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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compreender como uma professora na organização
do seu trabalho pedagógico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental desenvolve o seu trabalho por
meio de projetos escolares e analisar como os alunos avaliam sobre a proposta de estudar através de
projetos. Como metodologia de pesquisa, foi priorizada a abordagem qualitativa, por meio de um
estudo de caso, fazendo uso dos procedimentos da observação participante, da entrevista
semiestruturada e da roda de conversa. A pesquisa de campo e a geração dos dados aconteceram em
uma escola da rede estadual de ensino na cidade de João Pessoa-PB, através de uma turma do 5º ano
do Ensino Fundamental e a sua respectiva professora. Os nossos aportes teóricos constituiu-se de
autores como Bomtempo (2000), Dewey (2010), Hernández e Ventura (1998), Hernández (1998),
Kilpatrick (2011), Macedo (2007), Dewey (2010), Nogueira (1998, 2005) entre outros. Os resultados
dessa pesquisa apontam que a professora apresentou uma fundamentação teórica e metodológica
sobre o trabalho com projetos coerente com a sua organização do trabalho pedagógico, sempre
buscando a participação, dialogo, interação por meio dos projetos desenvolvidos com os alunos; já os
alunos mencionaram a satisfação nas atividades e o envolvimento sobre os projetos desenvolvidos.

Palavras-chave: Projetos escolares. Pedagogia de projetos. Organização do trabalho pedagógico por
meio de projetos.

Abstract: The present work aims to understand how a teacher in the organization of her pedagogical
work in the Early Years of Elementary School develops her work through school projects and
analyze how students evaluate the proposal of studying through projects. As a research methodology,
the qualitative approach was prioritized through a case study, making use of participant observation
procedures, the semi-structured interview and the conversation wheel. Field research and data
generation took place in a school in the state school network in the city of João Pessoa-PB, through a
group of the 5th year of elementary school and its respective teacher. Our theoretical contributions
were made by Bomtempo (2000), Dewey (2010), Hernández and Ventura (1998), Hernández (1998),
Kilpatrick (2011), Macedo (2007), Dewey , 2005), among others. The results of this research
indicate that the teacher presented a theoretical and methodological foundation on work with projects
consistent with their organization of pedagogical work, always seeking participation, dialogue,
interaction through the projects developed with the students; the students mentioned the satisfaction
in the activities and the involvement in the projects developed.

Keywords: School projects. Pedagogy of projects. Organization of pedagogical work through
projects.

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo comprender cómo una profesora en la
organización de su trabajo pedagógico en los Años iniciales de la Enseñanza Fundamental desarrolla
su trabajo a través de proyectos escolares y analizar cómo los alumnos evalúan sobre la propuesta de
estudiar a través de proyectos. Como metodología de investigación, fue priorizado el abordaje
cualitativo, por medio de un estudio de caso, haciendo uso de los procedimientos de la observación
participante, de la entrevista semiestructurada y de la rueda de conversación. La investigación de
campo y la generación de datos ocurrió en una escuela de la red estatal de enseñanza en la ciudad de
João Pessoa-PB, a través de una clase del 5º año de la Enseñanza Fundamental y su respectiva
profesora. Nuestros aportes teóricos se constituyeron de autores como Bomtempo (2000), Dewey
(2010), Hernández y Ventura (1998), Hernández (1998), Kilpatrick (2011), Macedo (2007), Dewey
(2010), Nogueira (1998, 2005) entre otros. Los resultados de esta investigación apuntan que la
profesora presentó una fundamentación teórica y metodológica sobre el trabajo con proyectos
coherente con su organización del trabajo pedagógico, siempre buscando la participación, dialogo,
interacción por medio de los proyectos desarrollados con los alumnos; ya los alumnos mencionaron
la satisfacción en las actividades y la participación en los proyectos desarrollados.

Palabras clave: Proyectos escolares. Pedagogía de proyectos. Organización del trabajo pedagógico a
través de proyectos.
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Introdução

A organização do trabalho pedagógico por meio do trabalho com projetos caracteriza-se como
ressignificação das práticas pedagógicas. Desenvolve-se na capacidade de desconstrução do que está
subentendido para atribuir um trabalho pedagógico organizado e aberto a novas leituras. Nesse
contexto, o trabalho com projetos visa uma estratégia de ensino de acordo com o ritmo, necessidades,
habilidades, interesses e realidades dos alunos. Esse é o seu diferencial, é intenso e pensado
especificamente na participação dos alunos e fundamentação da aprendizagem.

É importante salientar que o trabalho com projetos não se fundamenta apenas nessas características,
pois o seu desenvolvimento proporciona um estudo amplo, ou seja, que vai além da sua estrutura
organizativa, caracterizando, assim, novas propostas e inferências a partir da participação de todos os
sujeitos.

Diante do que foi apresentado, reafirmamos que o objetivo de nossa pesquisa foi compreender como
a professora na organização do seu trabalho pedagógico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
desenvolve o seu trabalho por meio de projetos escolares. A pesquisa foi desenvolvida em uma turma
do 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública do município de João Pessoa-PB.

Não poderíamos deixar de mencionar que seguimos a abordagem qualitativa, por meio de um estudo
de caso, fazendo uso dos procedimentos da observação participante, da entrevista semiestruturada e
da roda de conversa. Dessa maneira, inicialmente, o presente artigo aborda algumas reflexões acerca
do trabalho com projetos, depois apresentamos os dados gerados na pesquisa sobre o trabalho com
projetos na visão da professora, dos alunos, e por fim as considerações finais.

Uma nova releitura do trabalho com projetos

Considerando que a sociedade se move a partir das constantes alterações políticas, sociais,
econômicas, culturais e ideológicas, é importante caracterizar essas ações também com a educação.
Portanto, serão apresentadas algumas colocações pertinentes para falar sobre uma perspectiva
educacional que avançou com o tempo e contribuições sociais com o intuito de reiterar a prática
pedagógica no processo de desenvolvimento real e contínuo da sociedade.

Chegou o momento de falar sobre Educação Progressiva, seus objetivos e o avanço que alcançou no
percurso do tempo até a contemporaneidade. Essa prática pedagógica frisa sobre objetivos que visam
não apenas o desempenho intelectual do aluno no decorrer de suas vivências educativas, mas tem
como eixo norteador a relação humana entre os indivíduos para melhor prover uma compreensão de
suas ações presentes. “Todos esses princípios são, porém, de natureza abstrata. Eles se tornam
concretos nas consequências que resultam de sua aplicação” (DEWEY, 2010, p. 23). Logo, na
educação progressiva a aprendizagem se dá não apenas durante a realização das atividades escolares,
mas também, durante as inter-relações sociais dos sujeitos com o mundo.

Acerca dessa nova releitura da função pedagógica, faz-se necessário a compreensão de que na
educação nada deve ser considerado como único ou um conceito chave, mas sim, dinâmico e
constante. Em Dewey (2010), a premência de fazer uma educação nova e progressiva, surgiu da
necessidade de renovação e inovação do pensamento pedagógico com o intuito de atribuir uma
melhor flexibilidade intelectual no âmbito educativo.

Ao falar sobre os processos das contínuas mudanças sociais, Kilpatrick (2011), relata que através
desse desdobramento acontece a necessidade de adaptar tendências pedagógicas que venham a
correlacionar a importância da comunicação em educação, pois se acredita que a influência social é
um eixo que norteia as instituições escolares, seja no aspecto negativo ou positivo.
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De fato, não há como apontar ou classificar uma única metodologia pedagógica, é preciso ponderar o
trabalho pedagógico sobre ações pedagógicas reflexivas. Nesse sentido, “qualquer teoria, bem como
qualquer conjunto de práticas, pode tornar-se dogmática se não tomar como base o exame crítico de
seus próprios princípios fundamentais” (DEWEY, 2010, p.24). Isso significa que não há como
categorizar uma metodologia, teoria, ou prática pedagógica como portadora de todas as soluções
educacionais, pois o conhecimento precisa renovar-se diante dos diferentes contextos em que os
professores se encontram. É preciso saber observar para se organizar e colocar em prática as novas
demandas.

Ao falar de prática escolar é imprescindível ponderar que cada instituição possui um público e
necessidades distintas, assim como uma forma ou metodologia pedagógica específica. Desse modo,
não há como descrever ou fundamentar que existe uma metodologia ou ação pedagógica que abarque
de forma ímpar todas as necessidades escolares com êxito, mesmo reconhecendo que algumas
instituições escolares enfatizam a predominância sobre uma determinada metodologia como foco de
organização de seu trabalho.

Diante de tais premissas, é possível esclarecer essas colocações a partir de duas concepções
educacionais mais presentes nas instituições escolares, a concepção tradicional e a progressiva. Na
educação tradicional, a prática educativa pauta-se basicamente a transmissão técnica ou específica
dos conhecimentos. Ela, “impõem padrões, matérias de estudo e métodos desenvolvidos para adultos
sobre aqueles que ainda caminham lentamente para a maturidade” (DEWEY, 2010, p. 21). Fazendo
com que a prática educativa não considere as etapas, tampouco os sujeitos que iriam vivenciar tais
práticas detalhadamente planejadas.

A organização da educação progressiva se pauta no princípio da configuração e reorganização de
ideias profícuas a fim de ampliar a filosofia educativa. Sobre a preparação do aluno para o futuro na
educação progressista, Dewey (2010), a retrata como um princípio da continuidade, o qual através
das etapas de desenvolvimento e avanço, os alunos estarão cada vez mais aptos para experienciar
situações posteriores. “Em certo sentido, toda experiência deveria fazer algo para preparar uma
pessoa para experiências posteriores de qualidade mais ampla e mais profunda” (DEWEY, 2010, p.
48). Considerando, assim, que toda experiência é um passo conquistado de uma longa caminhada.

A respeito dessa identidade metodológica, Dewey (2010), discorre sobre a Educação Tradicional e a
Educação Progressiva, para descrever que a história da educação passou por pensamentos e teorias
distintas sobre o que de fato podemos considerar educação e de como ela acontece, para que assim,
seja possível vivenciar experiências que agreguem sentido às relações educativas.

Contudo, Dewey (2010), exemplifica que não é porque a escola tradicional se pauta em princípios de
cima para baixo que ela não terá em sua plenitude aspectos que podem contribuir para a educação. O
autor salienta que a ideia de uma nova educação só pode acontecer a partir do momento em que
conseguimos compreender o significado do que observamos como limitado na educação tradicional e
assim proceder de modo que considere a totalidade de determinada ação a partir da escola nova.

Acerca do trabalho com a educação tradicional e a educação progressiva, Dewey (2010), esclarece
sobre as distinções que ocorrem entre essas duas concepções educacionais. O autor relata que
existem aqueles que acreditam que trabalhar com a educação nova apresenta dificuldades por não
definir em sua filosofia um método tácito. Assim como, existem outros que acham a educação
progressiva muito fácil, justamente por ser contrária a educação tradicional.

Diante dessas comparações, o autor enfatiza que não há porque decidir uma prática educativa
colocando-a sempre em oposição à outra. É preciso ponderar às condições reais e atribuir às
características pertinentes à educação progressiva. Sobre isso ele ressalta que “cabe à educação
progressiva se inspirar na lição dos inovadores e dos que lutaram por reformas no passado, e buscar,
com mais urgência e mais pressão, uma filosofia da educação baseada em uma filosofia da
experiência” (DEWEY, 2010, p. 30). Esse é o centro da educação progressiva, a prática, a
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participação, as contribuições, as associações e inferências que acontecem durante e depois que os
alunos vivenciam o conhecimento de modo concreto.

Uma das funções da educação é proporcionar aos alunos meios para que se coloquem como sujeitos
protagonistas de suas aprendizagens. “Nosso dever é, portanto, preparar a nova geração para
acreditar que pode pensar por si própria e, em última instância, pode até rejeitar e rever a forma
como pensamos no presente” (KILPATRICK, 2011, p.63). Mas, para que isso aconteça, é preciso
atribuir à possibilidade de que todo conhecimento pode ser mutável, que a verdadeira aprendizagem
acontece a partir do diálogo e formulação das ideias em constante interação e trocas vivenciadas.

Para Kilpatrick (2011), o reconhecimento da particularidade de mudança na escola caracteriza-se na
compreensão de que nada é permanente e que dentro desse sistema de grandes movimentações
encontram-se os sujeitos que fazem as ações educativas acontecerem. Por isso, faz-se necessário
atualizar-se constantemente, pois “a mudança é rápida e crescente”. (KILPATRICK, 2011, p. 61).

Ao perceber na escola o seu aspecto mais comum que é a rotatividade de alunos e a mudança de
necessidades, é preciso organizar a estrutura curricular inicialmente a partir dessas características
inerentes à instituição, visto que os alunos passam por processos cognitivos diferentes e
gradativamente começam a alcançar outros níveis intelectuais assim como outros alunos e
necessidades vigentes vão surgindo.

Logo, para que as instituições escolares desenvolvam práticas pedagógicas baseadas em uma
filosofia educacional que proporcione aos alunos a liberdade de expressão e participação na
formação e consolidação do conhecimento, é necessário estar à frente de seus próprios problemas, e
assim, buscar os diversos meios para resolver ou diminuir determinados contextos. Meios esses que
se caracterizam nos critérios de observação crítica e reflexiva assim como na escolha das ações que
irão contribuir aos exercícios pedagógicos vigentes.

Acerca dessa prática pedagógica, Hernández e Ventura (1998), atribuem o trabalho pedagógico como
uma demanda entre teoria e prática em uma concepção de globalização do ensino. Isso significa que
o ensino deve ser organizado através de uma perspectiva contextualizada entre escola vida e que
possibilite uma maior ligação entre todos os saberes durante o exercício social e cultural da realidade
de cada aluno.

Ao falar sobre as contribuições que o ensino globalizado oferece, Hernández e Ventura (1998),
acrescentam que uma proposta de inter-relação do conhecimento favorece o desenvolvimento
cognitivo dos alunos de modo que as informações sejam utilizadas sistematicamente e de acordo com
as situações problematizadoras em que esses sujeitos se deparam. Eles mencionam:

Não se trata de favorecer o enciclopedismo ou a acumulação receptiva de
informação, e sim, de estimular, através da utilização de diferentes
procedimentos e estratégias, a seleção da informação para favorecer a
autonomia progressiva do aluno (HERNÀNDEZ; VENTURA, 1998, p. 50).

Nessa conjuntura, estamos diante de uma perspectiva educacional que requer uma visão dos sujeitos
em sua totalidade, a educação precisa desse processo, não pode acontecer de forma fragmentada ou
apenas procedimental. É necessário incorporar as diferentes linguagens culturais à escola.

Desse modo, diante das diferentes inovações que a escola nova apresentou no decorrer do contexto
histórico, falaremos adiante do trabalho com projetos escolares, uma nova releitura da prática
progressiva que visa sobre novas contribuições e construções do conhecimento. Essas colocações
pretendem ampliar a visão que o ensino exerce sobre os alunos e caracterizar essa ação pedagógica
de modo que compreenda as eventuais releituras intelectuais, sociais e participativas dentro do
ambiente escolar.
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Para falar do trabalho com projetos escolares e suas possibilidades, é preciso saber que a estrutura, a
organização e a interação escolar se desenvolvem de modo diversificado, justamente por se tratar de
situações e sujeitos distintos. Assim, é preciso compreender que o trabalho com projetos escolares
não é um recurso ou perspectiva pedagógica que irá solucionar todos os problemas educacionais. O
que se pretende discorrer aqui é que existem possibilidades de construir o conhecimento de modo
real, significativo e articulado a participação, experiências e contexto social dos alunos.

Vale ressaltar ainda que ao falar sobre o trabalho com projetos, Hernández (1998), deixa claro que
sua importância parte da ideia de que é preciso avançar e renovar para prover uma maior participação
e articulação da escola como um todo. Ao considerar o trabalho com projetos nas práticas
pedagógicas, é preciso compreender que essa ação possui algumas características iniciais, mas que
não a delineia como uma visão centralizadora do fazer docente e do aprender discente.

Através do trabalho com projetos é possível atribuir um novo mecanismo de comunicação entre
professores e alunos e fazer com que os conteúdos a serem trabalhados estejam atualizados com o
contexto da sala de aula, articulando-os também com a realidade fora dela. O autor ainda salienta que
o trabalho com projetos não acontece somente pelo fato de os professores seguirem a estrutura
organizativa dessa ação, mas sim, pela ação e movimento que os projetos oferecem durante sua
realização.

Ao refletir sobre o avanço conceitual que o trabalho com projetos desenvolveu e obteve até o
momento, Hernández (1998), esclarece que diante da evolução humana é preciso que o ensino
também evolua, pois não se tratam dos mesmos sujeitos, assim, é preciso ampliar essa perspectiva
para melhor apresentar subsídios coerentes e fundamentais de acordo com a realidade em que
estamos inseridos.

Projetos: trabalho e realidade

Mas o que significa projeto? De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss (2008),
projeto parte de um plano com uma intenção descrita em detalhes acerca das tarefas a serem
realizadas. Desse modo, ao falar de projetos pedagógicos é preciso compreender seu sentido literal
para uma melhor descrição e detalhamento do que se pretende apresentar nesse trabalho.

Defendemos que o trabalho com projetos parta do real, assim, como as inúmeras maneiras de
trabalhar os conhecimentos e habilidades de modo concreto. Portanto, o trabalho pedagógico por
projetos oferece uma visão da prática docente que desenvolve meios de atribuir a todos os sujeitos
envolvidos uma aprendizagem dinâmica e viva. Salientamos que o trabalho com projetos não é uma
solução definitiva, mas sim, uma construção gradativa e relacionada à realidade e identidade dos
alunos, isso favorece constantes possibilidades. Essa é a ideia central que precisa ser enfatizada ao
realizar o trabalho pedagógico por projetos.

Considerando que trabalhar com projetos não é uma prática constante nas escolas por motivos que
variam desde a falta de recursos, tempo e disposição para planejar, entendimento ou compreensão do
que essa ação pedagógica compõe e favorece, falta de interesse, assim como o reducionismo dessa
ação, entre outros. É preciso discorrer sobre o que de fato é o trabalho por projetos, como ele
acontece e quais as possibilidades que ele apresenta ao desempenho e desenvolvimento intelectual
dos alunos.

Para descrever o significado de projeto na atualidade, Hernández (1998), faz um recorte temporal
acerca da evolução que essa ação pedagógica atribuiu com o passar do tempo. Assim, diante das
práticas variadas nos anos 20 do século XX o desdobramento escolar ocorreu sobre um método de
projetos que visava aproximar a escola da vida diária dos alunos e assim promover uma relação ativa
entre o que se pretendia ensinar assim como o que se pretendia aprender.
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Nos anos 70, do século XX, surgiu o trabalho por temas e a importância das ideias chave, a qual
tinha como objetivo atrelar a organização dos conceitos dentro das disciplinas e suas características
similares estruturando assim o currículo em espiral. Nos anos 80, do século XX, aparece o
construtivismo, ou seja, uma nova forma de enxergar a aprendizagem e as variadas maneiras de
adquirir a informação e proporcionar uma educação escolar influente, complexa e processual.

A pertinência dessas colocações serve de base para ilustrar que a partir dessas novas perspectivas
educacionais, delineou-se o conceito de projetos de trabalho. Ação que diante da evolução do ser
humano ganhou espaço, sentido e atualizações de acordo com as contingências vigentes dos
ambientes escolares, os quais visam ações pedagógicas estruturadas em uma concepção de ensino
atreladas a realidade social e cultural dos alunos.

Mas o que de fato é projeto de trabalho e quais perspectivas ele aborda? De acordo com Hernández
(1998), a partir do momento em que o professor busca uma nova direção pedagógica e desenvolve
sua prática com uma característica de observação e diálogo com seus alunos, esse docente tem em
mente uma ação pedagógica de projetos de trabalho. Mas, para que isso aconteça é necessário se
pautar em três características principais.

a) Estabelecer as formas de “pensamento atual como problema antropológico
e histórico chave” (Morin, 1993, p. 72); b) dar um sentido ao conhecimento
baseado na busca de relações entre fenômenos naturais, sociais e pessoais que
nos ajude a compreender melhor a complexidade do mundo em que vivemos;
c) planejar estratégias para abordar e pesquisar problemas que vão além da
compartimentação disciplinar (HERNÀNDEZ, 1998, p. 73).

Portanto, o trabalho com projetos pedagógicos vai muito além de uma prática espontânea. Ele
consiste na organização e planejamento que solicita do professor uma fundamentação antes, durante,
depois e posteriormente a finalização do projeto, pois um projeto de trabalho não se finda no tema
trabalhado, um projeto pedagógico dá margem para outro, fazendo do conhecimento uma constante
articulação. Nessa linha de raciocínio, justifica Hernández (1998):

Por tudo isso, os projetos de trabalho e a visão educativa à qual se vinculam
convidam a repensar a natureza da Escola e do trabalho escolar, pois
requerem uma organização da classe mais complexa, uma maior
compreensão das matérias e dos temas em que os alunos trabalham, o que faz
com que o docente atue mais como guia do que como autoridade.
(HERNÀNDEZ, 1998, p. 73).

Nesse contexto, o trabalho com projetos visa uma estratégia de ensino de acordo com o ritmo,
necessidades, habilidades, interesses e realidades dos alunos. Esse é o seu diferencial, é intenso e
pensado especificamente na participação dos alunos e fundamentação da aprendizagem.

As contribuições que o trabalho com projetos pode acrescentar no desenvolvimento pessoal,
intelectual, social e cultural dos alunos se pautam na perspectiva do trabalho com “a auto direção, a
inventiva, a formulação, a integração, a tomada de decisões e a comunicação interpessoal”
(HERNÀNDEZ, 1998, p. 73-74). Fundamentações essas que visam na participação ativa dos alunos
meios e possibilidades relevantes para a formação e desenvolvimento desses sujeitos.

Para Bomtempo (2000), o trabalho com projetos ultrapassa o planejamento tradicional, pois ao
colocar o aluno como agente promissor de sua própria aprendizagem, o mesmo começa a adquirir
responsabilidade e interesse no desenvolvimento das atividades escolares. A autora ainda enfatiza
que o trabalho com projetos:

Favorece, assim, a construção da autonomia e da autodisciplina por meio de

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_organizacao_do_trabalho_pedagogico_por_meio_de_projetos_escolar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



situações criadas em sala de aula para reflexão, discussão, tomada de decisão,
observância de combinados, críticas e avaliação do trabalho em andamento,
proporcionando ao aluno, ainda, a implementação do seu compromisso com o
social, tornando-o sujeito ativo e atuante em seu contexto (BOMTEMPO,
2000, p. 7).

Nessa direção, isso endossa que o trabalho por projetos deve ser considerado como uma ação que vai
além do que é planejado, pois consegue propiciar a aprendizagem através do processo e não somente
do resultado final. Desse modo, é possível caracterizar esse entendimento como uma das funções do
projeto, quando na sua desenvoltura abarca a inovação e reconstrução como fatores preponderantes.
Segundo Bomtempo (2000):

No processo de inovação curricular, do qual o trabalho por projetos é apenas
uma parte, há que se romper com a concepção de neutralidade dos conteúdos
escolares, que passam a ganhar significados diversos, a partir das
experiências sociais dos alunos (BOMTEMPO, 2000, p. 7).

Apreendo assim, que o currículo escolar na perspectiva do trabalho com projetos é aquele que
apresenta uma concepção interdisciplinar dos conhecimentos a serem trabalhados. Fazendo com que
a prática pedagógica ocorra de modo inter-relacionado com todas as áreas do conhecimento.

Ao falar sobre currículo, Macedo (2007), o caracteriza como um meio que gera oportunidades de
interação e contemplação do posicionamento docente no contexto e desenvolvimento do ambiente
escolar. Contudo, o autor salienta que existe a necessidade de que esses profissionais compreendam
essas relações e fundamentem suas ações diante dessa ação política educativa, pois “[...] saber
nocionar currículo faz parte de uma das pautas importantes para se inserir de forma competente nas
tensas discussões sobre as políticas e opções de formação discutidas na nossa crísica sociedade
contemporânea” (MACEDO, 2007, p. 17).

Isso nos mostra que a visão de currículo precisa ser ampliada e reconfigurada ao que concerne o ato
político pedagógico docente para a execução de ações interdisciplinares atreladas ao trabalho com
projetos. Portanto, o currículo não é apenas um documento que apresenta as necessidades e
inferências que devem ser consideradas no desenvolvimento do planejamento e das ações educativas
escolares. O currículo é um meio de sistematizar as premências educacionais e configurá-las nas
estruturas inerentes e atípicas das vivências pedagógicas apresentadas pelos docentes e alunos das
variadas instituições escolares.

Ao considerar as diferentes realidades presentes no ambiente escolar em detrimento dos processos e
atitudes de todos os sujeitos que nele circulam, compreendemos que a presença da
interdisciplinaridade, conceito inerente à vida e, portanto, a escola também. De acordo com Nogueira
(1998), o trabalho interdisciplinar precisa partir inicialmente dos professores, pois se esses não
obtiverem a compreensão conceitual e possibilitadora que essa prática oferece o exercício docente
não passará da vontade. Ainda a partir de Nogueira (1998, p. 31) “Tal atitude ainda exigirá romper
com velhos paradigmas, acreditar no novo”. Dessa forma, por reconhecer que o novo ainda é algo
distante da visão e prática de algumas realidades escolares é que precisamos dialogar mais sobre as
possibilidades que o trabalho com projetos concede.

Ao falar sobre o currículo por projetos Macedo (2007) o retrata como uma forma de incorporar o
comprometimento da aprendizagem com a leitura do ambiente em que os sujeitos se encontram, os
quais se caracterizam em alunos, professores, escola e comunidade. Com esse ponto de vista, o
currículo por projetos visa possibilitar uma nova atividade escolar que agregue sentido, autonomia e
entusiasmo durante o processo de construção do conhecimento, fazendo com que sua função busque:

Integrar conhecimentos e pensá-los com as realidades contextualizadas é o
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cerne da proposta curricular por projetos. Ou seja, possibilitar que o
conhecimento seja experienciado de forma globalizadora, relacional, e,
portanto, com uma compreensão relacional. Nestes termos, é, central o
incentivo e o desafio a um constante esforço interpretativo construcionista
por todas as vias didático-pedagógicas (MACEDO, 2007, p.99).

Portanto, para que o currículo por projetos se desenvolva, é preciso considerar a dialogicidade
presente na vida dos sujeitos em conjunto com suas contribuições ao processo de construção para a
reconstrução do conhecimento. Considerando que “o compromisso é com o aprendizado ativo e a
criação” (MACEDO, 2007, p. 100). É pertinente que o currículo por projetos apresente importância
ao processo da aprendizagem, pois ponderando nos professores e alunos a capacidade de
contribuição, planejamento e execução das atividades pertinentes e significativas.

Acerca da importância que tem o currículo no desempenho do trabalho por projetos, Hernández
(1998), fala que o interesse em desenvolver um currículo a partir do trabalho com projetos não pode
ser considerado como uma metodologia, uma didática, uma concepção ou uma pedagogia, mas sim,
como uma ação que busca apresentar uma aprendizagem globalizada.

Logo, o trabalho com projetos parte inicialmente da identificação dos meios que desfavorecem o
ensino. Com base nessa estrutura, é possível através de mecanismos variados contribuir para a
renovação do fazer pedagógico, desde que não se oriente a uma ação linear, mas sim, a uma
perspectiva pedagógica criativa e aberta a novas reformulações para melhor prover a aprendizagem e
desenvolvimento das habilidades dos alunos. Acerca dessas possibilidades Hernández (1998),
complementa:

Dado que esse processo baseado no intercâmbio e na interpretação da atitude
para a aprendizagem de cada aluno seja singular (ainda que não único), não
pode ser reduzido a uma fórmula, a um método ou a uma didática específica.
Só pode ser abordado a partir de um olhar diferente sobre a realidade escolar
e de outra maneira de aproximar-se do conhecimento que se constrói na
Escola (HERNÀNDEZ, 1998, p. 80).

Em consonância ao que foi mencionado, o trabalho com projetos caracteriza-se como ressignificação
das práticas pedagógicas. Desenvolve-se na capacidade de desconstrução do que está subentendido
para atribuir um trabalho pedagógico organizado e aberto a novas leituras. Uma das premissas do
trabalho com projetos é fazer com que o ensino aconteça de modo interativo, construtivo e autônomo
na relação com os outros, na compreensão do que se vivencia e na concretização do conhecimento
através da compreensão, das trocas, estratégias e finalidades.

Portanto, a partir dessa perspectiva pedagógica voltada para as atividades e responsabilidades dos
alunos, é imprescindível fazer uma discussão acerca dessas possibilidades e elencar os meios que
melhor favorecem a essa realização. Para melhor compreender essa peculiaridade do trabalho por
projetos serão apresentadas as características principais que compõem essa perspectiva pedagógica a
seguir.

Projetos: autonomia e responsabilidade

O trabalho com projetos parte de uma ação pedagógica que consegue enxergar nos alunos e
professores sujeitos necessários à sua realização. Isso implica dizer que cada um desses indivíduos
deve e precisa exercer uma função e que a partir disso desenvolva a construção da aprendizagem.
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Desse modo, ao descrever que trabalhar com projetos pedagógicos favorece a autonomia e
responsabilidade de todos aqueles que dele fazem parte, acentuo a condição do compromisso como
uma das características mais marcantes para o desempenho das premissas que o ambiente escolar
apresenta. Nesse aspecto, trabalhar com projetos é ter um olhar sempre observador, crítico e
construtivo para fazer das necessidades e possibilidades vigentes, os caminhos científicos da prática
docente.

Assim, apresentamos um recorte de como iniciar um trabalho por projetos de acordo com Hernández
(1998), o qual apresenta uma caracterização dessa proposta pedagógica. Sendo ela:

• Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma;
• Inicia-se um processo de pesquisa;
• Buscam-se e selecionam-se fontes de informação;
• Estabelecem-se critérios de ordenação e de interpretação das fontes;
• Recolhem-se novas dúvidas e perguntas;
• Estabelecem-se relações com outros problemas;
• Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi seguido;
• Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu;
• Conecta-se com um novo tema ou problema.

Tais aspectos iniciais servem como direcionamento para o entendimento do que é o trabalho por
projetos e como ele pode estabelecer uma prática e aprendizagem fundamentada. A estrutura
apresentada expõe de imediato que o diálogo é uma significativa prática no trabalho com projetos e
que propõe uma constante variável acerca dessa ação pedagógica, pois mesmo estabelecendo um
roteiro inicial, as vivências dos alunos durante a execução das atividades podem apresentar outras
colocações que devem ser vinculadas a estruturação e andamento do projeto.

O trabalho da professora por meio de projetos

O trabalho a partir desse eixo tem como objetivo identificar e analisar a partir de quais perspectivas a
professora desenvolve seu trabalho por meio de projetos. Diante disso, serão apresentadas as análises
das questões utilizadas na entrevista semiestruturada com a docente que classificadas a partir desse
eixo para melhor discorrer sobre esse trabalho de pesquisa.

Acrescentamos que serão ponderados alguns comentários articulados às respostas da professora com
algumas situações vivenciadas durante o período de observação de sua prática docente com a turma
do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Ao falar sobre observação participante, Neto (1994) explica que as situações reais favorecem uma
melhor compreensão acerca dos objetos de pesquisa observados. Isso faz com que pensamento e ação
entrem em concordância ou contradição diante do que se vivencia, ou seja, aconteça a pesquisa. Para
Neto (1994):

A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade
de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma
vez que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de
mais importante e evasivo na vida real (NETO, 1994, p. 60).

Com base nas colocações do autor, percebemos nas duas técnicas metodológicas utilizadas nesse
trabalho como essenciais para uma análise crítica e consciente para o desenvolvimento desse trabalho
de pesquisa. Nesse contexto, temos o real e o científico em consonância com a abordagem inicial que
considera o trabalho por projetos escolares uma ação de releitura e construção de conhecimentos.

Assim, ao questionarmos a professora sobre o motivo que a leva a trabalhar com projetos escolares
tivemos a seguinte resposta:
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Porque é de grande valia para o processo de ensino aprendizagem e devido
à proposta pedagógica da própria escola (professora do 5º ano).

Diante da primeira resposta colocada pela professora entrevistada, depreendemos que a mesma
considera o trabalho com projetos escolares algo amplo e de grande significado ao processo de
aprendizagem dos alunos e a prática docente. Mas essa grandiosidade exposta, não mostrou
especificamente os detalhes dessa expressividade do trabalho com projetos. E ao acrescentar que esse
trabalho acontece também devido à proposta pedagógica da escola, surgiu um novo questionamento.
Desse modo, perguntamos se a escola não apresentasse uma proposta de trabalhos pedagógicos a
partir de projetos escolares, se a professora trabalharia com essa perspectiva e por quê? Ela
respondeu:

Trabalharia sim. Pois pelo que conheço a respeito do trabalho com projetos
sei que através da minha autonomia poderia aderir aos conteúdos de formas
diferentes e proporcionar aos alunos um ensino com sentido em relação aos
conteúdos trabalhados (professora do 5º ano).

De acordo com Nogueira (2005), o professor que pretende trabalhar com projetos deve pautar-se em
uma estrutura organizativa que favoreça o desenvolvimento dos objetivos planejados de acordo com
a temática levantada. Ou seja, diante de variadas colocações dos alunos, é preciso filtrar as
informações que fazem mais sentido e significado ao objeto de estudo. Nesse aspecto “é necessário
ter o máximo cuidado na escolha do tema do projeto, evitando cair na armadilha dos temas da moda
que às vezes não representam uma necessidade, vontade ou sonho dos alunos” (NOGUEIRA, 2005,
p. 61).

Desta forma, mesmo considerando que dois dos três projetos trabalhados com a turma do 5º ano,
foram apresentados através da Secretaria de Educação do Estado, esses não só apresentaram
significado ao contexto social em que os alunos se encontram como também possibilitam que os
alunos se coloquem de forma natural as discussões problematizadas em sala de aula.

Entendemos que a prática pedagógica da professora a fez perceber no trabalho com projetos um
caminho de trocas entre alunos e professora, fazendo da interação em sala de aula um mecanismo de
aprendizagem mútua entre todos esses sujeitos. Seguindo com a entrevista, pedimos que a professora
contasse um pouco como ela trabalha com projetos escolares. Como faz a escolha dos temas? Qual o
tempo de duração do projeto? Quantos projetos escolares trabalha durante o ano letivo? Surgindo
assim a resposta da professora.

Trabalho de forma interdisciplinar de acordo com temas propostos pela
escola, como também, observando a realidade da turma, onde é feito um
trabalho de intervenção. Os temas são discutidos e idealizados de acordo
com a realidade. O tempo proposto é de 9 a 10 meses. Trabalho com 3
projetos durante o ano letivo (professora do 5º ano).

Ao falar que seu trabalho pedagógico acontece de modo interdisciplinar, a professora compreende
que não há distanciamento tampouco separação entre o que se pergunta e o que se fala com os
alunos. Ao trabalhar com o Projeto Trânsito e Cidadania, por exemplo, a docente tem elementos para
elencar questionamentos acerca da vida cotidiana dos alunos e assim desenvolverem uma discussão
acerca das diferentes relações sociais existentes. Diante dessa particularidade Nogueira (2005)
acrescenta:

Surgido o tema, o professor deve previamente analisar e verificar se é
relevante, pode provocar mudanças de atitudes nos alunos, se é possível
trata-lo de forma globalizada (ou interdisciplinar – dependendo dos objetivos
a serem atingidos), se propiciará novos conhecimentos e se atende a todos os
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anseios e necessidades dos participantes (NOGUEIRA, 2005, p. 62).

Nessa perspectiva, é fundamental o trabalho com uma temática que ofereça às possibilidades
necessárias a aprendizagem. É importante que seja pautado nas curiosidades intelectuais dos alunos
de modo que o objetivo maior seja o processo de aprendizagem. Assim, sobre a quarta pergunta,
questionamos se esses projetos apresentam etapas, se sim, quais.

Sim. As etapas acontecem de acordo com o projeto planejado, objetivando o
desenvolvimento das necessidades dos alunos. Pois temos autonomia para
designar e reestruturar o trabalho já planejado de acordo com o
desempenho da turma (professora do 5º ano).

Acerca dessa autonomia e reestruturação que os professores precisam apresentar em relação aos
conteúdos curriculares, Macedo (2007) aponta duas características principais as quais os docentes
devem analisar na perspectiva de pautar essa linha de raciocínio. São elas, o campo e o objeto de
estudo do currículo. Será dentre esses dois panoramas que o trabalho educativo ganhará
personalidade e entusiasmo para ocorrer.

Consideramos assim, as necessidades e os alunos como fonte de estruturação e planejamento dos
trabalhados em consonância com o currículo escolar, esse que determinada os saberes e
competências a serem adquiridas pelos discentes, mas que não decreta ou estabelece que a
aprendizagem somente aconteça de modo linear, fazendo da autonomia da professora um meio de
promover uma renovação pedagógica. Dando continuidade à entrevista, perguntamos na opinião da
professora como a mesma observa o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos ao trabalhar com
projetos escolares. Ela, posteriormente, respondeu:

Na forma de expressar seus pensamentos e seus questionamentos, na prática
diária, nas atividades realizadas e até mesmo na questão comportamental
(professora do 5º ano).

Em referência a resposta da professora o trabalho com projetos acrescenta aos alunos uma
característica que deve fazer parte de suas vidas. Em que compreender algo parte do fazer as relações
críticas acerca de determinados conhecimentos, se posicionar diante do que aprenderam, questionar e
complementar novas colocações e fazer as relações que a aprendizagem propõe.

Mais uma vez, visualiza-se no trabalho com projetos uma ação pedagógica que vai além dos saberes
escolares e que me faz perceber que “a pedagogia de projetos permite viver numa escola alicerçada
no real, aberta às múltiplas relações com o exterior” (BORDONI, 2000, p. 18). Relações essas
percebidas na fala da professora em que a mesma considera também a questão comportamental dos
alunos como um fator contribuinte para uma relação em sala de aula que colabora positivamente para
a aprendizagem. Questionamos se ela sempre trabalhou por meio de projetos escolares. De imediato
nos respondeu:

Sim. Com tema gerador, leitura e escrita, datas comemorativas e de
intervenção (professora do 5º ano).

A partir da essa resposta acima é imprescindível posicionar-se para esclarecer a diferença entre
projetos escolares e temas geradores. Diante dessas duas práticas pedagógicas sabe-se que se trata de
perspectivas e processos diferentes. Em virtude disso Hernández (1998) esclarece:

Dizer que é o mesmo, é criar confusão de maneira deliberada, e ajuda muito
pouco os professores que enfrentam alguns dos desafios estabelecidos pela
avalanche de informação atual e as mudanças nos saberes disciplinares e que
não encontram respostas na organização do Planejamento Curricular, nem
nas respostas de sequenciamento de conteúdos que se lhes oferece
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(HERNÀNDEZ, 1998, p. 64).

Em inferência com a fala do autor compreendemos que a distinção de projetos em relação ao
trabalho com temas geradores se pauta no entendimento que o trabalho com projetos pedagógicos é
uma ação que se coloca diante da eventualidade contingente da escola. Ele se adequa e se desenvolve
a partir dessa perspectiva, pois “quando falamos de projetos, o estamos fazendo porque supomos que
possa ser um meio que nos ajude a repensar e a refazer a Escola” (HERNÀNDEZ, 1998, p. 65). O
trabalho por projetos escolares nasce da percepção de resgatar e favorecer uma consciência
autocrítica aos alunos e professores para o desenvolvimento de suas funções.

Os temas geradores são comumente chamados de projetos no ambiente escolar devido a sua
característica participativa e cooperativa entre alunos, professores e equipe pedagógica, fugindo
assim um pouco das atividades normativas que delineia o currículo escolar. Mas, por se tratarem de
trabalhados planejados pela equipe pedagógica, pontuais, com tempo para começar e terminar,
desenvolvidos anualmente sobre as mesmas perspectivas durante o ano letivo, não devem ser
considerados como projetos escolares.

Para descrever o significado de projeto na atualidade, Hernández (1998), faz um recorte histórico
acerca da evolução que essa ação pedagógica atribuiu com o passar do tempo. Assim, diante das
práticas variadas nos 20 do século XX, ocorreu um desdobramento escolar, o qual se caracterizou
com a perspectiva do trabalho com projetos, mas seu objetivo inicial foi sobre um método que visava
aproximar a escola da vida diária dos alunos e assim promover uma relação ativa entre o que se
pretendia ensinar assim como o que se pretendia aprender.

A pertinência dessas colocações nos serve de base para ilustrar que a partir dessas novas perspectivas
educacionais, delineou-se o conceito de projetos de trabalho. Ação que diante da evolução do homem
ganhou espaço, sentido e atualizações de acordo com as contingências vigentes dos ambientes
escolares, os quais visam novas ações pedagógicas estruturadas em uma concepção de ensino
atreladas a realidade social e cultural dos alunos.

Nesse contexto, perguntamos a professora se consegue fazer uma abordagem interdisciplinar ao
trabalhar por projetos escolares. Ela ressaltou:

Sim. De forma instigante e participativa que desperte a paixão de aprender,
favorecendo a articulação entre ensino e aprendizagem (professora do 5º
ano).

A partir da resposta da professora, percebemos que o conceito da terminologia de
interdisciplinaridade é algo motivador e que faz os alunos aprenderem com entusiasmo e
significatividade. Mas, essa resposta não supriu a pergunta inicial, por isso, outra questão foi lançada
posteriormente. Questionamos como a professora trabalha a partir do conceito de
interdisciplinaridade. Assim nos respondeu:

Em conformidade com os conteúdos abordados nos projetos. Por exemplo,
ao falar sobre a paz é preciso contextualizar o conceito de paz diante do que
os alunos falam e depois aonde encontramos ou não a paz e quais os motivos
que implicam nessas diferenciações. Ao trabalhar com um tema é importante
saber que automaticamente ele nos leva a outro (professora do 5º ano).

Em consideração à resposta ao posicionamento, posso dizer que essa resposta foi mais condizente do
que a anterior, pois nos mostrou como a professora compreende a interdisciplinaridade e a trabalha
em sala de aula. De acordo com Nogueira (2005), o professor só desenvolverá um trabalho
interdisciplinar quando reconhecer na sua posição de mediador dos conhecimentos as contingências
que favorecem essa ação, ou seja, será através de sua concepção, identidade e compromisso político
com a educação que o seu trabalho se desenvolverá no contexto interdisciplinar. Com base nessa
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perspectiva profissional “tal atitude ainda exigirá romper com velhos paradigmas, acreditar no novo”
(NOGUEIRA, 2005, p. 31). É se permitir e permitir que os alunos vivenciem essas experiências
intelectuais para que o trabalho por projetos seja profícuo.

Destarte, diante das colocações da professora da turma do 5º ano, concluímos que seu trabalho por
meio de projetos acontece de maneira natural em sala de aula e atrelado a um conceito
interdisciplinar com os três projetos em andamento. É importante destacar que mesmo que em alguns
momentos, a professora compreenda que trabalhar com temas geradores é a mesma coisa que
projeto, essa é uma questão teórica que precisa ser aprofundada, porém que de acordo com sua
prática docente não interferiu o desenvolvimento do seu trabalho pedagógico com os seus alunos.
Contudo, é importante analisar se em decorrência do trabalho com projetos existem pontos a serem
repensados que podem dificultar sua execução.

O Trabalho por Projetos na visão dos alunos

Para buscar entender a percepção dos alunos realizamos uma roda de conversa que aconteceu no dia
08 de outubro de 2018, uma semana depois que as observações da turma foram concretizadas. No dia
da referida atividade, havia apenas sete alunos presentes em sala de aula, uma quantidade
preocupante quando o total de matriculados são dezoito alunos.

A coleta de dados ocorreu em dois momentos. No primeiro, foi apresentado aos alunos um saquinho
plástico com algumas palavras dentro. Foi explicado que cada aluno poderia sortear uma palavra e,
em seguida escrever no mínimo três linhas a respeito do que compreendiam sobre determinada
palavra sorteada.

Todas as doze palavras usadas para essa atividade faziam parte de um quadro elaborado pelos alunos
e sua professora através do Projeto Liga Pela Paz. No decorrer das respostas dos alunos foi possível
visualizar a repetição das palavras utilizadas, isso ocorreu porque a turma tem a quantidade de
dezoito alunos matriculados, por isso, foi necessário repetir algumas dessas palavras para que
durante a atividade não fugissem do contexto trabalhado no projeto Liga Pela Paz.

Após todas as explicações os alunos desenvolveram a atividade como solicitado. Entre os sete
alunos, apenas um não escreveu o significado da palavra que sorteou porque ainda não estava
alfabetizado. Considerando a necessidade do aluno, foi solicitado que o mesmo representasse o
significado da sua palavra através de um desenho. No que diz respeito às palavras escritas,
obtivemos: “amar, cultivar, preservar, respeitar, valorizar, cuidar, reciclar, incentivar, acolher,
construir, educar e promover”. O objetivo dessa atividade foi de analisar se os alunos
compreenderam os contextos e conceitos trabalhados através do projeto Liga Pela Paz através das
palavras que já haviam sido trabalhadas em conjunto com a professora da turma. Algumas falas dos
alunos ilustram o que os mesmos sentiram sobre esse projeto e também o desenvolvimento nesses
alunos de uma postura consciente e cidadã:

Ajudar a ser solidário, gostar das pessoas como elas são. (resposta de uma
aluna).

Pensar nas outras pessoas como pensamos em nós mesmos. (resposta de um
aluno).

Sobre a organização, planejamento e trabalho com projetos, Nogueira (2005) acrescenta que será
através dessa concepção que o docente poderá compreender melhor o próprio contexto de sua sala de
aula e prover os elementos necessários para cada atividade em consonância com as necessidades e
habilidades dos alunos. Assim temos:

A construção e a análise do cenário têm a função de fazer olharmos para
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aquilo que não enxergamos, escutarmos aquilo que não ouvimos e assim
buscarmos estratégias que realmente possam fazer com que os alunos
realizem trabalhos procedimentais e atitudinais, que possam ajudar nas
tomadas de decisões e nas mudanças de comportamentos, além, é claro, de
dar sentido a alguns dos conteúdos conceituais (NOGUEIRA, 2005, p. 59 e
60).

As contribuições do autor permitem nos fazer da habilidade de analisar um meio contínuo de
construção das premências cotidianas do ambiente escolar, e a partir dessa linha de raciocínio
apresentar possibilidades que chamem a atenção dos alunos para que esses sejam os mais
interessados no desempenho e desenvolvimento do conhecimento.

Isso significa que o currículo escolar precisa apresentar mecanismos que possam promover aos
professores e alunos uma maior dinâmica ao processo educativo. De acordo com Macedo (2007),
essa reconfiguração do currículo só poderá acontecer entre os docentes quando considerarem o
entendimento e desdobramento histórico que esse documento percorreu e irá percorrer com a
evolução social. Ou seja, as inovações e renovações não devem ser consideradas apenas nas práticas
docentes e discentes, é preciso reformular os novos modelos educacionais de modo a garantir e
instigar novas premissas pedagógicas no ambiente escolar.

Em seguida foi feita a seguinte questão para os alunos: Pensem nos três projetos trabalhados com a
professora durante o ano letivo. Foram os projetos Liga Pela paz, Leitura e Escrita e Trânsito e
Cidadania e, assim, escolham aquele que mais gostam. Depois de escolhido e escrito o nome do
projeto preferido no papel, cada aluno deveria responder a segunda questão: O que mais gostei nesse
projeto? Após responderem, os alunos foram solicitados a escrever a terceira questão: O que menos
gostei nesse projeto? Ao término da atividade escrita, os alunos apresentaram suas respostas e as
justificaram.

Segundo os alunos o projeto Leitura e escrita gostaram de: a própria aprendizagem da leitura e da
escrita, da escrita do livro, de aprender mais a ler e escrever e elaborar um resumo sobre a história.
No projeto Liga Pela Paz os alunos destacaram o respeito ao outro; já no projeto Trânsito e cidadania
todos destacaram as regras de trânsito. Diante disso, é importante salientar que um trabalho por meio
de projetos deve promover a interação e participação de todos os envolvidos de modo ativo e
significativo. Assim como promover o desempenho das habilidades que competem a determinado
público em específico.

Isto posto, Hernández (1998) sustenta:

Numa concepção sobre a relação de ensino e aprendizagem como o que
sustenta o trabalho por Projetos, as três fases da prática docente –
planejamento, ação e avaliação – não podem entender-se senão como um
sistema de inter-relações e complementariedades (HERNÀNDEZ;
VENTURA, 1998, p. 91).

Nesse contexto, compreendemos que a avaliação durante as ações realizadas pelos alunos é um ponto
que deve ser analisado melhor pela docente para que assim a mesma possa rever estratégias em que
os alunos que não sentem estímulo para elaborar as atividades do projeto e possam participar de
forma real e viva através de outros meios avaliativos. Em relação a essa prática variada de avaliação
Hernández (1998) legitima:

Dado que esse processo baseado no intercâmbio e na interpretação da atitude
para a aprendizagem de cada aluno seja singular (ainda que não único), não
pode ser reduzido a uma fórmula, a um método ou a uma didática específica.
Só pode ser abordado a partir de um olhar diferente sobre a realidade escolar
e de outra maneira de aproximar-se do conhecimento que se constrói na
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Escola (HERNÀNDEZ, 1998, p. 80).

Para Hernández e Ventura (1998), o desenvolvimento de trabalhos escolares a partir da perspectiva
de projetos está estritamente relacionado a uma visão atualizada dos processos sociais que envolvem
os alunos. Em suma, as respostas dos alunos apresentaram colocações positivas quanto às atividades
desenvolvidas nos projetos observados.

Considerações finais

A partir da roda de conversa com os alunos da turma do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, analisamos como esses sujeitos avaliam a proposta de aprender através de projetos
escolares. Verificamos que o trabalho com projetos é de fato favorecedor de uma aprendizagem
contextualizada, pois os três projetos trabalhados aparecem na escrita e fala dos mesmos
simultaneamente de forma positiva.

Vale ressaltar que foi possível constatar também novas possibilidades que o trabalho com projetos
pode acrescentar a essa turma do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois foi possível
trabalhar uma peça teatral, uma representação de circo, uma dança, uma pintura, e outras linguagens
artísticas. Visto assim, que trabalhar com projetos foi uma maneira de construir o conhecimento
através de procedimentos didáticos variados.

Portanto, compreendendo que o trabalho com projetos escolares é amplo e possível para a atuação
docente, assim como, a participação ativa dos discentes, desponta nessa ação pedagógica um
caminho renovador das práticas educacionais para que melhor possibilitem a esses sujeitos o
reconhecimento, releitura e reconstrução de seus conhecimentos, alicerçando essa visão sobre a
perspectiva de que esses sujeitos são construtores de seus próprios conhecimentos e ações
intelectuais e sociais.
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