coordenador tem uma preocupação de ter certeza de que o professor tem entendimento 

de que tipo de gênero é esse, como abordar o assunto, que práticas pedagógicas que 

atendem ao trabalho com esse gênero de forma qualitativa e de forma que o aluno 

possa aprender. 

  

 Nos encontros há, muitas vezes, o planejamento de atividades diferenciadas de acordo 

com as necessidades/dificuldades dos alunos/das turmas.  

A respondente 11 destaca:  

o planejamento acaba chegando, de certa forma, a questões até com relação a como 

que a turma está acompanhando, como que determinados alunos recebem o conteúdo, 

as atividades. Tem que pensar também naquele momento se a gente está atendendo a 

todos os alunos, se a gente precisa pensar em alguma atividade especificamente para 

um determinado grupo de alunos, de acordo com as dificuldades que possam estar 

demonstrando. 

 

A respondente 13 também afirma que  

com o professor é analisado o trabalho de acordo com todo o projeto da escola e como 

ele está sendo implementado com as crianças, se está sendo de forma acessível para 

que os alunos compreendam, se está havendo alguma dificuldade por parte das 

crianças e a coordenação pedagógica atuando junto nesse processo de planejamento 

de todo o material.  
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 Nos encontros de planejamento há a troca de materiais e metodologias a serem aplicados 

em aulas; tanto a equipe pedagógica traz sugestões quanto o grupo de docentes regentes 

apresenta suas ideias. 

A respondente 11 explica:  

logo que cheguei aqui, enquanto professora ainda, eu tive uma experiência muito 

bacana quanto a essa questão dos coordenadores levarem os materiais, a gente 

conhecer de que maneira se poderia trabalhar melhor com a turma, atividades mais 

manipulativas, ideias inovadoras, e enquanto coordenação, hoje, eu vejo que a gente 

continua fazendo dessa forma e os professores também mostram muito interesse. 

Então, de certa forma, a gente recebe professores que não se recusam a colocar que 

não sabem trabalhar determinado conteúdo de forma mais interativa com seu aluno, 

além da exposição do conteúdo. Então nos encontros de coordenação eu acho que a 

gente conversa, a gente organiza, a gente pensa junto como que seria a melhor forma  

de trabalhar com a criança. Então eu acho que os professores saem dos encontros, sim, 

com mais ideias de como trabalhar, de como fazer uma aula mais diferente, uma aula 

mais atrativa e interativa. 

 

 Há, no campus observado, o Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE). A coordenadora do núcleo orienta os professores quanto às estratégias 

para trabalhar com alunos portadores de necessidades específicas, tanto os professores regentes 

quanto os que atuam na mediação com esses estudantes em sala de aula ou ainda os que realizam 

Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

A respondente 9 relata:  

nos encontros semanais a gente vai traçando as atividades que vão ser executadas a 

partir das demandas de cada especificidade do aluno. Então se o aluno tem um atraso 

do desenvolvimento relacionado ao autismo, a gente foca nas características que ele 

apresenta. Com déficit intelectual a mesma coisa e por aí vai. O trabalho é planejado 

em função das demandas do aluno. Ou seja, pensamos o pedagógico em função das 

necessidades dos alunos. Geralmente a gente vai estendendo as questões que são 

emergentes na escola. Por exemplo, naquela semana, além da demanda pedagógica, 

tem algum evento ou tem alguma questão específica daquela criança atendida pelo 

NAPNE, então a gente discute além da questão pedagógica os casos específicos de 

eventos da escola, se a criança precisa sair mais cedo ou entrar mais tarde por conta 

de algum motivo, a gente adequa. 

 

 A coordenadora do NAPNE fornece aos professores informações a cerca de síndromes 

ou transtornos diferenciados que são apresentados pelos alunos das turmas. Ela também dá 

orientações de como os professores podem encaminhar o trabalho com esses alunos buscando 

se atingir os objetivos da melhor forma possível. 

A respondente 9 esclarece:  

nem sempre o professor, por mais que tenha uma compreensão do que é a educação 

especial, sabe a fundo como abordar aquele conteúdo com o aluno portador daquela 

característica que a criança apresenta e nenhuma síndrome tem todas as características 

comuns: todo autista vai apresentar isso, todo ‘Down’ vai apresentar aquilo. Existem 

características típicas, mas cada um é cada um. E aí eu preciso conhecer as crianças 

para orientar esse professor.  

 



89 
 

 O coordenador de Informática Educativa, os professores dessa disciplina e mesmo os 

professores regentes mais afinados com tecnologia estudam e trazem para que possam ser 

utilizados novos recursos tecnológicos (software e hardware); 

 O planejamento de projetos pedagógicos interdisciplinares, quando o campus reunido 

pensa nas ações a serem desenvolvidas para a consecução dos mesmos, é um momento rico de 

troca de experiências e de possibilidades de formação continuada para os docentes. Os 

professores de todas as disciplinas que atuam com os alunos e a equipe pedagógica apresentam 

suas propostas de trabalho e, coletivamente, se buscam pontos em que é possível integrar. Desta 

forma, pensa-se no trabalho como um todo, há um incentivo à pesquisa pelos docentes para 

maior conhecimento sobre os temas a serem abordados. 

A respondente 13 destaca:  

e tem também aqui na escola o que a gente chama de “planejamentão” (planejamento 

geral). Isso ajuda muito porque você tem a visão do todo, do trabalho que será 

desenvolvido por todas as disciplinas naquele ano de escolaridade. E quando se tem a 

visão do todo, isso te dá um direcionamento para trabalhar na sua área com coisas que 

você nem imaginava, você puxa situações. E dessa forma você também auxilia a 

outros colegas; mas, se de repente a gente ficasse só no nosso “miudinho”, das 

disciplinas com as quais trabalhamos, não perceberíamos. No entanto, quando você 

integra e quando você tem essa possibilidade de um planejamento geral onde cada 

área coloca o que está trabalhando, o que irá trabalhar depois e até o que gostaria de 

realizar, mas não sabe se irá conseguir, muitas ideias vão fluindo. 

 

 Tanto a equipe pedagógica quanto os colegas docentes regentes divulgam seminários, 

congressos, palestras que abordam temas que são do interesse dos docentes. 

 Há o planejamento de projetos temáticos, a serem desenvolvidos em uma disciplina 

específica, que permitem o aprofundamento de conhecimentos relativos àquela área, uma vez 

que os professores não são necessariamente especialistas na mesma. Um exemplo é o trabalho 

com gêneros textuais, que leva os professores a conhecerem as características dos diferentes 

tipos de gênero para que possam abordar com os alunos. E ainda que seja um projeto específico 

de uma disciplina, há possibilidade de integração com outras disciplinas. Esse trabalho conjunto 

aprofunda ainda mais o conhecimento que os docentes têm acerca daquele assunto.  

A respondente 4 destaca:  

o professor de núcleo comum e o que atende, como no meu caso, variadas turmas, em 

várias áreas do conhecimento e a vários anos de escolaridade, ele acaba tendo, em 

algum momento, que dar uma pausa para retomar o estudo de algum assunto. Então, 

quando você tem esses momentos nos encontros de planejamento eles também se 

tornam oportunidades de formação continuada. O profissional cresce, porque a gente 

não estuda só para dar aula, a gente estuda também para dar continuidade à nossa 

formação. E lembro-me que houve propostas e sugestões da coordenação, ainda esse 

ano,  de algumas  leituras para que pudéssemos ter uma fundamentação teórica a cerca 

de produção textual, de estudo de gêneros literários ... 
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 O diálogo, que permeia os encontros, permite que ideias iniciais apresentadas, quer pela 

equipe pedagógica, quer pelos professores, sejam aprimoradas e se constituam num trabalho de 

melhor qualidade a ser  desenvolvido com os alunos. 

A respondente 4 também afirma:  

eu acho que o planejamento é fundamental porque tem o olhar do professor que está 

em sala, tem o olhar do coordenador que alinhava os conteúdos e do professor de 

apoio interdisciplinar, que está ali, no dia a dia, nos atendendo muitas vezes na sala 

de aula. (...) Acho que é mais vantajoso, é mais relevante quando a gente planeja junto, 

porque a troca é maior, a visão do coordenador é uma visão às vezes mais aprofundada 

em termos de conteúdo; no entanto, a visão do professor de apoio interdisciplinar é 

mais dentro da  realidade porque ele está mais próximo do dia a dia do nosso trabalho 

de sala de aula e tem a visão do professor que conhece a sua turma; com essa troca 

coletiva fica mais fácil o trabalho dar certo, o trabalho atingir o objetivo e ficar com 

uma cara mais coletiva, não ficar com o perfil só do professor ou só da coordenação 

ou só do professor de apoio interdisciplinar. 

 

A respondente 3  ressalta, ainda, que “no momento do encontro, a coordenação precisa 

ter uma escuta, ouvir, trocar, não trazer algo totalmente fechadinho, mas a partir de uma ideia 

proposta, trocar com as pessoas, com os profissionais, aquilo que a gente acha que é legal para 

o grupo”. 

 O planejamento busca sempre focar na contextualização e na integração das atividades. 

A participação de todos permite o desenvolvimento de um trabalho em que o aluno tenha uma 

visão mais global do mundo em que vive. As trocas de experiência que acontecem favorecem 

o crescimento de todos os envolvidos. 

A respondente 13 destaca:  

gostei muito do trabalho que foi feito em Matemática sobre educação financeira, que 

não é uma realidade deles. E as crianças quando foram para o mercado já foram com 

aquela ideia do ‘se eu compro isso o quanto eu posso ter de troco? Mas vale a pena 

comprar isso?’ Não se ficou apenas na questão do dinheiro, mas fica na questão: “esse 

objeto me serve, eu preciso comprá-lo?” -  o consumo consciente. E a questão do 

poupar: ‘se eu recebo uma mesada eu preciso gastar tudo?’ Tudo isso foi discutido.  

Então eu gostei muito desse trabalho que foi feito de educação financeira porque foi 

feito para todos os anos de escolaridade, mas em cada um abordando de uma maneira 

diferente. E foi um projeto em que as áreas puderam ser integradas. Não foi aquela 

coisa de aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir... mas trabalhar a educação 

financeira de forma social, econômica e você dentro de uma sociedade que é 

capitalista, que exige um consumo e que se você não tomar cuidado você entra num 

consumo desenfreado... então eu gostei muito do trabalho que foi feito, da criança ir 

se conscientizando.(...) Eu acho que a escola tem uma proposta muito bacana, da 

formação do sujeito como um todo, não só  na questão intelectual, mas na questão 

moral e eu acho que o nosso campus trabalha muito isso.  

 O trabalho que o colégio desenvolve incentiva a pesquisa tanto por parte dos docentes 

regentes quanto pela equipe pedagógica. 

A respondente 3 afirma que “uma tarefa fundamental, eu acho, é o trabalho de pesquisa, 

de investigação, de fundamentação teórica... que fazemos antes do encontro”. 
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E a respondente 6  destaca: “a pesquisa é fundamental para a realização do nosso 

trabalho!” 

 Nos encontros de planejamento há estímulo à apresentação de sugestões de 

atividades/ideias por parte de todos os docentes envolvidos. Muitas vezes a coordenação traz 

uma ideia e os professores dão contribuições que aprimoram ainda mais o trabalho a ser 

desenvolvido. 

Descreve a respondente 12: 

são encontros em que as coordenadoras trazem os conteúdos a serem desenvolvidos, 

os descritores de trabalho e de avaliação. A gente troca ideias, materiais são 

apresentados também, a gente faz escolha das folhas com as quais iremos trabalhar. 

Os professores podem trazer suas sugestões de atividades e a coordenação sempre 

oferece material de apoio que a gente pode escolher e a gente conversa também sobre 

algumas práticas, o que deu certo e o que não deu. A coordenação sempre traz 

sugestões. 

 

 A avaliação do trabalho desenvolvido com os docentes, que também acontece nos 

encontros, permite apontar falhas no desenvolvimento do processo, permite que sejam pensadas 

novas estratégias que posteriormente serão implementadas e depois, avaliadas. As coisas que 

dão certo ficam de sugestão para que novos caminhos sejam trilhados. 

Segundo a respondente 3,  

à medida que a gente vai aplicando, a gente vai percebendo como eles (os alunos) 

estão se apropriando daqueles conteúdos e às vezes não. Então a gente vai discutindo 

também essa questão do aluno, como isso está chegando ao aluno e até mesmo, o 

passo a passo. De tempos em tempos avaliamos também a condição de aprendizagem 

das nossas crianças. Nós nos debruçamos sobre o trabalho para ver como é que os 

alunos estão. Damos uma parada, uma pausa, para conversar um pouco sobre como 

as crianças estão acompanhando aquilo que a gente está propondo para que dê tempo 

da gente repensar, replanejar e etc.  

 

De acordo com a respondente 4,  

a gente planeja, a gente discute a nossa prática pedagógica, nós trocamos experiências, 

as atividades que são elaboradas pelas coordenadoras ou pelos professores que 

também trazem sugestões, agregam; mas também temos momentos de formação 

continuada. Ah, eu acho que não podemos deixar de registrar que a atuação da 

coordenação pedagógica e do professor de apoio interdisciplinar são ações valiosas. 

Muito embora o professor tenha condições de planejar sozinho, muito embora ele 

saiba planejar sozinho, esse diferencial desse colégio, de ter o coordenador 

pedagógico por área do conhecimento e também termos o professor de apoio 

interdisciplinar, isso garante a qualidade. Porque o professor pensa no trabalho para a 

totalidade da sua turma, depois encontra um profissional que estudou cada uma das 

áreas do conhecimento com as quais ele trabalha que vê se estamos dando aquele olhar 

específico para cada disciplina; e também traz para nós embasamento sobre assuntos 

onde, de repente, temos nossas fragilidades. Porque todo professor domina mais uma 

área do conhecimento do que a outra. Para o Professor do 1º segmento, do núcleo 

comum, isso é muito natural; (...) e o PAI, aquele profissional que está todos os dias 

acompanhando o trabalho do professor, é que faz esse intercâmbio entre o professor 

e o coordenador no dia a dia e que atende também ao aluno.  

Então são dois profissionais que atuam dentro da escola e que contribuem muito para 

que o trabalho do professor seja um trabalho de excelência.  
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Os docentes regentes foram questionados se os problemas detectados/vivenciados pelos 

professores regentes com suas turmas são também discutidos nos encontros de planejamento 

semanais. Estas discussões também são compreendidas neste estudo como momentos 

propiciadores de formação continuada em serviço. O resultado está apresentado na figura 10. 

 

Figura 10: Percepção dos respondentes quanto à discussão de problemas  

detectados/vivenciados em suas turmas nos encontros de planejamento 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos nos questionários 

 

Dentre os docentes que consideram que nos encontros há a discussão dos problemas 

detectados/vivenciados pelos professores regentes com suas turmas, 92,3% consideram que 

consegue-se levantar possíveis encaminhamentos para tentar solucioná-los junto com os outros 

professores e a equipe pedagógica; 7,7% consideram que não há esse levantamento de 

encaminhamentos para a busca de soluções para os problemas detectados pelos docentes. 

Percebe-se nas respostas dos questionários e entrevistas algumas palavras recorrentes: 

discussão, troca, compartilhamento, coletivo, partilha, participação, diálogo. Segundo Mate 

(2012) 

[...] a troca de experiências passa a ter um significado especial, em que a escuta do 

outro também adquire um sentido de aprendizado. Enfim,o falar e o ouvir sobre as 

experiências passam a fazer parte constitutiva dos projetos em (re)construção, de 

modo que a busca, o contato e o diálogo com diferentes referenciais teóricos brotam 

do desejo de compreensão e de respostas para as perguntas e as angústias geradas nos 

espaços de trabalho (MATE, 2012, p. 20). 

Libâneo (2013) aponta que uma das atribuições específicas da coordenação pedagógica: 

5) Assegurar, no âmbito da coordenação pedagógica, em conjunto com os professores, 

a articulação da gestão e organização da escola, mediante: [...] 

 Criação e desenvolvimento de clima de trabalho cooperativo e solidário entre 

os membros da equipe. 

 Identificação de soluções técnicas e organizacionais para gestão das relações 

interpessoais, inclusive para mediação de conflitos que envolvam 

professores, alunos e outros agentes da escola. 

 

Sim
79%

ÀS vezes
3%

Não
15%

Não soube 
responder

3%
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Em se tratando das relações entre os docentes, as figuras 11 e 12 apresentam a percepção 

dos respondentes. 

 

Figura 11: Percepção dos respondentes sobre a qualidade da relação entre docentes regentes 
Fonte: Elaborado pela autora baseando-se nas respostas dos questionários 

 

 

Figura 12: Percepção dos respondentes sobre a qualidade da relação entre docentes regentes e 

a equipe pedagógica 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os professores regentes também foram questionados se entendiam que suas 

experiências adquiridas na prática cotidiana eram levadas em consideração pela equipe 

pedagógica quando da realização dos encontros de planejamento: 77,3% consideram que sim e 

22,7% acham que não.  

Quando questionados sobre se nos encontros de planejamento há oportunidades de 

trocas de experiência entre os docentes, o resultado está apresentado na figura 13. 
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Figura 13: Percepção dos respondentes quanto à existência de trocas de experiência nos 

encontros de planejamento 
Fonte: Elaborado pela autora  

A respondente 10 destaca: “eu acho que o diferencial que tem aqui no colégio, eu sempre 

coloco isso pela minha experiência fora, é essa liberdade ‘controlada’ que a gente tem, de poder 

vir com as nossas ideias, mas tendo uma coordenação que vai nos orientar melhor. É o trabalho 

em equipe, é isso que eu acho muito legal aqui”. 

 

4.2.5 - Quanto ao planejamento e implementação de ações pedagógicas inovadoras  

Os docentes que atuam no campus observado foram questionados se, na sua visão, nos 

encontros de planejamento há momentos em que ações pedagógicas inovadoras são planejadas. 

O resultado está apresentado na figura 14. 

 

Figura 14: Percepção dos respondentes sobre o planejamento de ações pedagógicas inovadoras 

nos encontros 
Fonte: Elaborado pela autora baseando-se nas respostas dos questionários 

 

Teixeira (2010) destaca que nas conceituações de inovação em educação que pesquisou 

percebeu uma constante relação entre esta e a mediação pedagógica, entendida como a atuação 

do professor entre aluno e sua aprendizagem.  E, nesta linha, a inovação está relacionada, então, 
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à inserção de novos materiais, recursos, atividades e novas técnicas relacionadas à ação/prática 

pedagógica, visando o atingir novos objetivos/resultados. 

De acordo com Masetto (2000) 

É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a coletar 

informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com 

seus colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a 

produzir um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que se 

incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender sua 

realidade humana e social e mesmo a interferir nela (MASETTO, 2000, p. 145). 

Destarte, para Teixeira (2010) o conceito de inovação está relacionado à introdução de 

uma novidade no sistema educativo que promova mudança resultante do esforço deliberado e 

conscientemente assumido, fruto de uma ação persistente e integrada num processo dinâmico 

que objetive uma melhoria pedagógica.  Para ela, as inovações abrangem modificações nos 

procedimentos, numa estrutura institucional, no currículo ou nos processos pedagógicos da sala 

de aula.  

Os docentes destacaram as seguintes ações que, na sua visão, são inovadoras:  

 Os “planejamentões” (planejamentos gerais semestrais), reuniões com todos os 

professores, de todas as disciplinas, que atuam com um determinado ano de escolaridade e a 

equipe pedagógica do campus. Nestas reuniões há o compartilhamento de sugestões por parte 

de todos os professores, das diferentes disciplinas, visando a construção e realização de um 

trabalho mais integrado e interdisciplinar. 

A respondente 13 destaca:  

nós temos o planejamento por áreas, quando encontramos com a coordenadora da 

disciplina com a qual trabalhamos especificamente. Esse encontro acontece mais 

amiúde. Mas também temos o planejamento integrado. Então às vezes nesse 

planejamento a gente já consegue ouvir uma ideia de um colega em uma determinada 

disciplina, uma coisa de outro e isso vai dando ideias para você e para os outros. E, 

semestralmente, tem aqui na escola o que a gente chama de ‘planejamentão’ 

(planejamento geral). Isso ajuda muito porque você tem a visão do todo, do trabalho 

que será desenvolvido por todas as disciplinas naquele ano de escolaridade. E quando 

você tem a visão do todo, isso te dá um direcionamento para você trabalhar na sua 

área com coisas que você nem imaginava, você puxa situações. E dessa forma você 

também auxilia a outros colegas; mas, se de repente você ficasse só no seu 

“miudinho”, das disciplinas com as quais você trabalha, você não perceberia. No 

entanto, quando você integra e quando você tem essa possibilidade de um 

planejamento geral onde cada área coloca o que está trabalhando, o que irá trabalhar 

depois e até o que gostaria de realizar, mas não sabe será conseguir,  muitas ideias vão 

fluindo. 

 

 As oficinas de linguagens (1º a 3º anos), projeto desenvolvido pelos professores do 

campus, que abriu espaço para a realização de um trabalho mais lúdico, explorando as diferentes 

linguagens, mas abordando prioritariamente os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. 

A respondente 12 ressalta:  
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a gente teve esse ano o trabalho das oficinas de linguagens, projeto que o campus 

desenvolveu, então nos encontros (de planejamento) a gente combina com a 

coordenação e com o PAI o que vai ser trabalhado pelas professoras das oficinas e 

pelo professor de núcleo comum. Muitas vezes as professoras das oficinas ficam com 

a parte mais prática, mais lúdica, com jogos. 

 

 Educação Musical destacou o projeto que implementou a prática de conjunto 

instrumental. 

 A proposta de uso do software EDILIM como recurso pedagógico, trazida pela 

Informática Educativa para uso com todas as disciplinas. 

 Vários projetos por áreas temáticas que aconteceram nos diferentes anos de 

escolaridade: Museu da Memória, Sala do Terror, Projeto Boneca de Lata, Projeto do Pirata, 

Sala das Mil e Uma Noites. Para a organização e consecução desses projetos, houve o 

envolvimento das famílias, realização de pesquisas pelos alunos além da participação de 

diferentes disciplinas em cada projeto, promovendo a realização de um trabalho mais integrado. 

A respondente 3 afirma que “o grupo de professores daqui gosta de trabalhar com 

projetos pedagógicos. Eu acho isso muito legal, por causa da interdisciplinaridade. E uma outra 

questão: a de trabalharmos aquilo que tem muito sentido para a turma. A gente vai contemplar 

os conteúdos necessários, mas com muito significado”. 

 A gincana realizada em Literatura, onde os alunos teatralizam as histórias lidas e 

trabalhadas por eles. Esse projeto da gincana literária surgiu por sugestão e iniciativa dos 

próprios alunos.  

 Trabalhar o conteúdo de Ciências usando a educação ambiental como ponto de partida, 

conectando os conteúdos ao tema, o que favorece a interdisciplinaridade além de fazer com que 

os alunos se envolvam com uma temática atual e totalmente de acordo com seus interesses. O 

trabalho busca levá-los à tomada de consciência dos cuidados que o ambiente requer para a 

manutenção da vida na Terra, além de levá-los a uma mudança de atitude frente a este meio 

ambiente que se reflita na sua vida cotidiana: evitar o desperdício de água e de energia elétrica, 

reaproveitar os materiais considerados sucata e o aproveitamento de partes dos alimentos que 

seriam jogados fora com o intuito de diminuir a produção de lixo, desenvolver nas crianças o 

consumo consciente, dentre outras ações.   

A respondente 7 destaca:  

a gente está conseguindo, partindo de um problema ambiental, juntar as áreas todas, 

não deixando de trabalhar os conteúdos que cada uma tem que trabalhar. Porque os 

conteúdos escolhidos se adequam direitinho a esse determinado assunto. Então a gente 

vai puxando e colocando os conteúdos. E ainda vai trabalhando a conscientização dos 

alunos, que é o principal. Porque trabalhar a educação ambiental é o que eu acho 

importantíssimo. Se a criança já vai com esse intuito de que o ambiente é importante, 

os recursos naturais estão se esgotando e isso preocupa, ela leva isso para a vida toda 
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e inclusive influencia os pais. Eu acho que é o fundamental disso, que é o que a gente 

está precisando, porque o nosso planeta está necessitando urgentemente que a gente 

pense com carinho nos recursos naturais. O principal é isso: a gente trabalha os 

conteúdos e a formação da criança. E se preocupa com o social também. Porque todo 

conflito ambiental é social, porque a gente vive no ambiente. Eu acho que é uma 

maneira inovadora de trabalhar e que está favorecendo a integração das áreas.  

 

 Em equipe, ou seja, coletivamente, planejam-se ações inovadoras: criação de um projeto 

de turma, independente do projeto maior desenvolvido pelo campus, de acordo com os 

interesses da mesma; criação de um jogo ou alguma estratégia de ensino diferenciada que surja 

de uma demanda da turma e/ou de grupo de alunos e que atenda aos objetivos pedagógicos 

definidos pela equipe. 

 O Projeto de Educação Financeira, proposto pela coordenação de Matemática, com ação 

interdisciplinar. Foi proposta e realizada a leitura de um livro paradidático, “A Economia de 

Maria”, de Telma Guimarães Castro Andrade. Depois foi discutido com as crianças vários 

conceitos:  o que são realmente necessidades e o que são apenas desejos, o sistema monetário 

brasileiro (notas, moedas, diferentes maneiras de representação do dinheiro), atividades de 

cálculo utilizando quantias em dinheiro. 

A respondente 4 relata:  

a gente (a professora e a coordenadora de Matemática) apresentou no ENEMAI (I 

Encontro de Educação Matemática dos Anos Iniciais do CPII), muitos jogos, muitas 

propostas que nós mesmas criamos. Como a oficina de educação financeira que foi 

um projeto de Matemática, mas também contou com Língua Portuguesa. Nós 

trabalhamos um livro de Literatura Infanto-juvenil: ‘A Economia de Maria’. A gente 

leu esse livro com as crianças e abordou a temática do que é desejo e do que é 

necessidade; depois trabalhou com o foco na educação financeira. Depois, a gente vai 

trazer para a questão matemática, para a prática matemática, o uso das moedas, como 

se aplica essa relação do dinheiro no dia a dia. Então eu achei inovador porque não 

foi cópia de nada, foi algo que a gente realmente criou. Foi um trabalho construído a 

cada aula; vinham as ideias e a gente levava para o próximo encontro  ‘olha, eu fiz 

isso e ficou legal’! E  nós trocávamos. Então, avalio que  foi realmente uma prática 

inovadora.  

 

 Numa época em que as pessoas se comunicam muito mais virtualmente, foi realizada 

uma atividade de visita aos Correios. Lá, as crianças enviaram cartas, produzidas em aula, como 

culminância do trabalho com esse tipo de gênero textual. Muitas crianças tomaram contato com 

os selos pela primeira vez. As crianças da turma também escreveram, coletivamente, uma carta 

para a Malala Yousafzai, jovem paquistanesa militante dos direitos das meninas de ir à escola, 

e que, aos 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. A escolha da Malala 

para receber a carta da turma está relacionada à sua trajetória e ao projeto anual do campus: 

“Eduque uma criança, transforme o mundo!”. 
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 Desenvolvimento de uma peça teatral com os alunos sobre o respeito ao meio ambiente. 

Os conteúdos estudados em Ciências serviram como pano de fundo para a teatralização de 

problemas da realidade dos alunos no que se refere ao ambiente em que vivem. 

 Projeto da Horta Artística, utilizando como referência o trabalho da artista Marilá 

Dardot. Trabalho idealizado pela equipe de Artes Visuais nas turmas do 2º ano, trabalhando de 

forma interdisciplinar com Ciências.  

Segundo a respondente 2,  

Acabamos de desenvolver um projeto, que é uma horta artística, em que usamos como 

referência  uma artista brasileira, mineira, mulher; a gente tinha discutido essa ideia 

de trabalhar com artistas mulheres  no planejamento geral. Isso foi muito bacana 

porque a gente pôde conversar não só com Artes, mas com outras disciplinas como 

Ciências. Essa troca foi bem interessante e a gente não focou apenas na nossa área 

mas pôde conversar. Enfim, essa troca interdisciplinar, entre disciplinas diferentes é 

extremamente frutífera. São projetos que são ‘mais fora da caixinha’ e que eu acho, 

inclusive que as crianças, gostam bastante de ter esse vínculo não só com a nossa 

disciplina mas de também poder conversar com as outras dentro e fora de sala de  aula. 

 

 O projeto de criação de vídeos, coordenado pelos professores de Artes Visuais, em que 

as crianças criam vídeos a partir da uma concepção contemporânea, de como eles veem o 

mundo. 

 O projeto do “Livreiro”, um projeto criado no campus, pela coordenadora de Artes 

Visuais, que consiste em um espaço de biblioteca artística situado dentro da sala de Artes das 

crianças, com livros específicos de Artes para o público infantil.  

A respondente 15 ressalta:  

temos livros para crianças do 1º ao 5º anos e até livros para crianças mais velhas e 

adultos para que eles tenham acesso a uma nova linguagem. Acho que é um projeto 

que eu posso considerar inovador, porque ter acesso a um material artístico, livro, é 

muito difícil, a gente tem escolas em que os professores não tem material e aqui a 

gente tem na sala de aula uma biblioteca específica em que as crianças têm total 

acesso. 

 

 Planejamento de algumas atividades que promovem a interdisciplinaridade. 

A respondente 12 explica: 

quando trabalhamos com as unidades de medida combinamos de usar as medidas de 

massa e capacidade para fazer uma receita de biscoitinhos. Ficou combinado de quem 

iria executar a confecção da receita seria a professora da oficina de linguagens. Eles 

gostaram muito dessa atividade porque mexe com culinária, colocaram em prática 

aquilo que eles estavam estudando em sala. Os alunos pesquisaram no laboratório de 

Informática as receitas, selecionaram uma e lá entravam as medidas. Anotaram-na, 

ingredientes e modo de preparo, e analisaram esse tipo de texto. Depois utilizaram as 

medidas estudadas para a confecção da receita. E muitos falaram que vão fazer a 

receita para o Natal, vão ser os biscoitinhos do Natal, porque eles levaram a receita 

para casa. Juntou Informática, Matemática e Língua Portuguesa. 

Interdisciplinaridade. 
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  Projeto de Língua Portuguesa do 5º ano com o gênero textual “Mistério e Terror”. Esse 

projeto, que é desenvolvido com Informática e Artes Visuais, culmina com a realização de 

vários curtas de animação, pelos grupos de alunos em que a turma é dividida, a partir das mini 

esculturas feitas com massa de modelar nas aulas de Artes Visuais. A história é produzida pela 

disciplina Língua Portuguesa e a edição dos vídeos é feita pela Informática Educativa. 

Esse projeto também resulta na montagem de uma “Sala do Terror”, totalmente ambientada, 

por ocasião da mostra pedagógica organizada pelo campus, evento realizado em um sábado 

letivo e que conta com a presença das famílias. Os alunos apresentam os textos trabalhados e 

produzidos caracterizados, de fantasmas, vampiros, bruxas, enfim, de personagens típicos dos 

contos de terror.  

A respondente 10 declara:  

Gosto muito da maneira como os projetos são trabalhados aqui.(...) A gente discute 

muito, a coordenação está sempre orientando o que vai dar para trabalhar no projeto, 

o que vai ser legal em cada turma. Eu acho bem interessante como os projetos 

acontecem e como são desenvolvidos aqui.  É uma experiência bem interessante. 

Estamos agora, no 5º ano, trabalhando com o projeto “Mistério e Terror” e aí outras 

disciplinas como Informática e Artes Visuais acabam entrando nesse projeto com a 

gente de Língua Portuguesa e fica bem interessante como as coisas acontecem. Nem 

sempre a gente pode estar reunido até pela organização do horário que tem aqui no 

colégio. Por mais que alguns achem que tem defeito, lá fora é bem pior. A  minha 

experiência aqui é muito boa. É bem interessante a forma como os projetos acontecem, 

cada um na sua área, mas sempre tendo a orientação para que a gente possa fazer da 

melhor forma para o aluno. 

 

 Montagem da Praça dos Talentos, por Literatura, na qual as crianças podem usar 

figurinos e acessórios diferentes, doados pelos alunos e servidores para a sala de Literatura, 

para interpretar peças, poesias, etc., a partir dos textos que são trabalhadas nas aulas.  

 Os alunos realizam várias experiências no laboratório de Ciências e fora do mesmo, 

concretizando conteúdos que, sem essas experiências, seriam bastante abstratos. 

A respondente 8 destaca: “Em Ciências fazemos experiências fora do ambiente da sala 

de aula ou do laboratório de Ciências. Partimos para o espaço externo do campus, passeamos 

pelo pátio e fazer experiências fora das quatro paredes de uma sala. Isso também é uma proposta 

inovadora”. 

 Algumas atividades de Matemática realizadas com jogos, vídeos e materiais 

manipuláveis facilitam a compreensão dos conteúdos pelos alunos. 

 Realizou-se uma excursão pedagógica ao supermercado da vizinhança. Nessa excursão 

abordou-se vários conteúdos de diferentes disciplinas: em Matemática explorou-se as medidas 

de massa e de capacidade, além do sistema monetário; em Estudos Sociais, trabalha-se os com 
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os arredores da escola, lateralidade, ruas paralelas e transversais, mapa das ruas do entorno; e 

em Língua Portuguesa, todo o  planejamento  além do relato escrito de tudo que foi feito. 

A respondente 11 destaca: 

fizemos com o 3º ano a excursão até o supermercado Guanabara, eles tiveram contato 

com as medidas de massa, medidas de capacidade e puderam perceber a aplicação no 

dia a dia mesmo. A gente, às vezes, fica muito preso ao livro, ao caderno, quilo, litro, 

mas a criança não consegue ver aquilo no seu dia a dia. Eu acho que essa prática de 

levá-los aos lugares, propor situações-problema para eles resolverem ali, eu vejo como 

uma prática inovadora. E no retorno a gente faz o apanhado de tudo que ocorreu e aí 

a gente começa a pensar um pouquinho sobre o que a gente vai colocar no papel, as 

experiências mesmo. Língua Portuguesa envolvida com a produção textual. E além 

de conseguir trabalhar também Estudos Sociais com a questão da lateralidade, o 

espaço, dentro do bairro. Ciências também porque trabalhamos com a questão dos 

alimentos, alimentação saudável, alimentos processados. Acho que essa prática foi 

bem inovadora. 

  

 Utilizou-se a tela interativa que a escola possui para a confecção de um jogo que simulou 

como poderia acontecer a limpeza da Baía de Guanabara. 

 A utilização de músicas e poemas no laboratório de Ciências como forma de registro 

das experiências realizadas ou como motivação para a realização das mesmas. 

 A Realização da I ConscientizaReal, uma semana em que, através de palestras e oficinas 

toda a comunidade escolar teve a oportunidade de se aproximar e conhecer um pouco mais das  

inúmeras especificidades que a Inclusão abarca.  

Sobre o I ConscientizaReal, a respondente 9 discorre:  

Esse ano mesmo aconteceu a semana da inclusão,  projeto que surgiu em função 

mesmo da demanda que a gente percebeu. Os pais precisavam conhecer um pouco 

mais sobre inclusão, sobre os alunos; as próprias crianças precisavam entender um 

pouco mais o que é esse colega que está do lado dele, o que é que ele apresenta. E 

como era uma coisa que até então a gente ainda não tinha feito de forma tão incisiva, 

foi o ano em que a gente conseguiu muito sucesso. Foram atividades voltadas mesmo 

para algumas necessidades específicas das crianças como cegueira, surdez, autismo; 

conseguimos levar as outras crianças para perto desse mundo. As famílias entenderem 

um pouco mais o que é inclusão e isso foi fundamental para a escola se unir mais, 

saber mais.  
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5– CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Essa pesquisa se propôs a investigar, baseando-se em estratégias da gestão do 

conhecimento, se os momentos em que professores regentes de disciplinas e a equipe 

pedagógica de um campus estão reunidos para planejarem o trabalho a ser desenvolvido com 

os alunos contribuem para a formação continuada em serviço de todos os envolvidos. E se essas 

reuniões contribuem, também, para o planejamento e a implementação de ações pedagógicas 

inovadoras.         

 

5.1 CONCLUSÕES 

Com base na pesquisa realizada, analisando-se as respostas, quer dos questionários, quer 

das entrevistas, chegou-se às seguintes conclusões: 

 Os respondentes apontam que no campus observado percebem a existência de 

várias das condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do conhecimento 

em uma organização, de acordo com a Teoria da Criação do Conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi (2008). 

 Que essas condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do 

conhecimento em uma organização, propiciam a que nos encontros de planejamento ocorra a 

Formação Continuada em Serviço de todos os docentes envolvidos. 

 Os respondentes apontam a existência de um ambiente favorável à troca de 

experiências nos encontros de planejamento que culmina com o crescimento de todos os 

participantes. Logo, há a formação continuada em serviço. O clima de partilha e de diálogo 

nesses espaços de planejamento dá-se devido, principalmente, às boas relações estabelecidas 

entre os docentes regentes e entre estes e a equipe pedagógica. 

 A elaboração de um catálogo de sugestões para consulta dos docentes ao trabalho 

que já foi realizado, bem como o mapeamento das melhores práticas, com o registro das 

observações feitas por quem que aplicou esse trabalho são apontados pela quase totalidade dos 

professores do campus como importantes tanto para que o conhecimento seja criado, 

disseminado e socializado quanto para que possam ser corrigidas possíveis falhas que possam 

ter atrapalhado o bom desenvolvimento do mesmo. 

 A intenção organizacional também é percebida como uma condição presente e 

que faz a diferença. A existência desses horários comuns entre os docentes que atuam com o 

mesmo ano de escolaridade, na grade de horários de permanência dos docentes na escola, bem 

como a presença de uma equipe pedagógica no campus, para que, semanalmente, aconteçam as 
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reuniões de planejamento do trabalho a ser desenvolvido, além de discussões acerca dos 

problemas vivenciados pelos docentes com suas turmas/alunos, demonstram que é intenção do 

campus (e da autarquia) que haja a construção coletiva de um trabalho e que haja a disseminação 

e socialização do mesmo entre todos. Além disso, as Mostras Pedagógicas, realizadas 

anualmente, constituem-se em momentos pontuais em que o campus apresenta o trabalho 

desenvolvido para toda a sua comunidade. Também há o incentivo por parte da equipe 

pedagógica e mesmo dos docentes regentes que esse trabalho seja apresentado em congressos, 

seminários, encontros... de forma a publicizar o trabalho realizado pelo campus  para a 

comunidade externa. 

 A infraestrutura organizacional é percebida pela maioria dos respondentes como 

facilitadora da  criação, disseminação e socialização do conhecimento do conhecimento. Trata-

se de uma instituição pública que prevê periodicamente, a cada 3 anos, a realização de consulta 

entre seus docentes para a ocupação dos cargos da gestão pedagógica – coordenadores 

pedagógicos e Professores de Apoio Interdisciplinar; ou seja, os membros da organização 

podem mudar de contexto, de cargos. Destarte, todos os docentes têm a possibilidade de 

participar ativamente das decisões que envolvem o trabalho a ser desenvolvido com os 

discentes. 

 A maioria dos respondentes sente-se com autonomia para a tomada de algumas 

decisões acerca do trabalho a ser desenvolvido com suas turmas, embora entendam que não seja 

uma autonomia completa. Mas os respondentes disseram sentir-se à vontade para trocar com 

equipe e colegas as alterações que se fizeram necessárias no percurso do trabalho. Um dos 

respondentes falou em “liberdade controlada”, mas este controle precisa mesmo acontecer, uma 

vez que algumas das atribuições da equipe pedagógica, entre outras, previstas na Portaria nº 71 

de 12 de janeiro de 2012, que define suas atribuições, em seu artigo 4º, são: “zelar pelo 

cumprimento, em todas os/ anos/ séries, dos princípios e programas estabelecidos pelo 

Colegiado”, além de “supervisionar o trabalho didático-pedagógico dos docentes da equipe na 

Unidade Escolar”. A autonomia existe, mas respeitando-se alguns limites impostos pela 

instituição, que através do seu Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), define os 

objetivos a serem atingidos com o trabalho desenvolvido. A autonomia da qual os docentes 

gozam não pode tornar-se impeditivo para o alcance de tais objetivos. 

 Quase a totalidade dos respondentes aponta a tecnologia da informação como 

sendo uma forte aliada nesse processo de formação continuada: a utilização das redes sociais e 

dos aplicativos facilita a circulação do fluxo da informação e do conhecimento de forma efetiva 
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entre os pares do grupo para o desenvolvimento do trabalho, funcionando como uma extensão 

dos encontros de planejamento.  

 A maioria dos docentes que respondeu aos questionários e todos os que foram 

entrevistados entendem que as ações pedagógicas planejadas coletivamente pelos docentes 

regentes com a equipe pedagógica e depois implementadas no campus observado, são ações 

pedagógicas inovadoras. Isso porque são planejadas com o envolvimento de todos os docentes 

que atuam com as turmas, buscando a organização do trabalho pedagógico por projetos, de 

forma a garantir a interdisciplinaridade, ou seja, que os conteúdos e objetivos sejam integrados.  

 O corpo discente é envolvido ativamente no processo da sua aprendizagem 

porque o trabalho desenvolvido visa a integração social dos alunos; e uma vez que o corpo 

docente entende que a participação ativa do estudante nesse processo implica em aprendizagens 

mais significativas.  

 Os professores contam com vários recursos áudio visuais, além de dois 

laboratórios de Informática, semanalmente utilizados pelos estudantes, que manipulam as 

máquinas. Nas aulas de Informática Educativa, há a presença de um professor da disciplina, 

bem como do professor regente da turma. O trabalho realizado nessas aulas é fruto, também, 

do planejamento integrado entre estes profissionais. A pesquisa é incentivada pelos docentes a 

ser realizada pelos estudantes, muitas vezes no próprio estabelecimento escolar, como forma de 

ampliar o conhecimento acerca de determinado conhecimento. A tecnologia educacional é 

empregada pelos docentes visando tornar mais significativas as aprendizagens de conteúdos e 

o desenvolvimento das habilidades intelectuais por parte dos estudantes, entendidos como 

sujeitos desse processo.  

 Destarte, entende-se  que a estrutura de gestão pedagógica do campus (prevista 

pela autarquia também para os outros campi que a compõe), se utilizando das estratégias da 

gestão do conhecimento, confere vantagem competitiva à autarquia, não caracterizando o lucro 

sob a ótica capitalista, uma vez que trata-se de uma instituição pública, mas garantindo-lhe uma 

grande procura do cliente – a sociedade – por seus serviços. Por ocasião da oferta de vagas para 

ingresso dos alunos na Instituição, mediante a realização do sorteio (educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental) ou de provas eliminatórias e classificatórias (anos finais do 

ensino fundamental e ensino médio) a relação candidato-vaga é altíssima para todos os campi. 

Isto se deve ao elevado conceito que a população confere à Instituição, considerada como uma 

Instituição de Excelência pelo trabalho desenvolvido, pelos resultados do seu corpo discente 

em exames nacionais (bem acima da média brasileira), bem como pelos cidadãos que forma.  
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Considerando--se apenas o ingresso de alunos nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, mediante a realização de sorteio público, percebe-se que a relação candidato/vaga 

para os 5 campi que oferecem essa modalidade de ensino é bastante alta.  

Na tabela 1 encontramos essa relação nos 5 campi da autarquia que atendem a alunos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2018.  

Tabela 1: Relação candidato/vaga nos campi da autarquia, no sorteio do 1º ano do EF 

campus Vagas oferecidas Total de inscritos Relação candidato/vaga 

A 50 760 15,2 

B 70 800 11,4 

C 150 1724 11,5 

D 60 889 14,8 

campus observado 15 931 62,1 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas informações contidas no site do Colégio 

 O campi no qual se encontra o campus observado é o único que possui um Centro de 

Referência de Educação Infantil. Assim, o campus observado absorve a grande maioria desses 

alunos oriundos da pré-escola (apenas os poucos que pedem transferência para outros campi 

não vão para ele) e, por isso, é o que oferece a menor quantidade de vagas para o sorteio. No 

entanto, a exígua quantidade de vagas oferecidas à comunidade não desmotiva os responsáveis 

a inscreverem seus filhos para o sorteio público. Destarte, é o campus que apresenta a maior 

relação candidato/vaga. 

   

5.2  PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados encontrados na pesquisa apontam para que a estrutura da gestão 

pedagógica adotada na autarquia contribui para a formação continuada em serviço dos docentes 

que atuam no campus. Além disso, possibilita o planejamento e a implementação de ações 

pedagógicas inovadoras no trabalho dos docentes para com os estudantes. Tudo isso, confere 

vantagem competitiva para a instituição, tida pela sociedade como de excelência. Não obstante, 

trata-se de uma estrutura que onera a quantidade de docentes fora das salas de aula. Destarte, a 

realização de estudos que analisem a formação continuada em serviço de docentes  e o 

planejamento de ações pedagógicas inovadoras em outras instituições, que não contem com 

essa estrutura, a fim de se realizar um estudo comparativo poderá ser de grande valia na 

identificação das condições de trabalho que desemboquem na construção de uma educação 

escolar de qualidade para todos os indivíduos.   
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 Além disso, percebeu-se que a variedade de requisitos, uma das condições apontadas 

por Nonaka e Takeuchi (2008) como sendo uma facilitadora para o enfrentamento de desafios 

por uma organização com melhor desempenho, a partir da “combinação de informações de 

forma rápida e flexível, e do acesso às informações em todos os níveis da organização” 

(Rodriguez y Rodriguez, 2013, p.39), foi apontada por uma minoria como presente no campus. 

Detectou-se entre os servidores uma certa insatisfação quanto à circulação das informações 

entre eles. Como melhorar a circulação da informação e do conhecimento, de forma eficaz e 

eficiente, em organizações públicas educativas constitui-se em um objeto que pode ser alvo de 

pesquisas futuras.  
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7. APÊNDICES 

7.1 -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(T.C.L.E.) 

 Eu ........................................................................................................................, 
tendo sido convidad(o,a) a participar como voluntári(o,a) do estudo A Gestão do 
Conhecimento e a Formação Continuada de Docentes – um Estudo de Caso numa 
Autarquia Federal do Rio de Janeiro,  recebi da Sr(a). Alice de Castro Ribeiro 
Ferreira, responsável por sua execução, as seguintes informações que me fizeram 
entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos: 

 Que o estudo se destina à construção de uma Dissertação como conclusão de 
Mestrado. 

 Que a importância deste estudo é a de buscar a manutenção e até a  
“exportação” do modelo da estrutura que se constitui em apoio aos docentes para a 
melhor realização do seu trabalho (Coordenação Pedagógica/Professores de Apoio 
Interdisciplinar) no Colégio Pedro II.  

 Que eu participarei das seguintes etapas: (   ) Respondendo a um questionário;   

(   ) Participando de Entrevista. 

 Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das 
etapas do estudo. 

 Que eu serei informado sobre o resultado final da pesquisa. 

 Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo 
e, também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga 
qualquer penalidade ou prejuízo. 

 Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão 
a identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a 
divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais 
estudiosos do assunto. 

 Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado 
sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus 
direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha 
participação implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 
CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 

 

 

Endereço da responsável pela pesquisa: 

Nome: Alice de Castro Ribeiro Ferreira 

Endereço: Estrada José Rucas, 527 

Bairro: Penha    CEP: 21070-370    Cidade: Rio de Janeiro 

Universidade Federal Fluminense 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 
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Telefones p/contato: 988611727 

Instituição:UFF - Colégio Pedro II  

 

Rio de Janeiro, _____________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 – QUESTIONÁRIO 

7.2.1 – Questionário para professores regentes 

Estou desenvolvendo um estudo que visa analisar como, nos encontros de 

planejamento semanais garantidos na grade de permanência dos professores na escola 
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são propiciados momentos de formação continuada em serviço para todos os envolvidos 

e se neles ocorre o planejamento e a implementação de ações pedagógicas inovadoras no 

campus. 

Gostaria de contar com a sua contribuição. 

Desde já, asseguro que as informações declaradas serão para uso exclusivo na 

pesquisa e que ficará garantido o anonimato dos respondentes. 

 

Marque com um (X) apenas uma das respostas: 

1. Na sua opinião, os encontros que você tem com a Equipe Pedagógica (Coordenadores 

Pedagógicos e Professores de Apoio Interdisciplinar) contribuem para a sua formação 

profissional continuada? 

(     ) Sim      (     ) Não      (     ) Não sei 

Se sua resposta foi sim, descreva uma ação desenvolvida nos encontros que você considera ter 

contribuído para sua formação continuada em serviço: _______________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Na sua opinião, os encontros que você tem com seus colegas professores regentes  

contribuem para a sua formação profissional continuada? 

(     ) Sim      (     ) Não      (     ) Não sei 

3. Na sua visão, como é sua relação com os Coordenadores Pedagógicos e Professores de Apoio 

Interdisciplinar com os quais trabalha? 

(   ) Muito boa   (   ) Boa   (   )Regular   (   ) Ruim   (   ) Muito ruim 

 

4. Na sua visão, como é sua relação com os professores regentes com os quais trabalha? 

(   ) Muito boa   (   ) Boa   (   )Regular   (   ) Ruim   (   ) Muito ruim 

 

5. Nos encontros de Planejamento semanais você consegue apresentar os problemas 

detectados/vivenciados por você com seus alunos? (     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

6. Se sua resposta foi sim, nesses encontros você consegue discutir possíveis encaminhamentos 

para os problemas? (     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 
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7. Na sua opinião, os Coordenadores Pedagógicos e os Professores de Apoio Interdisciplinar, 

durante a realização dos planejamentos, levam em consideração as experiências que você já 

adquiriu na sua prática cotidiana? (     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

 

8. Na sua opinião, nos encontros com a Coordenação Pedagógica e com os Professores de Apoio 

Interdisciplinar, há momentos propiciadores de trocas de experiência? 

(     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

 

9. Na sua opinião, nos encontros com a Coordenação Pedagógica e com os Professores de Apoio 

Interdisciplinar, há momentos em que ações pedagógicas inovadoras são planejadas e 

posteriormente implementadas? 

(     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

Se sua resposta foi sim, descreva uma ação desenvolvida nos encontros que você considera ser 

uma ação pedagógica inovadora implementada nas turmas/campus:__________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. A seguir, estão listados alguns possíveis procedimentos para a Gestão do Conhecimento 

utilizados em uma escola. Marque os que você identifica como fazendo parte da rotina dos 

encontros de planejamento com a Equipe Pedagógica: 

(     ) Formação de comunidades práticas ou grupos de estudo. 

 (     ) Elaboração e consulta de catálogo de sugestões. 

 (     ) Mapeamento das melhores práticas. 

 (     ) Formação de grupos virtuais em redes ou aplicativos. 

 (     ) Formação de grupos de Interesse. 

 (     ) Outros: ________________________________________________________ 

  

11. A seguir, estão listadas condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do 

conhecimento em uma organização, de acordo com a Teoria da Criação do Conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi (1997). 

 Assinale com um (X) a (s) que você percebe fazer(em)  parte do seu ambiente de 

trabalho nos encontros semanais para planejamento com a Equipe Pedagógica: 

 (   ) Ambiente favorável ao compartilhamento de ideias através de conversas criativas. 
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(  ) Boas relações que favoreçam/possibilitem a criação do conhecimento (interação 

social, diálogo). 

(   ) Intenção organizacional. 

 (   ) Autonomia dos membros da organização.  

(  ) Flutuação e Caos criativo (pseudocrises, situações são inseridas pela gerência 

objetivando estimular a criatividade). 

 (   ) Redundância (compartilhamento entre os membros da organização de informações 

além das exigências operacionais imediatas, objetivando  a aprendizagem por intrusão). 

 (  ) Variedade de requisitos (conhecimento proveniente da combinação das informações 

de forma rápida e flexível. 

 (  ) Infraestrutura organizacional (membros da organização podem mudar de contexto).  

 ( ) Tecnologia da informação (a serviço da circulação do fluxo da informação e do 

conhecimento de forma efetiva).  

 

 Gostaria, ainda, que você preenchesse os dados a seguir, pois eles serão muito úteis 

para a realização de comparações estatísticas. 

 Desde já, agradeço pela sua contribuição. 

Grau de escolaridade:  

(     ) Graduação   (     )  Especializações (caso tenha feito), qual área?  ___________________ 

(     ) Mestrado (caso tenha feito) em que área? _____________________________________ 

(     ) Doutorado (caso tenha feito) em que área? __________________________________ 

Idade:   __ anos 

Tempo de magistério: ___ anos.  

Tempo de atuação no Colégio Pedro II: _____ anos 

Situação Funcional: (     ) efetivo     (     ) Contratado temporariamente 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 - Questionário para equipe pedagógica: 

Estou desenvolvendo um estudo que visa analisar como, nos encontros de 

planejamento semanais garantidos na grade de permanência dos professores na escola 
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são propiciados momentos de formação continuada em serviço para todos os envolvidos 

e se neles ocorre o planejamento e a implementação de ações pedagógicas inovadoras no 

campus. 

Gostaria de contar com a sua contribuição. 

Desde já, asseguro que as informações declaradas serão para uso exclusivo na 

pesquisa e que ficará garantido o anonimato dos respondentes. 

 

Marque com um (X) apenas uma das respostas: 

1. Na sua visão, os seus encontros com os professores regentes com os quais trabalha  propiciam 

momentos de formação continuada em serviço para os professores? 

(     ) Sim      (     ) Não      (     ) Não sei 

Se sua resposta foi sim, descreva uma ação desenvolvida nos encontros que você considera ter 

contribuído para a formação continuada em serviço dos docentes:______________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Esses encontros com os professores regentes, a seu ver, têm de algum modo contribuído  para 

a sua formação profissional continuada? 

(     ) Sim      (     ) Não      (     ) Não sei 

Se sua resposta foi sim, descreva uma ação desenvolvida nos encontros que você considera ter 

contribuído para a  sua formação continuada em serviço: ____________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Do seu ponto de vista, nesses encontros de Planejamento semanais você consegue discutir os 

problemas detectados/vivenciados pelos professores regentes com suas turmas? 

 (     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

4. Se sua resposta foi sim, nos encontros você consegue levantar possíveis encaminhamentos 

junto com os professores? (     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

5. Nos seus encontros com os professores regentes de turmas, há momentos propiciadores de 

trocas de experiência? 

(     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 

6. Na sua opinião, nos encontros com os professores regentes há momentos em que ações 

pedagógicas inovadoras são planejadas? (     ) Sim    (     ) Não    (     ) Não sei 
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Se sua resposta foi sim, descreva uma ação desenvolvida nos encontros que você considera ser 

uma ação pedagógica inovadora implementada nas turmas/campus:__________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Como você descreve sua relação com os professores regentes com os quais trabalha? 

(   ) Muito boa   (   ) Boa   (   )Regular   (   ) Ruim   (   ) Muito ruim 

8. E como você descreve sua relação com os outros Coordenadores Pedagógicos/Professores 

de Apoio Interdisciplinas com os quais trabalha? 

(   ) Muito boa   (   ) Boa   (   )Regular   (   ) Ruim   (   ) Muito ruim 

9. A seguir, estão listados alguns possíveis procedimentos para a Gestão do Conhecimento 

utilizados em uma escola. Marque os que você identifica como fazendo parte da rotina dos 

encontros de planejamento com os professores regentes com os quais trabalha: 

(     ) Formação de comunidades práticas ou grupos de estudo. 

 (     ) Elaboração e consulta de catálogo de sugestões. 

 (     ) Mapeamento das melhores práticas. 

 (     ) Formação de grupos virtuais em redes ou aplicativos. 

 (     ) Formação de grupos de Interesse. 

 (     ) Outros: ________________________________________________________ 

  

10. A seguir, estão listadas condições que favorecem a criação, disseminação e socialização do 

conhecimento em uma organização, de acordo com a Teoria da Criação do Conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi (1997). 

 Assinale com um (X) a (s) que você percebe fazer(em)  parte do seu ambiente de 

trabalho nos encontros semanais para planejamento com a Equipe Pedagógica: 

 (   ) Ambiente favorável ao compartilhamento de ideias através de conversas criativas. 

(  ) Boas relações que favoreçam/possibilitem a criação do conhecimento (interação 

social, diálogo). 

(   ) Intenção organizacional. 

 (   ) Autonomia dos membros da organização.  

(  ) Flutuação e Caos criativo (pseudocrises, situações são inseridas pela gerência 

objetivando estimular a criatividade). 

 (   ) Redundância (compartilhamento entre os membros da organização de informações 

além das exigências operacionais imediatas, objetivando  a aprendizagem por intrusão). 
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 (  ) Variedade de requisitos (conhecimento proveniente da combinação das informações 

de forma rápida e flexível. 

 (   ) Infraestrutura organizacional (membros da organização podem mudar de contexto).  

 (     ) Tecnologia da informação (a serviço da circulação do fluxo da informação e do 

conhecimento de forma efetiva).  

 

 Gostaria, ainda, que você preenchesse os dados a seguir, pois eles serão muito úteis 

para a realização de comparações estatísticas. 

 Desde já, agradeço pela sua contribuição. 

Grau de escolaridade:  

(     ) Graduação   (     )  Especializações (caso tenha feito), qual área?  ___________________ 

(     ) Mestrado (caso tenha feito) em que área? _____________________________________ 

(     ) Doutorado (caso tenha feito) em que área? __________________________________ 

Idade:   __ anos 

Tempo de magistério: ___ anos.  

Tempo de atuação no Colégio Pedro II: _____ anos 

Já trabalhou em outras escolas em Equipe Pedagógica? ___________ Em caso afirmativo, por 

quanto tempo? ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ANEXOS 

8.1 PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA 
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