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RESUMO

A prática da pesquisa, no cotidiano escolar, incentiva que o estudante seja um produtor de conhecimento, tornando o
cotidiano escolar mais dinâmico e atrativo. A pesquisa científica desperta o gosto e a curiosidade pelo saber e
aprender. Os estudantes passam a iniciar um processo de construção de um projeto, utilizando a pesquisa científica,
estabelecendo relações dinâmicas entre áreas do conhecimento, fazendo questionamentos de problemáticas sociais,
culturais, econômicas e ambientais de caráter local, nacional e/ou global. Neste artigo será realizada uma reflexão
sobre a aprendizagem significativa, exemplificando a proposta da Exposição de Ciência, Engenharia, Tecnologia e
Inovação (Expoceti), realizada em Pernambuco, como uma metodologia positiva na integração entre ensino e
pesquisa e espaço de divulgação de projetos realizados em escolas, por estudantes do Ensino Médio.
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ABSTRACT

The practice of research, in the school routine, encourages the student to be a producer of knowledge, making school
everyday more dynamic and attractive. Scientific research awakens the taste and curiosity of knowing and learning.
Students begin to build a project, using scientific research, establishing dynamic relationships between areas of
knowledge, questioning social, cultural, economic and environmental issues of local, national and / or global character.
In this article, a reflection on meaningful learning will be carried out, exemplifying the proposal of the Science,
Engineering, Technology and Innovation Exhibition (Expoceti), held in Pernambuco, as a positive methodology in the
integration between teaching and research and the dissemination space of projects carried out in Schools, by high
school students.

Keywords: apprenticeship; projects; students.

1. Introdução

O presente trabalho vem desencadear o interesse em propagar a eficiência da aprendizagem através da prática de
projetos e em como desenvolvê-los junto aos os estudantes. A aprendizagem por projetos, em sala de aula, evidencia
uma nova cultura de aprendizado, uma vez que se torna mais significativo aos discentes aprender participando
ativamente. Tal prática permite que o estudante passe de executor a agente de sua própria aprendizagem.

A aprendizagem por projetos utiliza a metodologia construtivista, que articula conhecimentos de diversas áreas,
levando em consideração o conhecimento prévio dos estudantes, para desenvolver um projeto significativo, partindo
sempre do cotidiano dos estudantes, das suas expectativas e dos seus interesses. O professor é, portanto, um
mediador, um facilitador que incita a conscientização sobre os conceitos subentendidos nos projetos e na sua
formalização, fazendo sempre as interferências no momento adequado. De um modo geral, visa compreender os
elementos teórico-metodológicos eficazes para o desenvolvimento de projetos de aprendizagem nos anos iniciais, e
reconhecer o papel do professor frente a este trabalho, incentivando esta prática pedagógica por meio da pesquisa
científica no ambiente escolar, divulgando assim, as experiências que forem bem sucedidas a partir desta iniciação,
oferecendo orientação para o desenvolvimento desta prática na escola.

O processo de ensino e aprendizagem através desta metodologia de projetos se caracteriza por sua flexibilidade e por
estar aberto ao imprevisível, sendo inspecionado continuamente, refletido e reelaborado durante o processo.

O professor, por meio desta prática, passa a observar ainda mais o desenvolvimento, a interação, o envolvimento dos
seus estudantes, pois procura respeitar os diferentes andamentos de trabalho, desde a escolha do tema ao
planejamento, e a problemática que será investigada.

O professor mediador, ao usar esta metodologia, não se limita a planejar por seus alunos, ambos são sujeitos de
aprendizagem, tudo parte das dúvidas, da curiosidade e indagações, a partir do conhecimento prévio da turma.
Preocupa-se em preparar o aluno para atender as exigências do mercado de trabalho, propiciando um ambiente
confiável, que respeita as diferenças individuais, e sempre estimulando novas descobertas, questionamentos,
espontaneidade e aprendizagem.

Na medida em que os estudantes são desafiados a encontrarem alternativas para solucionarem as dificuldades e para
organizarem uma estratégia de pesquisa, vão se tornando autônomos. Segundo Moraes, Ramos e Galiazzi (2004, p.
17) “ajudar os estudantes na construção de seus projetos pessoais de vida e estimulá-los para que tenham suas
iniciativas próprias poderia ser uma das funções da escola. Isso significa contribuir para a construção de sua
autonomia”. É exatamente isso que o trabalho com projetos de aprendizagem proporciona, incentivando os estudantes
a terem iniciativas próprias. Ainda segundo Ramos (2002), desenvolver a autonomia dos alunos significa
transformá-los de objetos em sujeitos, e para que essa transformação ocorra é necessário desenvolver a capacidade
argumentativa dos mesmos.

A competência argumentativa é a capacidade de encontrar caminhos para realizar o que projetamos. Portanto
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trabalhando com projetos de aprendizagem e pesquisa, estamos incentivando os alunos a participarem ativamente
das aulas e a construírem seus próprios conhecimentos. No decorrer desse artigo será abordada uma nova proposta
metodológica, no qual tem sua estrutura teórica principal alicerçada nas teorias construtivistas, ou seja, sua base
fundamental é usar os conhecimentos prévios dos sujeitos para desenvolver novos conceitos e desenvolverem suas
pesquisas. Nessa perspectiva serão defendidas as implicações desses autores para trabalhos pedagógicos com
projetos de pesquisa, inovando a prática docente.

2. Conduzindo o discente a uma aprendizagem significativa

O discente dispõe de determinadas capacidades, instrumentos, estratégias e habilidades gerais para realizar o
processo de aprendizagem significativa. O discente precisa aprender e praticar seus conhecimentos, concepções para
atribuir significados ao seu processo de ensino aprendizagem. “O fator mais importante que influi na aprendizagem é
aquilo que o aluno já sabe, isto deve ser averiguado e o ensino deve depender desses dados.” (AURIBEL, NOVAK,
HANSIAN,1983, p. 6). De acordo com esta afirmação, estamos levando em consideração os conhecimentos prévios
do aluno, o que é muito importante para o processo de aprendizagem, pois quando o professor propõe uma atividade,
seja qual for o assunto, deve-se inicialmente buscar, indagar do discente o que ele já possui de conhecimentos
internalizados para propor em seguida, construtivamente, atividades que façam sentido ao discente.

O construtivismo conduz o discente a ter espírito investigador, que levanta hipóteses para chegar aos objetivos e
resultados propostos. A esse respeito tratamos da prática que o discente realiza dentro ou fora do ambiente escolar,
porque este discente terá um comportamento diferenciado dos demais, este receberá um conteúdo, vai encontrar um
problema e tentar solucioná-lo de forma prática, experimentando tudo que estiver ao seu alcance, para solucionar ou
compreender o porquê disto ou aquilo. Este discente não se limita receber o conteúdo pronto pelo professor, busca
compreender, sistematizar para justificar tal grau de conteúdo, para que, no final da atividade, sejam positivas suas
hipóteses. O discente agindo desta forma tem uma série de habilidades metacognoscitivas que lhes permite assegurar
o controle pessoal sobre seus conhecimentos e os próprios processos durante a aprendizagem significativa.

O professor, como figura importante neste processo, pois é incentivador deste processo, passa então a ser o medidor
da aprendizagem significativa, que busca cada vez mais do aluno algo mais do que foi ensinado e proposto nos livros,
apostilas, instigando o aluno a apresentar um comportamento curioso, investigativo em querer levantar indagações,
como: por que, para que e como aprender este conteúdo.

Outra postura do estudante, que aprende de forma construtiva, é trabalhar em grupos, favorecendo o desenvolvimento
das estruturas mentais da inteligência de um modo geral, sempre proporcionado equilíbrio com afetividade, deixando
de lado o egocentrismo inicial, que muitas vezes o aluno apresenta quando chega à escola.

O construtivismo reintegra o sujeito na construção do conhecimento, valorizando suas experiências, estabelecendo
uma conexão do que foi construído e organizado, e que na realidade segue uma experiência organizada com a própria
experiência, fazendo de modo diferente permitindo a descoberta e novos conhecimentos, deixando o aluno ser
construtor ativo e não receptor passivo dentro do processo de aprendizagem.

3. Entendendo projeto de pesquisa como metodologia de ensino

Projeto é mensurar os objetivos propostos e os caminhos a percorrer até chegar aos fins esperados. É a preparação
para saber entende-se que existem metodologias para ensinar, para aprender e para executar as atividades que
exercemos. A metodologia de pesquisa é uma delas, pois significa a busca sobre algo de forma mais estruturada e
aprofundada, que objetiva um saber investigativo, com objetivos propostos sobre um assunto preciso. Partindo desse
pressuposto, Marcos Bagno (1998, p. 18) afirma que “a pesquisa é a investigação feita com objetivo expresso de obter
conhecimento específico e estrutura do aonde se quer chegar, quais os envolvidos, atendendo às expectativas dos
principais interessados, sempre priorizando o que, para que, como e por que pesquisar”. Sendo assim, trabalhar com
projetos e pesquisa é compreender sua indissociabilidade, os quais caminham juntos, objetivando resultados
significativos.
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O projeto de pesquisa é a própria produção do conhecimento, em que o próprio indivíduo participa da construção
desse conhecimento de forma que ele use as sensações, os sentimentos, a curiosidade para aprender, pois nesse
contexto, Cunha (1997, p. 83) ressalta que:

Pesquisar é trabalhar com a dúvida que é o seu pressuposto básico. O erro e a incerteza é
que gabaritam os caminhos da investigação. Os conhecimentos construídos são sempre
provisórios, não certezas permanentes. A repetição é punida mesmo que simbolicamente.
O pensamento divergente qualifica e enriquece os processos de trabalho e a emancipação
é o que torna o investigador qualificado. A indissociabilidade do ensino e da pesquisa terá
de ter esta tensão analisada, sob pena de não tornar-se real. Para pensar o ensino com
pesquisa será preciso reverter a lógica do ensino tradicional e tentar formulá-lo com base
lógica da pesquisa.

Sendo assim, o docente necessita ter uma prática pedagógica para a criatividade investigativa. Precisa apresentar aos
seus discentes um saber diferenciado, instigar o espírito criativo, participativo e inovador para pesquisa, onde o
conhecimento será pautado na busca incessante de aprender a aprender o novo.

A necessidade do profissional se manter atualizado tornou-se emergencial, pois o professor que não pesquisa, que
não se atualiza encontrará dificuldade em propor uma metodologia assentada nesse paradigma. É preciso romper os
paradigmas diante dos desafios, dos conflitos e da necessidade de inovar.

A prática pedagógica por meio do projeto de pesquisa visa à produção do conhecimento, cujo objetivo é formar
sujeitos críticos e inovadores. Estimula à reflexão, a composição e recomposição de dados, ultrapassando a visão de
que o aluno é um objeto, valorizando-o como sujeito e produtor do seu próprio conhecimento, superando a
reprodução, para a construção de conhecimento. É por meio do projeto de pesquisa que tanto os alunos quanto
professores são considerados pesquisadores e produtores dos seus conhecimentos, recuperando a visão do todo,
sentindo-se atuante na vida em sociedade. Neste projeto, a prática pedagógica visa superar o saber fragmentado em
que a “[...] educação era supostamente produzida pelo professor na escola e consumida pelo aluno” (TOFLER, 1995,
p. 63). Convém lembrar que é através do projeto de pesquisa que o docente, em sua prática pedagógica, repensará
“para que” e “por que” está auxiliando na formação dos estudantes, desenvolvendo, por sua vez, a razão, o senso
crítico, a intuição, a integração intercultural e a visão macro das coisas.

Faz-se necessário que o professor, através de sua prática, visualize o aluno com plenitude e com potencialidades,
capaz de se desenvolver por completo, facilitando a aprendizagem no crescimento como um todo. São os professores
que devem criar e estimular em sala de aula, um ambiente que promova a tolerância e o respeito, que os motive,
despertando a criatividade e o talento.

3.1 As influências da visão holística e progressista na prática pedagógica por projeto de pesquisa

Através da visão holística, a prática pedagógica por projeto de pesquisa deve pautar-se de forma crítica, produtiva,
transformadora e reflexiva, possibilitando a autonomia e a qualidade no ensino. Nessa abordagem, o indivíduo precisa
ser visto como indiviso, que a partir do momento em que ele constrói o conhecimento, faça uso da razão, das
sensações, do sentimento, sentindo-se atuante e autônomo em todo esse processo.

Quanto à visão progressista, o que caracteriza o aprender e o ensinar é a busca pela transformação social. O
indivíduo precisa se apropriar de conhecimentos, ideias, atitudes, valores, comportamentos de forma crítica, reflexiva
para que assim, possa atuar na sociedade visando à transformação do meio. Como vivemos em uma época repleta de
transformações, tem crescido a consciência de que o desenvolvimento do conhecimento acontece através da
pesquisa, da investigação, que só acontece mediante a prática pedagógica que desperte a criticidade de forma
reflexiva e transformadora. É nessa prática que o professor estabelece com seus alunos a busca pelo diálogo, não
impõe suas próprias ideias, visando sempre servir ao aluno, possibilitando a vivência coletiva, grupal. Vê-los como
partícipe da ação educativa, proporcionando a liberdade de expressão, de conhecimento e a participação efetiva,
fazendo-os entender-se como corresponsáveis pela sua própria aprendizagem. A prática pedagógica na referida visão
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induz o indivíduo a perceber-se como ser histórico, possibilitando uma ação integrada e apoiada no trabalho coletivo.
Nesse processo, o lema é a produção do conhecimento e não a reprodução do que foi memorizado.

Diante de tantos conflitos no sistema educacional, em que constantemente ouvimos dizer que a escola funciona de
maneira insatisfatória, que os alunos são desinteressados e por isso não aprendem, que os professores são
desmotivados porque não são valorizados, existe uma mobilização por parte dos educadores que estão preocupados
em buscar soluções significativas, capazes de conduzir novas percepções de um planejamento de renovação da
pedagogia, com atividades que possuem modificar essa situação nas escolas. É necessário que os professores se
atualizem para acompanhar as rápidas mudanças que estão acontecendo no mundo, e principalmente no sistema
educacional atual. Hoje os alunos não podem ficar limitados ao método livresco, havendo necessidade de se implantar
o trabalho investigativo, tendo como base a reflexão-descoberta-reflexão. A escola não é mais considerada a única
repassadora de conteúdos, nem o professor o exclusivo informador de conhecimentos. Enfatiza Demo (1994) que:

[...] a base da educação escolar é a pesquisa [...] (p. 6). [...] a pesquisa busca na prática a
renovação da teoria e na teoria a renovação da prática [...] (p. 9). [...] a pesquisa supõe
ambiente de liberdade e expressão, crítica e criatividade [...] (p. 9). [...] o aluno não vai à
escola para assistir a aula, mas para pesquisar, compreendendo-se, por isso, que sua
tarefa crucial é ser parceiro do trabalho, não ouvinte domesticado (p. 9). [...] o que se
aprende na escola deve aparecer na vida (p.17). [...] a pesquisa persegue o conhecimento
novo privilegiando como seu método o questionamento sistemático, crítico, criativo [...] (p.
09).

A metodologia do ensino por projetos busca a produção de conhecimento em que descarta o conhecimento copiado,
reproduzido, para criar na sala de aula um ambiente de participação, de diálogo, de troca de ideias, e, é executado por
alunos, mediante orientação do professor. Essa metodologia proporciona aos alunos a criação e a construção de sua
formação, de forma autônoma, criativa, proporcionando uma aprendizagem focada na investigação, sempre
estabelecendo relação entre teoria e prática.

Na metodologia por projetos de pesquisa o aluno é inspirado a produzir conhecimento, a aprender de forma reflexiva,
compreendendo o mundo como o todo, e não como uma coleção de partes dissociáveis, pois segundo Moraes (1998,
p. 88):

[...] o indivíduo participa da construção do conhecimento não apenas com o uso
predominante do raciocínio e da percepção do mundo exterior pelos sentidos, mas também
usando as sensações, os sentimentos, as emoções e a intuição para aprender. Nada pode
ser fragmentado ou separado.

3.3 Desafios na aplicabilidade da metodologia por projetos

O principal desafio da aplicação da metodologia por projetos é a relutância por parte da maioria dos professores para
desenvolver em sala de aula, sendo comum ouvirmos dizer que é uma abordagem desgastante, que toma muito
tempo. No entanto, vale salientar que a aprendizagem através da metodologia de projetos é uma atividade cognitiva
muito mais ampla, em que o saber é visto em sua totalidade e não de forma fragmentada. Os estudantes são autores
do próprio conhecimento, pois transformam a pesquisa em base central dos seus estudos, na busca dos porquês,
sendo mediados pelo professor. Logo, o tempo despendido com a utilização dessa metodologia traz grandes
benefícios para a aprendizagem, compensando todo e qualquer esforço dos professores e alunos.

Outro desafio é o fato dos professores continuarem arraigados ao tradicionalismo alienados, absorvidos pelo receio da
inovação da prática. Ao partir da ideia de Martins (1992, p.48), é indispensável requalificar professores que tenham
disposição e vontade de trabalhar com métodos renovados e que estejam dispostos a quebrar tabus na tarefa
educacional, que queiram mudar a antiga mentalidade e aceitar inovações destinadas a provocar nos alunos
respostas para as necessidades e interesses da nova sociedade em que viverão.
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É crucial o fato de muitos profissionais da educação não se sentirem preparados para trabalharem com o projeto de
pesquisa. Se não apresentar bases sólidas e assistência aos estudantes no desenrolar das ações, ficará inviável a
elaboração da pesquisa. Sendo assim, faz-se necessário que o professor reflita sobre o espaço dedicado às aulas
teóricas, procurando utilizar o maior tempo disponível para a pesquisa, pois obterá resultados satisfatórios na
integração dos conteúdos propostos. Dessa forma, segundo Behrens (2000), o professor se torna o articulador e o
orquestrador do processo pedagógico atuando em parceria com seus alunos, propondo atendimento diferenciado,
frequentando a biblioteca e laboratórios de informática junto com os estudantes.

O profissional em educação que usa a metodologia construtivista leva consigo a importância de ouvir seus estudantes,
destacando os conhecimentos prévios com rodas de conversas, por exemplo. O docente sonda esses saberes do
senso comum dos alunos com perguntas norteadoras, aguçando a curiosidade e o debate em sala de aula, chegando
ao desequilíbrio. Desequilíbrio é uma necessidade positiva que gera no indivíduo uma curiosidade em saber
responder suas dúvidas em prol ao que ele tem internalizado de conhecimentos e que vai reconstruir a partir do que
ele já sabe.

A aprendizagem por projetos de pesquisa começa por meio da problematização, uma vez que o estudante é o
principal ator do seu próprio conhecimento, construindo a resolução de problemas que serão respondidos com a
culminância da sua pesquisa. À medida que os discentes avançam na pesquisa, eles assimilam novos conceitos por
meio da estrutura metodológica de pesquisa - problemática, hipótese, objetivo geral e específico, metodologia de
pesquisa, referenciais teóricos e conclusão.

Com base nesta estrutura de pesquisa, a cada etapa do projeto que os educandos desenvolvem são formados novos
esquemas mentais, quando eles assimilam e acomodam novos saberes. Esse processo é contínuo na aprendizagem
por projetos de pesquisa, a busca de respostas é constante, gerando objetivos e métodos para comprová-las pelos
educandos. Nesse sentido, Rego (2008, p. 79) afirma que para Vygotsky:

[...] se o meio ambiente não desafiar, exigir e estimular o intelecto do adolescente, esse
processo poderá se atrasar ou mesmo não se completar, ou seja, poderá não chegar a
conquistar estágios mais elevados de raciocínio. Isto quer dizer que o pensamento
conceitual é uma conquista que depende não somente do esforço individual, mas
principalmente do contexto em que o individuo se insere, que define, aliás, seu “ponto de
chegada” (Grifo do autor).

Nessa proposta, a pesquisa é algo importantíssimo para desafiar os alunos a descobrir novos conceitos sair do senso
comum para o senso crítico, tendo como pressuposto o interacionismo deixando no esquecimento o tradicionalismo.

Portanto, um conceito não é aprendido por meio de um treinamento mecânico, nem
tampouco pode ser meramente transmitido pelo professor ao aluno. O ensino direto de
conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer isso geralmente não
obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela
criança, semelhante a de um papagaio que simula um conhecimento dos conceitos
correspondentes, mas que na realidade oculta um vácuo (REGO, 2008, p. 78).

Ao trabalhar com projetos o professor tem a oportunidade de trabalhar várias disciplinas em conjunto, a
interdisciplinaridade é um fato. Isso facilita a aplicabilidade do planejamento pedagógico. Essa prática é inovadora nas
escolas, mas já existem instituições que aderiram no curriculum essa metodologia de ensino, tendo um avanço
interdisciplinar e pedagógico fascinante no rendimento dos educandos, sendo o principal agente na construção do
conhecimento científico dos alunos.

É importante que o educador tenha acesso à informação de diversas áreas do conhecimento, o qual lhe possibilitará
uma prática docente diferenciada, significativa para ambos, por meio da troca de saberes, que permeiam a vivência
dos sujeitos atuantes no processo de ensino aprendizagem.

Os professores construtivistas, por meio do ensino com pesquisa, criam um ambiente investigativo proporcionando
aos alunos que formulem hipóteses para responder suas perguntas; instigam os educandos a raciocinar para prever,
julgar, e planejar, saindo do pensamento intuitivo, que é o pensamento das operações concretas, para o pensamento
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dedutivo das operações abstratas, gerando insights nos alunos, à medida que as perguntas são feitas pelos discentes.

Educar por projeto exige uma nova postura docente, em âmbitos que desenvolva coletivamente um aprendizado
prazeroso e significativo na vida dos discentes. A metodologia de ensino por projetos proporciona aos discentes: a
busca pelo conhecimento, o entrosamento com os desafios, a curiosidade para achar as respostas, que conforme
Mizukami (1986, p. 99):

O professor que esteja engajado numa prática transformadora procurará desmitificar e
questionar, com o aluno, a cultura dominante, valorizando a linguagem e a cultura deste,
criando condições para que cada um deles analise seu contexto e produza cultura.

Os estudantes quando vão a escola estão em constante busca de conhecimento e informações que deem condições
necessárias para uma formação digna. Muitas vezes são submetidos a um estudo conteudista, livresco que os impede
de garantir uma aprendizagem significativa, e os desestimulam a querer aprender, tirando seus direitos de ampliar
seus conhecimentos acerca de assuntos e conceitos, que sempre chamaram sua atenção, seja por orientação de
alguém, ou seja, por sua própria observação, e que neste sentido vai desencadear cada vez mais sua curiosidade em
querer buscar o desconhecido, e que almeja chegar de certa forma ao conhecimento cientifico, que segundo Onrubia
(2003):

Os conhecimentos científicos são aqueles aprendidos no âmbito escolar, conceitos estes,
que deveriam ser desenvolvidos a partir de conceitos cotidianos, os quais fazem
significados a vida dos discentes, uma vez que desenvolver conhecimentos baseados no
que dá sentido, ou que já conheça é fundamental para uma aprendizagem satisfatória.

Muitas vezes o aprendizado não e significativo, porque os métodos de ensino são ainda utilizados a partir de uma
abordagem tradicional, de forma autoritária, os conteúdos são repassados, utilizando o modelo segundo de Paulo
Freire, bancário, onde o docente deposita e o discente recebe como se fosse algo incontestável, sem levar em
consideração o que os alunos já possuem de informações acerca do tema a ser estudado. Ainda seguindo este
raciocino, Coll (2002) afirma que, para que o conteúdo em estudo cumpra o papel construtivo de significados deve-se
repensar em duas condições. A primeira relativa ao conteúdo e a segunda relativa ao estudante. Em primeira
condição o estudante não pode acomodar o conteúdo de forma vaga em sua totalidade, o discente precisa ter
internalizado uma certa lógica, por que se o conteúdo for muito vago, ou seja distante da realidade o conhecimento do
aluno ficará dissociável do seu aprendizado. E na segunda condição, ele precisa conhecer o assunto já ter assimilado
antes alguma informação, para em seguida inserir nos seus saberes já construídos, associações prévias (2002).

É importante que neste processo de assimilação e acomodação do conhecimento, o professor motive, cada vez mais,
seu estudante de forma a estimulá-lo a descobrir novas habilidades. O estudante quando submetido a este tipo de
tratamento metodológico terá um caráter investigador, crítico e experimentador, que vá questionar antes de conceber
uma informação pronta e acabada repassada pelo seu professor. Tornar-se um sujeito no processo, um questionador,
investigador, deverá ter raciocínio lógico, agir com criatividade, ter capacidade produtiva, saber viver com cidadania,
com ética e adquirir autonomia para ler e refletir criticamente ao aprender a produzir conhecimento.

5. As contribuições de fazer projetos na Formação do Aluno Pesquisador

Ao trabalhar com projeto de pesquisa, o aluno pesquisador desenvolve uma empatia que lhe permite aflorar atitudes
indispensáveis, antes desconhecidas como: afetividade, disciplina, maturidade, independência conscientes de sua
realidade, favorecendo as atividades cognitivas e sociais, capazes de mudar o ambiente em que estão inseridos
através de ideias inovadoras. Ao aprender pela metodologia de projetos os discentes produzem o respeito mútuo na
interação pelas trocas das áreas distintas que permitem amplitudes de saberes, tornando-se humanísticos, com um
olhar para as necessidades do outro, visando o bem comum, por meio da busca por informações significativas para
compreensão, representação e solução de uma situação problema.

Seguindo essa linha de pensamento, Cardoso (1995, p. 53) explica que:
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[...] educar significa utilizar práticas pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão,
sensação, sentimento e intuição e que estimulem a interação intercultural e a visão
planetária das coisas em nome da paz e da unidade de mundo.

Partindo desse pressuposto, afirma-se que é imprescindível que o professor busque metodologias com criticidade e
que esteja pautado para o desenvolvimento do todo e não só com as partes. Para Cardoso (1995), trabalhar pela
metodologia de projetos é estimular no aluno o desenvolvimento harmonioso das dimensões da totalidade pessoal:
física, intelectual, emocional e espiritual. Essa abordagem vê o aluno como um ser complexo, acreditando nas suas
diferenças individuais sem que precise ser considerado em suas inteligências múltiplas. Segundo Behrens (2000, p.
73), “não se trata de fazer uma única opção metodológica e nem se pretende apresentar como uma receita pronta a
ser seguida, mas com estruturações que possibilitam construção de caminhos próprios de professores e alunos que
buscam autonomia e qualidade no processo pedagógico.”

Todo discente quando submetido a um conteúdo que lhe é familiar ou que já tenha algo internalizado é mais
significativa a sua aprendizagem, uma vez que eles participarão do processo como agentes ativos e não como
receptores de conhecimentos. O aluno só aprenderá quando tiver prazer em conhecer, ou seja, quando ele é
incentivado a aprender, a descobrir o novo, a buscar respostas para as hipóteses formuladas e suas indagações,
vivenciando na prática a experimentação livre dos paradigmas tradicionais. O professor só conseguirá ensinar pela
pesquisa quando possibilitar a quebra dos métodos mecanicistas, oportunizando aos alunos um aprendizado
interacionista, socializador, livre do método livresco, ou seja, não se retendo aos livros didáticos, mas incentivando à
produção de conhecimento por meio da pesquisa. Conforme Behrens (2000, p. 81):

[...] como sujeito, o aluno precisa ser instigado a avançar com autonomia, a se exprimir
com propriedade, a construir espaços próprios, a tomar iniciativa, a participar com
responsabilidade, enfim, a fazer acontecer, e prender a aprender. Todo estudante quando
é submetido por um ensino baseado em projetos proporciona a si mesmo uma pluralidade
de saberes, que permite troca e experiências com outros indivíduos atuantes neste
processo, discutindo coletivamente, critico e reflexivamente com a diversidade de opiniões,
que converte atividades metodológicas, conteudistas em situações de aprendizagens
significativas.

O aluno caracteriza-se como um ser complexo que vive num mundo de relações e que, por isto, vive coletivamente,
mas é único, competente, valioso. Os alunos nessa abordagem são considerados como participantes e agentes do
processo da própria formação, visando capacitar-se para assumir atitudes condizentes com os assuntos a serem
estudados. Quando se fala em formação discente, é indiscutível a necessidade em propor situações-problema que
impulsionem e motive na descoberta de novos conhecimentos. Segundo Moraes (1998, p. 138), o aluno é um sujeito
de práxis, ou seja:

[...] de ação e reflexão sobre o mundo, que não pode ser compreendido fora de suas
relações dialéticas sobre o mundo. Alguém que é sujeito e não é objeto, que constrói o
conhecimento na sua interação com o mundo, com os outros, que organiza sua própria
experiência, e aprende de um jeito que lhe é original e específico.

A formação discente necessita que se ofereçam oportunidades para manifestar a criatividade, que possibilite conhecer
melhor o mundo em que estão inseridos, assumindo atitudes responsáveis, agindo sempre com cooperatividade e
interação com os outros.

6. Metodologia

A EXPOCETI (Exposição de Ciência, Engenharia, Tecnologia e Inovação) é uma exposição dos projetos científicos
desenvolvidos por escolas municipais, estaduais e particulares. A Exposição ocorre na Cidade de São Lourenço da
Mata, em Recife (Pernambuco). Em sua 1º edição, em setembro de 2016, houve a participação de 45 projetos que
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foram desenvolvidos em escolas de várias cidades de Pernambuco. Em 2017, na 2º edição, houve a participação total
de 150 projetos de escolas de todo o Brasil.

OBJETIVOS DA EXPOCETI

Despertar, nos alunos do Ensino Médio, o interesse pela produção e saber científico, através da construção de
projetos de pesquisas e projeto de intervenção no cotidiano escolar. Possibilitar o contato mais direto com o
conhecimento científico produzido atualmente nas universidades do Brasil. Enfrentar e analisar situações problema
existentes em suas comunidades. Construir argumentação: relacionar informações e conhecimentos disponíveis em
situações concretas. Elaborar e introduzir propostas de intervenções, utilizando os conhecimentos desenvolvidos na
escola. Selecionar e interpretar dados coletados a partir de objeto de estudo selecionado pelo próprio aluno.

Inicialmente foram realizadas pesquisas bibliográficas e um levantamento de dados a partir da observação da prática.
A proposta em questão utilizará para a sua consecução desenvolvimento de projetos de aprendizagem no Ensino
Médio. Em relação à pesquisa quantitativa na modalidade de pesquisa de campo, será útil no sentido de possibilitar o
fornecimento de dados obtidos, por meio da realização da EXPOCETI e de todo seu processo de construção. A
metodologia terá três momentos:

BÁSICO: Levantamento de temas, juntamente com os alunos, temas esses que interessam aos estudantes de forma
individual e coletiva. Neste momento inicial, os estudantes apresentarão ideias e curiosidades relacionadas com sua
realidade.

ÊNFATICO/ESTRATÉGICO: Nesta etapa os estudantes serão levados a conhecer como se desenvolve um plano de
pesquisa e os elementos que o compõe, cada elemento será trabalhado em sala de aula despertando o interesse de
cada um neste processo, e o incentivo à pesquisa será uma estratégia muito promissora para discussão de assuntos
em sala, assim passando a observar como cada um constrói seu conhecimento frente a esta prática, ainda será
realizado um questionário inicial com uma quantidade determinada de estudantes que já desenvolveram algum
projeto, para conhecer suas opiniões frente a esta prática. Também haverá realização de entrevistas com pedagogo,
psicólogo e professores de outras áreas, onde cada profissional individualmente demonstrará sua visão acerca da
construção de aprendizagem dos discentes. Também será possível desenvolver pré-projetos com os estudantes
respeitando o nível de cada um e suas respectivas realidades, onde oportunizará o desenvolvimento de habilidades
anteriormente desconhecidas, e visão crítica de acordo com a construção de conhecimentos, facilitando seu
aprendizado frente à interdisciplinaridade que farão devido aos diversos temas que surgirão no decorrer do estudo.

AVALIAÇÃO: Depois de toda esta integração, acompanhamento e desenvolvimento de projetos, será necessária uma
observação na avaliação dos discentes, observando aspectos antes e depois a prática com projetos, e também uma
análise no desenvolvimento quanto as habilidades desenvolvidas em diversas áreas do saber. Todos os projetos
desenvolvidos serão apresentados pelos estudantes numa culminância aberta a comunidade escolar, podendo
individualmente e coletivamente todos os presentes, observarem os resultados alcançados por todos os estudantes,
que fizeram com que aprendessem inúmeras possibilidades através de informações lúdicas e a aquisição/construção
do verdadeiro saber, a todos os envolvidos neste processo. E para além do âmbito escolar, sendo algo promovido
pela EXPOCETI por meio de parcerias, a participação em Eventos Científicos, seja à nível estadual, nacional ou
internacional.

7. Conclusão

Educar os estudantes frente à prática com projetos torna-se mais significativo à aprendizagem, uma vez que este tipo
de prática permite que eles passem de executores para construtores de seus próprios projetos. Sendo considerado
como atores atuantes no processo de ensino. Os professores que desenvolvem projetos na sala de aula permitem
tanto a si quanto aos discentes uma nova cultura de aprendizado, inovando o currículo pedagógico, a quebra de
paradigmas, transformando o meio social através de ideias geradoras de acordo com sua observação. Essa
metodologia tem sua eficácia a partir da conscientização dos docentes diante desta prática inovadora, que leva o
sujeito a ser crítico diante das novas descobertas que os impulsiona a resolver os problemas que surgem no decorrer
da práxis alicerçada nas trocas vivenciadas por cada um. O incentivo da pesquisa na sala de aula facilitou o processo
da aprendizagem, proporcionando a produção do conhecimento de forma autônoma, criativa, favorecendo o
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pensamento crítico, o direcionamento sobre o que se quer pesquisar, tendo o professor como mediador, favorecendo
a iniciativa do trabalho em grupo.

Deve-se levar em consideração que os projetos não podem ter temas condicionados pelo currículo, o que irá limitar os
estudantes, não os levando ao desenvolvimento do espírito investigativo e o interesse pelo novo. É insatisfatório
aprender somente com aula expositiva sem praticar, porque o aluno aprende e adquire conhecimento praticando. Uma
das características do trabalho com projeto de pesquisa é a experimentação que leva o sujeito participante do
processo a buscar soluções às suas perguntas norteadoras da temática em estudo.

É necessário trabalhar com esta prática construtivista, fazendo o uso da interdisciplinaridade, uma vez que existem
muitos professores, mas poucos comprometidos em fazer o diferencial, o que iria possibilitar uma aprendizagem a
todos de forma significativa. Os projetos de aprendizagem por pesquisa proporcionam, cada vez mais, o incentivo aos
alunos para que tenham iniciativas próprias e tomadas de consciência acerca do seu papel enquanto cidadão no
mundo.
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