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Resumo

O artigo discute sobre a Metodologia de Projetos tomando como base os autores Hernández (1998), Hernández &
Ventura (1998), Jolibert (1994), Moura & Barbosa (2006) e suas concepções, contribuições e práticas didáticas no
processo de ensino e aprendizagem, à luz da teoria sócio-interacionista de Vigotsky. A finalidade é refletir acerca da
metodologia de projetos no ensino de Ciências nas séries iniciais, como forma de colaborar para compreensão do
mundo e suas transformações, levando em consideração os conhecimentos prévios do aluno. Neste contexto, é
apresentado um relato de experiência do Projeto Didático Dengue, desenvolvido numa escola municipal de ensino
fundamental em Maceió.
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Abstract

The article discusses the project methodology building upon the authors Hernández (1998 ), Hernandez & Ventura
(1998 ) , Jolibert (1994 ) , Moura & Barbosa (2006) and his views , contributions and teaching practices in teaching and
learning in the light of social- interactive theory of Vygotsky . The purpose is to reflect about the project methodology in
the teaching of science in the early grades , in order to contribute to understanding the world and its transformations ,
taking into account the previous knowledge of the student. In this context , presents an experience report of Dengue
Didactic Project, developed a municipal elementary school in Maceio.

Keywords: design methodology ; learning theory ; Science education .

A Educação na Sociedade da Informação

A Educação assume um papel social transformador, é portanto um vetor estratégico para o desenvolvimento
sustentável e equitativo de uma sociedade. A escola surge como uma instituição responsável de transmitir o
conhecimento de forma sistematizada, tornando-se um elo de ligação entre as gerações, contribuindo para a
construção e implementação de uma identidade sócio, econômica e cultural de um povo. Segundo Paulo Freire (1996)

... é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e em seus
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métodos, adaptada ao fim a que se persegue permitir ao homem chegar a ser sujeito,
constituir-se como pessoa, [1]transformar o mundo e estabelecer com os outros homens
relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história...

Ou seja, a Educação expressa uma doutrina pedagógica, que tem como base uma filosofia de vida, concepção de
homem e sociedade que se pretende formar. Não obstante, um instrumento de transformação do contexto social, seja
de forma assistemática ou sistemática, ela é responsável em transmitir as gerações mais nova informações das
gerações antigas, perpetuando a sociedade. O homem como ser social, ao educar-se, transforma o seu meio e é
transformado, numa inter-relação que estabelece a sobrevivência da condição humana.

Desta forma, saliento com os Fundamentos da Nova Educação da Unesco para o século XXI, apoiados nos quatros
pilares da Educação do Relatório de Delords (2001), que apresentam os seguintes pressupostos:

• Aprender a conhecer: este tipo de aprendizagem objetiva, sobretudo o domínio dos instrumentos do
conhecimento, uma vez que ele é a chave que levará a compreensão dos diversos aspectos da realidade e que
tornará as pessoas mais críticas e analíticas.

• Aprender a fazer: este tipo de aprendizagem está voltada para a educação profissional, além de competência
técnica e profissional, a disposição do trabalho em equipe, o gosto pelo risco e a capacidade de tomar
iniciativa, constituem fatores importantes no mundo do trabalho. “Aprender a conhecer” e “ aprender a fazer”
estão interligados, pois é impossível fazer algo sem obter o conhecimento necessário.

• Aprender a viver junto: trata-se de um dos maiores desafios da educação para o século XXI, para isso à
educação deve utilizar duas vias complementares - descoberta progressiva do outro e o seu reconhecimento e
a participação em projetos comuns (educação para a solidariedade e para paz).

• Aprender a ser: a educação deve contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional ao longo de toda a
vida, subsidiando a formação de autonomia intelectual que permita o sujeito conhecer o mundo e agir de forma
responsável e justa, respeitando o coletivo.

A aprendizagem é um processo mútuo, em que o aprendiz utiliza-se de inúmeras maneiras e diferentes mecanismos
para aprender. Ao aprender algo novo tem seu comportamento modificado em vários aspectos, proporcionando-lhe
um novo olhar sobre a realidade empírica. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),

à educação é concebida como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para
que todos os alunos desenvolvam sua capacidade e aprendam os conteúdos necessários
para construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação em relações
sociais, políticas e culturais.

Vivenciamos transformações sócio-políticas e culturais advindas do avanço das tecnologias e das Ciências,
Globalização, Neoliberalismo e novas estruturas no mercado produtivo de trabalho. A “sociedade da Informação”
termo utilizado para caracterizar essas mudanças, trouxe a supervalorização do conhecimento como instrumento de
luta frente aos desafios sócio-econômicos e políticos.

Nesse sentido, Edgar Morin (2004) em seu livro Os Sete Saberes necessários a Educação do futuro define a
“incerteza” como princípio norteador da sociedade atual, onde a verdade deixa de ser absoluta e as concepções
epistemológicas são questionadas constantemente. Corroborado por Paulo Freire (1996) que destaca a necessidade
de repensar as estruturas educativas em busca de uma resignificação do conhecimento, evidencia a “curiosidade
epistemológica” como instrumento imprescindível à pesquisa, atrelado a “dúvida metódica” uma vez que partimos do
princípio que o conhecimento é mutável.

Considerando que há um processo de desconstrução e construção do conhecimento adquirido numa velocidade cada
vez maior. Ter acesso à informação não significa necessariamente que o sujeito incorporou, existe um processo longo
para que as informações tornem-se conhecimento.
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Neste sentido, os novos desafios da sociedade contemporânea, exigem da escola novas configurações, o que implica
agregar novos conceitos e assumir novas posturas, sobretudo tal mudança, pressupõe uma realidade política e social
mais dialógica e articulada, colaborando para a construção de uma prática pedagógica que afirme a educação como
direito de todos e de cada um.

O processo educativo se configura como prática humana, sendo o homem sujeito de sua própria educação. Toda ação
educativa deverá promover o próprio indivíduo a não ser instrumento de ajuste à sociedade, mas sim da sociedade ao
homem. Cabe ao professor mediar e articular as ações partindo da construção social, política e cultural historicamente
acumulada pela sociedade. Segundo Gramsci (...) toda relação hegemônica é uma relação pedagógica. E toda
conceituação de educação é necessariamente uma estratégia política.

Concepções sobre Metodologia de Projetos

Na perspectiva de uma análise das concepções teóricas da Metodologia de projeto, conceituo o termo “projeto” com
base no Dicionário Aurélio, onde define que projeto é o ato de planejar, um plano, empreendimento e intento.
Segundo Alvarez (1998) no mundo contemporâneo, o projeto é a mola do dinamismo, se tornando um instrumento
indispensável de ação e transformação.

Dentro deste contexto, alguns autores como Hernández (1998), Hernández & Ventura (1998), Jolibert (1994), Moura &
Barbosa (2006), fomentará nossas reflexões acerca das contribuições, conceitos e postura didática da Metodologia de
Projetos no processo ensino e aprendizagem.

A Metodologia de Projetos caracteriza-se como uma mudança de postura didática, concebida a partir do desejo de
proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais profícua, por meio de situações didáticas bem elaboradas e
contextualizadas. Tais situações, por estarem diretamente relacionadas à realidade contribuem no desenvolvimento
do senso crítico do aluno, através da curiosidade epistemológica e a resolução de problemas.

Hernández (1998) advoga que:

A Pedagogia de Projetos valoriza a participação do educando e do educador no processo
ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de
cada projeto de trabalho. Portanto, a Escola e as práticas educativas fazem parte de um
sistema de concepções e valores culturais que fazem com que determinadas propostas
tenham êxito quando se ‘conectam’ com alguma das necessidades sociais e educativas.

O autor define projetos como uma prática aberta, sem sequência única e estática, porque não pode ser considerado
nem analisado como um método, mas um processo de inovação aberto que revisa a organização de currículo por
disciplinas. Logo, propõe que a escola repense sua estrutura, e analise o contexto de transformação que se insere,
para que a educação dentro da escola esteja sintonizada com situações de vida real.

Segundo Hernandez & Ventura (1998)

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 conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a
construção de seus conhecimentos, a transformação procedente dos diferentes saberes
disciplinares em conhecimento próprio.

Moura & Barbosa (2006) apresentam o seguinte conceito para projeto de trabalho.

São projetos desenvolvidos por alunos em uma (ou mais) disciplina(s), no contexto escolar,
sob a orientação do professor, e têm por objetivo a aprendizagem de conceitos e
desenvolvimento de competências e habilidades específicas. Esses projetos são
conduzidos de acordo com uma metodologia denominada Metodologia de Projetos, ou
Pedagogia de Projetos. [...] os projetos de trabalho são executados pelos alunos sob a
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orientação do professor visando à aquisição de determinados conhecimentos, habilidades
e valores.

Segundo Jolibert (1994) o projeto é uma experiência educativa em que o processo de construção do conhecimento
está integrado às práticas vividas. O aluno desenvolve uma atividade complexa que considera a sua história de vida,
seus modos de viver, suas experiências culturais, tornando-o sujeito cultural. O projeto gera situações de
aprendizagem ao mesmo tempo reais e diversificadas.

Nesse sentido, o trabalho com a metodologia de projetos é baseado na problematização. O aluno deve ser envolvido
no problema, investigando, registrando dados, formulando hipóteses, tomando decisões, resolvendo o problema,
tornando-se sujeito de seu próprio conhecimento.

O professor torna-se um pesquisador, orientador do interesse dos seus alunos, um mediador do processo ensino e
aprendizagem. Nesta parceria entre educando e educador, o professor problematiza, levantando questões,
gerenciando o processo de desenvolvimento do projeto. Destaco que o docente assume um papel social e profissional
imprescindível no processo educativo e na sociedade, sua prática pedagógica está em constante reelaboração em
decorrência deste contínuo processo de reflexão sobre a ação. Ao refletir o professor desenvolve uma atividade
investigativa, produzindo conhecimentos práticos sobre o fazer pedagógico.

Metodologia de Projetos numa perspectiva Sócio-interacionista de Vygotsky

Fernando Hernádez (1998) baseia-se na Teoria cognitivista na vertente sócio interacionista de Vygotsky para a
metodologia de projetos, destacando as relações sociais no desenvolvimento cognitivo e a interação em que o grupo
está envolvido ativamente trocando experiências e ideias, gerando novas informações e conhecimento.

Destarte, Vygotsky em sua teoria histórico-social propõe uma visão da formação das funções psíquicas superiores
como internalização mediada da cultura e, portanto, postula um sujeito social que não é apenas ativo mais, sobretudo
interativo.

Para explicar o processo de absorção/construção do conhecimento, Vygotsky formula o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), que definiu como distância entre o nível de desenvolvimento real (aquilo que o
indivíduo consegue elaborar sozinho) e nível de desenvolvimento potencial (o que o indivíduo consegue elaborar com
ajuda de alguém), assim a aprendizagem é consequência do desenvolvimento construído e um processo que se
expressa primeiro externamente para depois ser internalizado. Neste sentido, Vigotsky afirma:

[...] a zona de desenvolvimento proximal, ela é a distância entre o nível de desenvolvimento
real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob
orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKY,
2007, p.97. Grifos do autor)

O processo de desenvolvimento se constitui na apropriação do conhecimento disponível na sociedade, ou seja, a
história da sociedade e o desenvolvimento do homem caminham juntos.

Partindo do princípio que o desenvolvimento e a aprendizagem são processos independentes que interagem, e se
influenciam reciprocamente, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Sua concepção considera os
processos de desenvolvimento do ser humano com ênfase na dimensão sócio-histórica e na interação do homem com
o outro no espaço social, sendo assim, a interação do sujeito com o mundo se dá pela mediação feita pelos outros,
caracterizando um processo global de relação interpessoal e intrapessoal que envolve, ao mesmo tempo, alguém que
aprende, alguém que ensina e a própria relação ensino-aprendizagem.

Quando a aprendizagem é um resultado desejável de um processo intencional, a intervenção pedagógica é um
mecanismo privilegiado. A escola surge como o espaço onde esse processo sistematizado e intencional de
ensino-aprendizagem ocorre, ou seja, ela é a instituição criada pela sociedade letrada, para transmitir conhecimento e
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formas de ação no mundo, sua finalidade envolve uma intervenção pedagógica planejada, onde a mediação do
professor é imprescindível para o desenvolvimento da criança. Tal processo deve privilegiar procedimentos, entre
outros, como: demonstração, assistência, fornecimento de pistas, instruções, situações-problemas, visando incorporar
potencialidades, habilidades e o desenvolvimento pleno dos membros de uma sociedade.

Desta forma, Vygotsky valoriza o papel do professor ou qualquer pessoa com quem a pessoa/sujeito relaciona-se,
sendo este um mediador do conhecimento historicamente produzido, atuando inclusive no desenvolvimento do aluno e
na Zona de Desenvolvimento Proximal. Vigotsky ressalta:

[...] que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com
pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento
independente da criança (VIGOTSTKY, 2007, p. 103).

Vygotsky evidencia o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento da criança. A mesma, por
sua vez encontra-se imersa na sociedade letrada, exposta às características, funções e modalidades de utilização da
língua escrita, que vão lhe permitir desenvolver concepções sobre esse objeto cultural.

A linguagem é o instrumento mais complexo para viabilizar a comunicação, a vida em sociedade. Sem ela, o ser
humano não é social, nem histórico, nem cultural. Ao estabelecer a relação entre linguagem e pensamento, vale
ressaltar que a linguagem seja ela, verbal, gestual ou escrita é nosso instrumento de relação com os outros, e
necessária para nossa constituição enquanto sujeito, através dela aprendemos a pensar.

O ensino de Ciências nas séries iniciais e a produção do conhecimento

Todos os aspectos sociais, políticos e culturais estão interligados em um desenvolvimento progressivo. O “Século da
Informação”, traz um paradoxo global, evidenciando a curiosidade epistemológica, sócio-histórica e cultural como
instrumento fundamental a pesquisa. Essa visão dinâmica, mutável da sociedade, tem como princípio norteador a
incerteza, pois, o que é verdade hoje, pode não ser amanhã. Segundo Engels “para a dialética não há nada de
definitivo, de absoluto, de sagrado, apresenta a caducidade de todas as coisas e em todas as coisas e, para ela, nada
existe além do processo ininterrupto do devir e do transitório”.

Teorias e hipóteses produzidas pela Ciência corresponderiam não à verdade absoluta extraída diretamente da
natureza, mas a explicações provisórias elaboradas pelos cientistas, de modo a acomodar as evidências disponíveis
da melhor maneira possível, explicações estas que seriam dependentes do contexto e estariam sujeitas à substituição
por teorias e hipóteses consideradas mais poderosas.

Atualmente, se concebe o conhecimento como uma construção dinâmica e integrada da prática social, ou seja, que o
conhecimento é construído histórico e socialmente por um sujeito contextualizado, enfatizando uma educação voltada
para a argumentação com fundamentos éticos, morais e valorizando a subjetividade do indivíduo.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem que o ensino de Ciências Naturais deve ser organizado de forma a
colaborar para a compreensão do mundo e de suas transformações, situando o homem como indivíduo crítico,
participativo e transformador. Nesse aspecto,

[...] não se pode pensar no ensino de Ciências como um ensino propedêutico, voltado para
uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é
cidadã de hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente
de participação social e viabilizar sua capacidade plena de participação social no futuro
(BRASIL, 2001, p. 25).

O ensino de Ciências deve ser voltado para situações ou conhecimentos do contexto cotidiano dos alunos,
apresentados em forma de problemas ou desafios que mobilizem suas habilidades cognitivas e emocionais, sua
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disposição para buscar informações, pesquisar, trocar, reelaborar e produzir novas sínteses a partir de conhecimentos
e saberes que lhes são apresentados.

Outro grande desafio é tomar posições quanto aos conteúdos que compõem a área das Ciências (e das demais que
compõem o currículo escolar) que devem ser priorizados na escola. Dessa forma, sem desconsiderar a importância
dos conhecimentos que historicamente a humanidade vem produzindo, é importante levar em conta se os conteúdos
que ainda hoje compõem o corpo de cada disciplina dessa área são, de fato, relevantes para atender às novas
necessidades da sociedade.

Nessa perspectiva, o conhecimento adquirido pelo aluno resulta de uma síntese pessoal, de uma construção, sendo
reelaborado a partir daquilo que é dito pelo professor ou daquilo que é trabalhado através das informações
apresentadas (livros didáticos, jornais, documentários...). Os conhecimentos prévios do aluno e as informações
veiculadas pela escola funcionariam como uma espécie de matéria-prima a partir da qual novos conhecimentos do
aluno seriam produzidos.

Partindo das reflexões acerca do ensino de Ciências vale ressaltar o papel do professor, que deixa de ser visto como
um mero executor de concepções pedagógicas criadas por outros e torna-se reflexivo, criativo, crítico, com espírito
pesquisador, para no contexto da sala de aula buscar subsídios necessários para uma prática educativa inovadora. A
sua prática deve centrar-se em situações problemas e, através de um processo de pesquisa buscar soluções para
resolver os problemas embasados em fundamentos epistemológicos.

Imbernón (2000) considera que:

Se aceitarmos que a docência é uma profissão, não será para assumir privilégios contra ou
“à frente” dos outros, mas para que, mediante seu exercício, o conhecimento específico do
professor e da professora se ponha a serviço de mudança e da dignificação da pessoa. Ser
um profissional da educação significará participar da emancipação das pessoas. O objetivo
da educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes do poder
econômico, político e social. E a profissão de ensinar tem essa obrigação intrínseca.
(IMBERNON, 2000)

Projeto Dengue: uma proposta didática no ensino de Ciências à luz da Teoria Sócio-interacionista de Vigotsky

O projeto Dengue desenvolveu-se na Escola Municipal de Ensino Fundamental I, localizada em Maceió, funciona
atualmente nos turnos: matutino, vespertino e noturno, nas modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos e Projovem.

O tema proposto no projeto surgiu do elevado número de casos de pessoas com Dengue inclusive alunos e
professores da Instituição. Além disso, a escola possui uma extensão de área aberta com piscina, quadra e pátio onde
foi detectado pelos agentes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió foco do mosquito da Dengue. A
direção foi notificada e estabelecido um prazo para que fosse feito a limpeza da área, na eminência de ser
interrompido o ano letivo, caso houvesse o descumprimento da notificação.

A Coordenação Pedagógica juntamente com os professores, percebendo a necessidade de divulgar informações
sobre a Dengue e sensibilizar alunos e comunidade externa da importância de cuidados no ambiente para evitar a
proliferação do mosquito e consequentemente da Dengue na comunidade, elaboraram uma proposta didática o
Projeto Dengue.

PROJETO DENGUE

I-IDENTIFICAÇÃO

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental I
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Título: JUNTOS VENCEREMOS O MOSQUITO DA DENGUE

Público alvo: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Período: março a junho 2014

II-JUSTIFICATIVA

Diante ao problema vivido em nosso país e, que infelizmente atingiu a nossa cidade. A Dengue vem se alastrando a
cada dia, causando pânico nas pessoas. Assim como os vírus da dengue e do chikungunya, o zika também é
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

A falta de informação e sensibilização da população vem contribuindo para o aumento significativo da doença.

O projeto proposto enfatiza a importância do conhecimento, como contribuição para que o educando compreenda o
mundo e suas transformações, percebendo-se como parte do universo e como cidadão.

O educando ao pesquisar, buscar soluções para os problemas amplia a sua possibilidade de participação social e
viabiliza sua capacidade de participação social no futuro.

Sensibilizar o educando sobre a Dengue e consequentemente sua comunidade, uma vez que, o mesmo está inserido
nela, contribui para a formação da integridade pessoal e da auto-estima, da postura de respeito próprio e aos dos
outros, para o entendimento da saúde com um valor pessoal e social.

Dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, mortes pela doença aumentaram 29% entre 2015 e 2014. O
Ministério da Saúde registrou até 28 de março de 2015, 460,5 mil casos de dengue no país. O aumento é de 240,1%
em relação ao mesmo período de 2014, quando foram registrados 135,3 mil casos da doença.

Os vírus da dengue, chikungunya e zika são transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, e levam a sintomas
parecidos, como febre e dores musculares. Zika e dengue são do gênero Flavivirus, já o chikunguna é do gênero
Alphavirus.

III-OBJETIVOS

• Sensibilizar a comunidade em relação à doença: sintomas, transmissão, cuidados e como se deve evitar;
• Desenvolver no educando o cidadão crítico e ativo, interessado em contribuir para o bem estar da comunidade;
• Salientar a importância de estar bem atualizado em relação aos problemas sócio-culturais do país, os quais

diretamente afetam o meio;
• Desperta o desejo de contribuir para o bem estar da sua comunidade, informando os moradores do perigo da

doença.

IV-ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

• Organizar uma palestra ministrada por um profissional da área de saúde, para orientar os pais sobre o
mosquito e a doença que ele transmite;

• Criar slogans sobre a Dengue;
• Preencher um questionário informativo partindo de uma pesquisa bibliográfica;
• Confeccionar cartazes com os slogans criados pelos alunos.
• Construir um texto abordando o tema;
• Criar poesias e rimas de sensibilização ao combate a Dengue;
• Construção de um panfleto informativo;
• Criar uma dramatização para ser apresentada as crianças da Educação Infantil;
• Criar uma paródia (será distribuída em todas as salas e ensaiada para o dia da caminhada);
• Criar um painel sobre combate a Dengue;
• Os alunos irão fazer o papel de agente comunitário, visitando as casas, orientando os moradores com

informações sobre a doença: Como prevenir e exterminar o mosquito;
• Na visita, os moradores serão entrevistados preenchendo um questionário sobre os dados pessoais do
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visitado;
• Os alunos junto com agentes de saúde, farão uma visita pelas ruas próximas a escola, investigando possíveis

focos do mosquito;
• Debate;
• Montar uma exposição sobre a Dengue.

V-CULMINNCIA DO PROJETO

Ocorrerá uma caminhada, os alunos irão caminhar pelo entorno da escola, cantando a paródia criada e ensaiada
durante a realização do Projeto, distribuindo panfletos com informações sobre a Dengue.

VI-RECURSOS

Pesquisas, reportagens de jornais, revistas e internet, exibição de vídeos, palestras com profissionais da área de
saúde (médico, enfermeira, agente de saúde...) e demais recursos que atendam a proposta do projeto.

VII-AVALIAÇÃO

Será processual, onde em todas as atividades propostas pelo projeto o
aluno será avaliado pela sua participação, interesse nas realizações das
tarefas, assiduidade e compromisso com o grupo.

Para finalizar o projeto será realizada uma caminhada no dia 30 de junho pelas ruas da comunidade, onde serão
distribuídos panfletos para os moradores.

Neste contexto, partindo do Projeto Dengue e a teoria Sócio-interacionista de Vigotsky, vale a pena tecer algumas
relações a fim de que possamos de forma crítica relacionar teoria e prática e fomentar discussões sobre o ensino de
Ciências e a metodologia de projetos. O quadro abaixo sinaliza pontos relevantes sobre a elaboração do Projeto
Dengue e a teoria sócio-interacionista de Vigotsky.

Quadro 1- Tecendo relações entre o Projeto Dengue e a Teoria Sócio-interacionista de Vigotsky.

Projeto Dengue Teoria Sócio-interacionista

O projeto partiu da realidade vivenciada
pelos alunos, um problema que vem
atingindo a população e tem veiculado pelos
meios de comunicação.

O processo de desenvolvimento se constitui na
apropriação do conhecimento disponível na sociedade,

A interação social está fundamentalmente envolvida no
desenvolvimento da cognição.

Professor assumiu o papel de mediador,
propondo atividades desafiadoras.

Valorização do papel do professor como mediador do
conhecimento historicamente produzido,

A relação entre aprendiz e professor envolve ensinar e
aprender para ambas as partes.

O aluno busca informações e as ordena de
acordo a necessidade do projeto.

Aluno responsável pela sua aprendizagem. A
aprendizagem sucederia o desenvolvimento através de
um processo construído,

O desenvolvimento e a aprendizagem são processos
independentes que interagem, e se influenciam
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reciprocamente, quanto mais aprendizagem, mais
desenvolvimento.

Conteúdos pré-determinados de acordo com
o tema do projeto.

A aprendizagem é um resultado desejável de um
processo intencional

O projeto através das estratégias de ação
busca envolver todos da comunidade, assim
como profissionais da área de saúde e,
culmina em uma grande mobilização da
escola visando à sensibilização da população
para o combate ao mosquito Aedes Aegypti.

A linguagem é o instrumento mais complexo para
viabilizar a comunicação, a vida em sociedade. Sem
ela, o ser humano não é social, nem histórico, nem
cultural.

Considerações Finais

É notório que diante de tantas mudanças, faz-se necessário, um modelo educacional que desenvolva no educando
uma capacidade de auto-aprendizagem, com compreensão do processo sócio-político, capacidade de observar,
interpretar, tomar decisões e de avaliar resultados, domínio da linguagem técnica, capacidade de comunicação oral e
escrita, disposição e habilidade para trabalhar em grupo, polivalência cognitiva e versatilidade funcional no trabalho.

A metodologia de projetos torna-se uma proposta didática no ensino de Ciências voltada para situações ou
conhecimentos do contexto cotidiano dos alunos, apresentados em forma de problemas ou desafios que mobilizem
suas habilidades cognitivas e emocionais, sua disposição para buscar informações, pesquisar, trocar, reelaborar e
produzir novas sínteses a partir de conhecimentos e saberes que lhes são apresentados.

A aprendizagem provém do envolvimento ativo do aluno com a construção do conhecimento e as ideias prévias
desses alunos tem um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem.

O Projeto Dengue partiu de um problema vivenciado pela comunidade escolar, sinalizando a contribuição do ensino de
Ciências na formação do aluno quanto a sua integridade pessoal, postura de respeito ao próprio corpo e aos outros,
ou seja, uma formação voltada para que o aluno se reconheça como parte integrante do universo e se posicione como
cidadão.

O projeto através das estratégias de ação busca envolver todos da comunidade, assim como profissionais da área de
saúde e, culmina em uma grande mobilização da escola visando à sensibilização da população para o combate ao
mosquito Aedes Aegypti.

É o professor que tem condições de orientar o caminho do aluno, criando situações interessantes e significativas,
fornecendo informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos conhecimentos prévios, propondo
articulações entre conceitos construídos, para que tornem-se conhecimentos sistematizados. O professor deve ser
reflexivo, criativo, crítico, com espírito pesquisador, para no contexto da sala de aula buscar subsídios necessários
para uma prática educativa inovadora.
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