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Eixo 1 - Ensino, Aprendizagem e Práticas Pedagógicas

Resumo: A prática metodológica por meio da pedagogia de projetos vem sendo cada vez mai utilizada pelas escolas de

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Documentos legais tais como as Diretrizes Currículares

Nacionais  (2010),  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (1997)  e  os  Referenciais  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação Infantil (1998) preconizam a necessidade de um trabalho por meio da perspectiva interdisciplinar e o trabalho

com projetos constitui uma das possibilidades de ação pedagógica. Posto em prática projetar possibilita o rompimento

imposto pelas barreiras do ensino tradicional que tende a fragmentar os saberes. Trabalhar com projetos não significa

utilizar uma técnica atraente para transmitir conteúdos aos alunos, mas exige que a escola repense seus tempos, seu

espaço, sua forma de lidar com conteúdos das diferentes áreas do saber. Com o advento da era da informação significa

pensar na aprendizagem como um processo global e complexo e romper com um modelo fragmentado de educação para

assim recriar a escola, transformando-a em espaço significativo de ensino e aprendizagem para todos que dela fazem

parte,  sem perder de vista a formação integral  do aluno, bem como a realidade cultural específica deles e de seus

professores.

Palavras-Chave: Pedagogia de Projetos. Interdisciplinaridade. Educação Básica.

Introdução

A Pedagogia de Projetos como prática pedagógica na Educação Infantil e nas séries iniciais do

Ensino Fundamental

A maneira como vemos a infância atualmente foi historicamente construída. Percebem-se

grandes contrastes em relação ao sentimento de infância no decorrer dos tempos. Segundo Áries

(1978,  p.99)  “o  sentimento  de  infância  não  significa  o  mesmo  que  afeição  pelas  crianças
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corresponde  à  consciência  da  particularidade  infantil,  essa  particularidade  que  distingue

essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem”. 

Nessa visão, infância passa a caracterizar a criança, a sua essência enquanto ser, o seu

modo de agir e pensar, que se diferencia da do adulto, e, portanto, requer um olhar mais específico.

A criança atual é considerada um sujeito de direitos, situado historicamente e que precisa ter as suas

necessidades  físicas,  cognitivas,  psicológicas,  emocionais  e  sociais  atendidas.  Isso  requer  um

atendimento integral e integrado da criança, que precisa ter todas as suas dimensões respeitadas

(BARBOSA,  HORN,  2008;  CRAIDY,  HAERCHER,  2001;  EDWARDS,  FORMAN,  1999;

OLIVEIRA, 2000). 

Uma nova visão de infância e de criança requer também uma nova visão do processo

ensino  e  aprendizagem.  Neste  sentido,  as  Diretrizes  Curriculares  para  a  Educação  Básica

esclarecem que:

(...)  enquanto  a  escola  se  prende  às  características  de  metodologias  tradicionais,  com
relação  ao  ensino  e  à  aprendizagem  como  ações  concebidas  separadamente,  as
características  de  seus  estudantes  requerem outros  processos  e  procedimentos,  em que
aprender,  ensinar,  pesquisar,  investigar,  avaliar  ocorrem  de  modo  indissociável.  Os
estudantes,  entre  outras  características,  aprendem  a  receber  informação  com  rapidez,
gostam do processo paralelo, de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, preferem fazer
seus gráficos  antes  de ler  o texto,  enquanto os  docentes creem que acompanham a era
digital  apenas  porque  digitam e  imprimem textos,  têm  e-mail,  não  percebendo  que  os
estudantes nasceram na era digital (BRASIL, 2010, p. 25).

A escola da atualidade, em seu processo educativo, segundo o mesmo documento, “não

comporta  uma atitude  parcial,  fragmentada,  recortada  da  ação humana,  baseada somente  numa

racionalidade  estratégico  procedimental”  (IBID,  p.  18).  Ela  deve  ampliar  as  suas  dimensões

constitutivas do seu fazer pedagógico,  buscando a educação integral dos seus alunos.  Em cada

estudante há uma pessoa em formação e, nesse sentido, as dimensões do cuidar e do educar são,

concomitantemente, princípios norteadores do processo de ensino, de aprendizagem e da construção

da pessoa em todos os aspectos do desenvolvimento. 

Nesta nova visão de educação e de escola uma das opções metodológicas do professor que

atua  na  Educação  Infantil  e  nas  séries  iniciais  do  Ensino  Fundamental  seria  o  trabalho  na

perspectiva da Pedagogia de Projetos. Por projetos tem-se a compreensão de que é:

(...) sobretudo, uma reforma de ordem metodológica que não se impõe ao professor nem a
escola, mas, sim, ao contrário, quando o professor deduz a maneira de conseguir a instrução
de seus alunos, é uma questão dada, inventa livremente um projeto (HERNÁNDEZ, 1998,
p. 68-69).

Neste sentido:

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos
escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes
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conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de
seus  conhecimentos,  a  transformação  da  informação  procedente  dos  diferentes  saberes
disciplinares em conhecimento próprio (HERNANDEZ; VENTURA,1998, p. 61).

Temos então a Pedagogia de Projetos como uma atividade intencional que pressupõe um

objetivo  que  dá  unidade  e  sentido  as  várias  atividades  construindo  com  o  aluno  atitudes  de

responsabilidade e autonomia. Tomando por base os princípios descritos nas Diretrizes Curriculares

Nacionais  da Educação Básica  (BRASIL,  2010) as  práticas  pedagógicas  precisam considerar  o

cuidar e o educar de modo indissociável, buscando, dessa maneira, recuperar, para a sua função

social, a centralidade da Educação Básica, ou seja, o estudante. No documento, o ato de cuidar e

educar inicia-se na Educação Infantil e se estende pelo Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Cuidar e Educar são assim entendidos:

Cuidar  e  educar  significa  compreender  que o direito  à  educação  parte  do princípio  da
formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de considerar o cuidado no sentido
profundo do que seja acolhimento de todos – crianças, adolescentes, jovens e adultos – com
respeito  e,  com  atenção  adequada,  de  estudantes  com  deficiência,  jovens  e  adultos
defasados na relação idade-escolaridade, indígenas, afrodescendentes, quilombolas e povos
do campo. Educar exige cuidado; cuidar é educar,  envolvendo acolher,  ouvir, encorajar,
apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da
escola, da natureza, da água, do Planeta. Educar é, enfim, enfrentar o desafio de lidar com
gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao longo de
uma existência inscrita na teia das relações humanas, neste mundo complexo. Educar com
cuidado significa aprender a amar sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na
relação de cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, ante uma
situação que requer cautela em busca da formação humana plena (BRASIL, 2010, p. 17-
18).

Ao se pensar na relação entre o cuidar e o educar, a inclusão de projetos no trabalho com

os alunos da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental ajuda as crianças a

extraírem um sentido mais profundo e completo de eventos e fenômenos de seu próprio ambiente e

de experiências que mereçam sua atenção. 

No trabalho com os  projetos  elas  são encorajadas  a  tomarem suas  próprias  decisões  e

fazerem suas próprias escolhas, valorizando assim o protagonismo do aluno. Esta prática também

contribui com um trabalho de cooperação com colegas, aumenta a confiança das crianças e reforça a

disposição de continuar aprendendo (BARBOSA, 2006). 

O  trabalho  pedagógico  sustentado  por  meio  dos  projetos  tem  como  meta  principal

viabilizar o aprendizado tendo como percurso metodológico a realização de uma pesquisa científica.

Além disso,  favorece  a  autonomia  e  autorregulação  da  aprendizagem.  No mundo  moderno,  as

informações estão acessíveis a todos e, na escola, o que se faz necessário é saber como selecioná-las

e  conectá-las,  integrando  os  saberes.  Atuar  com apoio  dos  projetos  poderá  formar  indivíduos
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independentes e capazes de fazer escolhas, em prol de uma sociedade mais livre, com perspectivas

de um novo modo de produção, e novas relações de propriedade. 

Nessa  perspectiva,  as  crianças  participam  dos  processos  de  escolha  do  que  desejam

aprender  e,  de  maneira  interdisciplinar,  os  estudos  são  organizados  a  partir  do  que  move  a

curiosidade delas naquele momento. Frente à esta postura metodológica,  o professor precisa estar

envolvido  com o  pressuposto  de  que  a  criança  é  protagonista.  Ele  precisa  ser  o  mediador,  o

organizador e o estimulador de oportunidades de aprendizagens e, além disso, favorecer a ação na

oportunização de descobertas e buscar a efetivação de um trabalho reflexivo e orientado por um

projeto específico para a Educação Básica (BARBOSA; HORN, 2008).

Desta forma, todo o trabalho em torno dos projetos de ensino para alunos da Educação

Básica constitui uma forma metodológica de atuação dos professores que valorizam o aluno e o

percebe como um ser ativo, construtivo, participativo do seu processo de ensino e aprendizagem.

Assim: 

O importante para o professor é reconhecer que há necessidade de mudanças de atitudes, de
renovação corajosa e busca de novos procedimentos didáticos. Tudo isso implica optar por
novo estilo docente – ou, melhor dizendo, pelo ‘reaprender a ser professor’ -, acostumar-se
em suas atividades, a procurar ver mais longe, a estar atento às mudanças que o mundo de
amanhã exigirá dos nossos alunos (MARTINS, 2007, p. 39).

A atuação docente que toma por base o trabalho com projetos valoriza o conhecimento de

maneira global e não fragmentada. É perceber o mundo, as coisas, o conhecimento científico de

maneira integrada, interdisciplinar. Esse conceito será a seguir discutido.

A interdisciplinaridade como ótica docente no trabalho com projetos

As orientações que constam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica

(BRASIL, 2010) consideram o aprender como um processo orgânico, sequencial e articulado que

deve assegurar ao aluno uma formação que favoreça o seu desenvolvimento integral habilitando-o

para o exercício da cidadania. 

Desta  maneira,  a  ação  metodológica  do  professor  deve  buscar  o  desenvolvimento  de

atividades  que  sejam  significativas  aos  alunos,  que  partam  do  interesse,  da  curiosidade,  da

necessidade  e  das  possibilidades  deles  e  que  favoreçam o  exercício  das  múltiplas  linguagens,

contribuindo assim com o seu desenvolvimento global de maneira efetiva. Considerar o contexto

sociocultural da criança, a estrutura de cada área de conhecimento e os percursos de aprendizagem

que o aluno percorre são possíveis caminhos metodológicos a serem adotados pelo professor que

valoriza a construção do conhecimento.
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Aprender, ensinar, pesquisar, investigar e avaliar são ações indissociáveis numa perspectiva

atual  de  escola.  A  aprendizagem  se  dá  numa  ação  coletiva  conectada  à  vida.  Os  saberes

fragmentados e especializados ao longo da história da humanidade passam, num contexto atual e

global, a serem vistos de uma maneira integrada e não mais separada. Tendo a escola como espaço

coletivo  de  construção  de  conhecimento,  esses  saberes  precisam  ser  olhados  sob  a  ótica  de

interdisciplinaridade. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2010,

p.  28)  “enfatizam  que  o  currículo  deve  ter  tratamento  metodológico  que  evidencie  a

interdisciplinaridade e a contextualização.” 

A interdisciplinaridade é, portanto, entendida aqui como abordagem teórico-metodológica
em  que  a  ênfase  incide  sobre  o  trabalho  de  integração  das  diferentes  áreas  do
conhecimento, um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento
(NOGUEIRA, 2001, p. 27).

Nesta abordagem, todo o conhecimento mantém um diálogo permanente com os outros

conhecimentos e o ensino deve ir além da informação, da descrição de fatos prontos e acabados e

constituir nos estudantes a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais

facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir,

cada  uma  com  sua  especificidade,  para  o  estudo  comum  de  problemas  concretos,  ou  para  o

desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação.

Assim,  a  gestão  do  conhecimento  considera  os  alunos  como  sujeitos  ativos  na

problematização  da  realidade  e  no  levantamento  de  novas  hipóteses  para  o  conhecimento  já

construído  pela  humanidade.  Eles  são  ativos  social  e  culturalmente,  interagem  entre  si  e  são

produtores de cultura.

Ao adotar  esta  opção metodológica,  o professor  busca procedimentos  interdisciplinares

capazes  de  proporcionar  o  diálogo entre  diferentes  sujeitos,  ciências,  saberes  e  temas.  O fazer

metodológico  se  expressa  por  meio  de  uma  atitude  que  pressupõe  planejamento  sistemático  e

integrado e disposição para o diálogo.

Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do conhecimento constitutivo de
diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos
projetos  temáticos.  Estes  facilitam  a  organização  coletiva  e  cooperativa  do  trabalho
pedagógico, embora sejam ainda recursos que vêm sendo utilizados de modo restrito e, às
vezes, equivocados.  (BRASIL, 2010, p. 28)

A transversalidade orienta para a integração e a discussão na prática educativa entre o

aprender sobre a realidade e aprender na realidade e da realidade. Propõem formas de organização

curricular  em que temas de pesquisa e  eixos  são integrados às  disciplinas  de forma a  estarem

presentes em todas elas. Assim, tem-se o tratamento integrado entre as áreas de conhecimento e, ao

mesmo tempo, um compromisso com as relações interpessoais e sociais. 
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 A transversalidade diferencia-se da interdisciplinaridade,  porém é complementar  a ela.

Ambas as  abordagens  rejeitam a  concepção de conhecimento  que toma a  realidade como algo

estável, pronto e acabado. A transversalidade está relacionada à dimensão didático-metodológica e a

interdisciplinaridade  à  abordagem  epistemológica  dos  objetos  de  conhecimento.  Conforme

esclarecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: 

A transversalidade orienta para a  necessidade de  se instituir,  na prática  educativa,  uma
analogia  entre  aprender  conhecimentos  teoricamente  sistematizados  (aprender  sobre  a
realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade) (BRASIL, 2010,
p. 29).

A  opção  metodológica  por  um  trabalho  numa  perspectiva  interdisciplinar  e  pela

possibilidade de os alunos serem parte das decisões quanto à quais temas de pesquisa pretendem

investigar provoca a curiosidade e desperta a motivação deles. Têm-se assim uma saída para superar

a realidade da escola atual descrita por Morin (2000) que isola os objetos, dissocia os problemas,

reduz o complexo ao simples, separa o que está ligado, decompõe e não recompõe e elimina tudo o

que causa desordens ou contradições em nosso entendimento.

O trabalho por meio de projetos pedagógicos com a visão interdisciplinar, embora exijam

uma diversidade de habilidade e competências do professor, a continuidade da prática e a reflexão

sobre ela, viabilizam muitos benefícios a ele e aos alunos, por que cria condições para que o aluno

demonstre seu conhecimento prévio a respeito do assunto a ser investigado. Além disso, oferece a

ele a oportunidade de se mobilizar na busca e na construção de conhecimentos novos, bem como

promove o exercício da autonomia, da sociabilidade, a criatividade, da autoestima, da confiança em

si mesmo, dentre outras competências. Há ainda que se considerar a utilização do método científico,

que permite a formação do espírito científico. 

Em síntese, conforme preconiza o livro introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais

(BRASIL,1997, p. 39): “não é a aprendizagem que deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino

potencializar a aprendizagem”.

Considerações Finais

O trabalho com projetos configura-se como uma das formas de se resgatar a educação

que  tem se  mostrado  precária  e  insuficiente.  O  processo  educacional  deve  ser  voltado  para  a

realidade e para as necessidades dos alunos e a Pedagogia de Projetos pode ser uma das formas de

suprir  essa  necessidade,  reestruturando  as  práticas  de  ensino  e  as  posturas  metodológicas  do

educador, tornando a educação uma prática efetiva em que o aluno e o professor possam se realizar
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cada um na sua função, de modo que o professor é visto como um mediador do conhecimento e não

um detentor de todo o saber.

Ao adotar  o  trabalho com projetos  como postura  metodológica,  os  conteúdos  a  serem

trabalhados não surgem ao acaso. É preciso priorizar o desenvolvimento de habilidades de pesquisa,

e durante o próprio trabalho incorporar conceitos necessários para compreender o tema estudado. É

preciso  desenvolver no  aluno  a  capacidade  de  buscar,  de  maneira  autônoma,  todavia  com  a

mediação do professor, aquilo que ele deseja saber, utilizando os diversos recursos que a sociedade

de  informação  e  comunicação  oferece,  a  saber:  livros,  vídeos,  filmes,  revistas,  jornais,  rádio,

televisão, software, Internet e outros. 

Entretanto, conforme alerta Almeida (2002), se fizermos do projeto uma camisa de força

para todas as atividades escolares, estaremos engessando a prática pedagógica.  É preciso que o

professor tenha a clareza de que pela pedagogia de projetos, o aluno aprende e constrói saberes por

meio de processos, que em sua essência são interdisciplinares, e nesse percurso ele irá produzir,

levantar  dúvidas,  pesquisar  e  criar  relações,  que  provavelmente  incentivarão  novas  buscas,

descobertas,  compreensões  e  reconstruções  de  conhecimento.  Assim,  possivelmente  poder-se-á

promover  saberes  e  conhecimentos  sustentados  nos  princípios  construtivistas  de  ensino  e  de

aprendizagem (COOL, et al., 2009)
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