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RESUMO 

 

 

Este trabalho traz reflexões de uma prática docente realizada no primeiro 

semestre do ano letivo de dois mil e dez em uma turma do terceiro ano do Ensino 

Fundamental da Escola. Maria Edila da Silva Schmidt da Rede Municipal de são 

Leopoldo. Estas reflexões destacam diferentes questionamentos sobre ações e práticas 

proporcionadas através de estratégias elaboradas a partir do uso da Metodologia de 

Trabalhos com Projetos, bem como as transformações que estas ações acarretaram no 

cotidiano de sala de aula e no contexto que envolve conteúdos, aprendizagem 

democrática e autônoma.  

Durante esta prática de estágio as ações propostas aos alunos promoveram 

mudanças no cotidiano de sala de aula surgindo diferentes formas no aprender onde a 

coletividade, a socialização, o interesse e a preocupação em resolver diferentes 

questionamentos deram um maior siguinificado às descobertas e as experiências já 

existentes provocando um aprender repleto de curiosidades, idéias e muita criatividade.   

 As reflexões que promoveram este trabalho fundamentaram-se nos processos de 

mudanças e de rupturas que aconteceram no meu fazer diário, pois o uso desta 

metodologia provocou um novo olhar diante de experiências que trazia anteriormente 

gerando novas possibilidades no planejar.   

Este trabalho revela uma releitura na forma de propor atividades e de como estas 

propostas foram entendidas no contexto de sala de aula levando os alunos que 

passivamente ficavam sentados em suas cadeiras enfileiradas a agirem em construção 

dos seus conhecimentos assumindo posturas que justificavam a ansiedade e o interesse 
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em quererem responder a diferentes questões que davam siguinificado às coisas e fatos 

que faziam parte do contexto escolar e de seus cotidianos.  

Apresento também reflexões sobre um fazer didático que foi além dos muros da 

escola e que provocou na comunidade escolar um entender diferenciado a respeito do 

dia a dia de sala de aula. Este fazer diário revela olhares e posturas não só dos pais 

diante do aprendizado de seus filhos, mas também revela a visão da escola perante os 

movimentos gerados pelas atividades diferenciadas e pouco conteudistas. 

Através desta releitura e das reflexões feitas durante meu período de estágio 

destaco o entendimento que fiz a respeito de “como” e de que “forma” meu aluno quer 

aprender, destaco as inúmeras possibilidades que pude buscar desde o momento em que 

não mais deliberei atividades que os direcionassem às respostas de “como, onde e por 

que” as coisas e fatos acontecem em torno do mundo. 

 Ao propor ações e subsídios para que pudessem produzir diferentes caminhos 

pude vê-los compondo um entender com significado e autonomia.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Projeto de Trabalho, Aprendizagem Significativa, Autonomia, 

Aprendizagem Democrática. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Este estudo trata de uma análise reflexiva da minha prática docente realizada 

no primeiro semestre do ano letivo de 2010, em uma turma de terceiro ano do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade de São Leopoldo, prática esta 

iniciada através do estágio curricular do oitavo semestre de Pedagogia.  

Durante a realização desta prática foram surgindo questões tiradas de 

reflexões do cotidiano de sala de aula. Ressalto, neste estudo, a mais significativa 

das questões surgidas, que destaca a releitura do cotidiano escolar, ou seja, a 

importância das ações e práticas proporcionadas através de estratégias elaboradas a 

partir de projetos de trabalho bem como as transformações que tais ações acarretam 

no contexto que envolve conteúdo, aprendizagem democrática e autônoma.  

 Busco mostrar ser possível ocorrer um aprendizado significativo através do 

uso desta forma de trabalho, pois esta prática me fez compor um fazer repleto de 

estratégias que geraram incertezas e que propiciaram tentativas e buscas por 

respostas. 

As vivências anteriores contribuiriam como experiência para compor meus 

planejamentos, mas era preciso por em prática diferentes ações para realmente dar 

um significado maior ao aprendizado do grupo. Quando percebi que as 

transformações que tanto queria por em prática tornaram-se reais me surpreendi, 

então pude ver que um aprendizado significativo ocorreu e que as atividades 

provocaram um movimento no cotidiano de sala de aula.  

     Para desenvolver este trabalho busco referências e fundamentações em teorias 

através de pensadores como, Paulo Freire (1921-1997), educador reconhecido 
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internacionalmente pelo método de alfabetização, Jean William Piaget (1896-1980), 

epstemólogo suíço considerado o maior expoente do estudo do                                                   

desenvolvimento cognitivo e John Dawey (1859-19520)  filósofo norte-americano 

que defendia a democracia e a liberdade de pensamento como instrumento para a 

manutenção emocional e intelectual da criança. 

 Tomo como referência tais pensadores por acreditarem em uma educação 

democrática, formadora de cidadãos conscientes e participativos que assumem suas 

posições diante de suas vivencias, experimentações, reflexões, e entendimento dos 

fatos e das coisas que movem o mundo. E assim mostro o entendimento que fiz a 

respeito desta prática que proporcionou aos alunos serem os autores dos próprios 

conhecimentos.  
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O QUE É PROJETO DE TRABALHO? 

 

 

Designo, intento, aquilo que se tem a intenção de fazer, plano a realizar. São 

definições que encontramos no dicionário a respeito da palavra projeto. Tencionar, 

esboçar, esquematizar, planejar são significados da palavra projetar. Tais sinônimos 

exemplificam quase totalmente o real sentido do que consideramos como sendo Projeto 

de Trabalho, pois, ao projetarmos um trabalho, estaremos propondo intencionalmente 

um seguimento de ações que automaticamente irão gerar todo um processo de 

pesquisas, estudos, experimentos, questionamentos conclusões e aprendizado. 

 Nogueira (2007, pg. 76) descreve projeto como sendo: “[...] uma realidade que 

vai se tornando real, conforme começa ganhar corpo a partir da realização de ações e, 

consequentemente, as articulações desta.”. 

Dácio G. Moura e Eduardo F. Barbosa (2009, p 23) definem Projetos 

Educacionais em seu livro Trabalhando com Projeto, como sendo um: 

 [...] um empreendimento de duração finita, com objetivos claramente 

definidos em função de problemas, oportunidades, necessidades, desafios ou 

interesse de um sistema educacional, de um educador ou grupo de 

educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações 

voltadas para a melhoria de processos educacionais e de formação humana, 

em seus diferentes níveis e contextos. 

Pela prática elaborada em sala de aula e pelas definições encontradas neste 

contexto, entendo projeto como sendo ações que lançamos às crianças com afinco de 

provocar o que nelas é nato; a curiosidade e a vontade de realizar seus intentos a partir 

da experimentação, da pergunta das relações e intervenções que ela faz com o mundo. 
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Segundo Paulo Freire (1983, p. 43), o homem responde aos desafios à medida que não 

se permite imóvel conformado com as coisas do mundo.  

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com 

ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e desafio, vai ele 

dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. 

Vai acrescentando a ela algo que ele mesmo é o fazedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

UMA RELEITURA DO COTIDIANO DE SALA DE AULA 

 

 

Segundo Paulo Freire (1983, p.96 e 97), uma educação não poderia propor um 

saber onde o professor fosse o dono da verdade supondo que o aluno fosse um mero 

aprendiz sem contextualização, um recipientes onde se deposita conteúdos sem 

significado. 

 Ditamos idéia. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 

discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com 

ele.impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não 

propiciamos meios para o pensar autentico, porque recebendo as fórmulas 

que lhe damos simplesmente as guarda. não as incorpora porque a 

incorporação é o resultado da busca de algo que exige, de quem o tenta, 

esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção. 

 

A releitura que fiz diante do cotidiano de sala de aula levou em consideração 

ações anteriores onde à preocupação em compor o tempo através do aprendizado estava 

ligada apenas em conteúdos. 

 O dia a dia de sala de aula previa um fazer funcional onde existia uma 

preocupação diante da ludicidade, do interesse da experimentação, porém era um fazer 

com pouco significado, sem maiores abrangências. As ações estavam voltadas ao 

construtivismo, havia um aprendizado e os objetivos propostos eram atingidos.  

Pautada em estratégias diferenciadas propus sempre diferentes atividades para 

poder atrair os alunos àquilo que eu pretendia objetivar.  

A questão que devo considera é que leituras anteriores a respeito do fazer diário 

mostravam uma turma que a meu ver descrevia um progresso quantitativo registrado em 

diferentes avaliações, motivo pelo qual não descarto as possibilidades que ampliavam 
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esse saber, mas quero mostrar um outro olhar que percebi a partir do momento em que 

meus planejamentos começaram a dar maior visibilidade às propostas do grupo como 

um todo.  

O diálogo e o entendimento às questões levantadas pelos alunos promoveram 

uma inquietude que provocou um refazer em minhas ações.  

Para Paulo Freire (1983, p. 96), a educação tem que promover o diálogo, as 

discussões, não somos soberanos a respeito do saber é preciso dialogar discutir para 

entender o saber do outro e assim construir juntos as transformações. 

...a democracia e a educação democrática se fundam ambas , precisamente, 

na crença no homem. Na crença em que ele não só pode, mas deve discutir 

os seus problemas. Os problemas do seu País. Do seu continente. Do 

mundo[...] A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não 

pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão 

criadora, sob pena de ser uma farsa. 

Ao dar significado às propostas levantadas pelos alunos, percebi que os 

planejamentos tomariam outros rumos; foi necessário repensar sempre e partir de 

temáticas que além de fazerem parte das questões levantadas pelo grupo teriam que 

evidenciar o interesse, os questionamentos, curiosidades dos alunos e abranger os 

conteúdos e a interdisciplinaridade.  

Para compor todas estas possibilidades percebi que era preciso projetar tais 

propostas. 

O uso desta metodologia de Projetos provocou diferentes propostas pedagógicas 

no meu entender e no meu fazer de sala de aula e estas propostas promoveram 

paradigmas que deram um significado ao ensinar e ao aprender, onde as minhas práticas 

selecionavam ações que favoreciam as experiências e as descobertas. 
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 Os conteúdos não foram colocados à parte, mas sim integrados de forma a 

favorecer um entendimento globalizado e interdisciplinar.  

Nas primeiras semanas de estágio os alunos já tinham projetado um tema que 

automaticamente foi aglutinando diferentes assuntos que traduziam a 

interdisciplinaridade naturalmente, ficando de certa forma fácil introduzir os conteúdos 

necessários e indispensáveis para concluírem o semestre.   

O fazer pedagógico nesta visão de sala de aula provocou um movimento onde as 

propostas lançadas geravam diferentes pontos de vista diante das experiências de cada 

um e assim as apropriações vinham repletas de questionamentos onde o ponto de vista 

de outro era levado em consideração. 

Encontrei na metodologia de trabalhos com projetos o caminho certo a percorrer, 

pois diante desta proposta seria possível transpor diferentes idéias e estratégias no 

cotidiano de sala de aula trazendo a interdisciplinaridade a contento das novas 

descobertas e possíveis transformações. Foi necessário propor ao grupo ações que os 

levassem a interagir com o coletivo, com os fatos e coisas do mundo que os cercam para 

que conseguissem compor o conhecimento diante das explorações, reflexões e 

conclusões.  

Segundo Freire (1983, p.39), estas intervenções diante das coisas do mundo é 

que geram os questionamentos e as possíveis transformações: 

 O homem ser de relações e não só de contatos, não apenas está no 

mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua 

abertura à realidade, que o fazer ser o ente de relações que é. 

A partir de minha prática de estágio, trago esta releitura do cotidiano de sala de 

aula constatando que através desta vivencia as ações produzidas por esta metodologia 

geraram aulas mais dinâmicas, alunos participativos, assuntos com referência às 
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vivencias, curiosidades, interesse em aprender, valorização do outro, autonomia, 

democratização do saber e um entender coletivo.  

As reflexões que faço a respeito desta releitura levam ao entendimento de que 

todo o educador, independente da metodologia que usufruir deve sempre entender que o 

saber exige comprometimento no sentido de valorizar as transformações, pois o saber 

não é pragmático, exige inovações. Para Freire (1983, p. 104 e 105), estamos em 

constante procura pelo saber, e diante dele construímos o conhecimento. 

[...] a posição normal do homem [...] era a de não apenas estar no mundo, 

mas com ele. A de travar relações permanentes com este mundo, de que 

decorre pelos atos de criação e recriação, o acrescentamento que ele faz ao 

mundo natural, que não fez, representado na realidade cultural.E de que 

nesta relação com a realidade e na realidade, trava o homem uma relação 

específica- de sujeito para objeto- de que resulta o conhecimento. 

Na quarta semana de estágio os alunos propuseram realizar uma pesquisa com 

todos os professores da escola para poderem produzir um gráfico e assim responderem a 

questões que a turma discordava, diante da pesquisa realizada constataram diferentes 

respostas a partir daí foram para o debate onde o ponto de vista de todos interessava ao 

grupo para que pudessem chegar a uma conclusão. 

Ao gerar este movimento nas perspectivas de sala de aula percebi que as 

estratégias eram propostas com a apropriação de recursos que possibilitaram levar os 

alunos a resultados diante das problemátizações, mas também possibilitaram propor 

diferentes reflexões que os levassem às indagações a respeito das coisas e dos fatos. 

 As leituras anteriores do meu fazer diário traduziam reflexões prontas 

fragmentadas, que chegavam apenas ao resultado esperado. Nesta releitura a pesquisa, a 

elaboração de hipóteses, o questionamento e a valorização do ponto de vista do outro 

conduziu o aluno a um entendimento com significado.   
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APRENDIZAGEM DO ALUNO AO SE TRABALHAR PROJETOS 

 

 

 As tarefas do dia a dia de sala de aula e as constatações que fiz diante das 

propostas trazidas pelo projeto de trabalho foram o alicerce para perceber o quanto os 

alunos obtiveram um aprender diferenciado. As ações levaram-nos ao confronto de 

problemas cheios de simbologias vinculados a suas realidades onde a exploração das 

possibilidades traduzia diferentes alternativas.  

 Através das investigações avaliativas percebi que nesta perspectiva os alunos, na 

grande maioria, garantiram e apropriaram-se de diferentes constatações que os levaram 

a um entendimento significativo relacionado com conteúdos estabelecidos e com a 

realidade do cotidiano escolar.  

 Parto do princípio que o trabalho com projeto favoreceu o uso de recursos que 

proporcionaram ações onde os alunos puderam propor questões que promovessem o 

pensar, investigar e o explorar coletivo. Reconheço que minha imparcialidade gerou no 

grupo autonomia e um aprendizado democrático, pois ao buscarem novas soluções para 

suas incertezas eles se utilizavam do coletivo para responderem as questões ou criarem 

outras possibilidades.  

Os usos da tecnologia e de recursos sugeridos pelos próprios alunos 

promoveram um aprender que despertou a curiosidade e novas idéias que concretizou a 

vontade de quererem aprender cada vez mais. Destaco que houve aqui um aprender com 

significado, pois nestas descobertas existiram relações que eles mesmos estabelecem 

com o mundo e com o ambiente que os cerca.  
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Os espaços de diálogo e discussões promoveram um movimento que até então 

não tinha percebido, pois a palavra do outro foi considerada como fonte de 

entendimento e a partir das conclusões eles se apropriaram de diferentes formas para 

entender os fatos e as coisas que nomeiam o mundo que os rodeia.  

Segundo Freire (1983, p.40) o homem tem relação com o mundo quando 

consegue expressar-se, desenvolver-se e recriar-se. 

Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em 

que responde à ampla variedade dos seus desafios. [...] Nas relações que o 

homem estabelece com o mundo há, por isso mesmo, uma pluralidade na 

própria singularidade. [...] A captação que faz dos dados objetivos de sua 

realidade, como dos laços que prendem um dado a outro, ou um fato a 

outro, é naturalmente crítica, por isso, reflexiva e não reflexa, como seria 

na esfera dos conatos.  

 Diante dos fatos percebidos nesta análise destaco o quanto é importante 

promover falas e discussões onde o diálogo dos alunos possa expressar não só o que se 

tem a dizer a respeito de determinados assuntos, mas também valorizar aquilo que 

pensam enquanto pessoas formadoras dos próprios sentimentos e ações que irão compor 

suas idéias ou um pensar coletivo. 

  Em uma aula da terceira semana de estágio os alunos estavam divididos em dois 

grandes grupos, os que defendiam o uso de animais nos circos e os que protestavam, o 

debate acirrou-se e os representantes de ambos os grupos decidiram depois de muitas 

discussões redigirem uma cartilha constando às opiniões que eram a favor e as que eram 

contra. 

  Frente às possibilidades que surgiram trouxe na semana seguinte um agente da 

ALPA (Associação Leopoldense de Proteção aos Animais) para uma palestra sobre 

maus tratos e cuidados com os animais que vivem nos circos. Alguns alunos 

mantiveram suas posturas frente ao assunto outros levantaram diferentes questões 
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explicando seus novos posicionamentos. O que destaco nesta situação é a valorização da 

opinião do outro e o consenso coletivo ao proporem uma cartilha com os prós e os 

contras do debate como fonte de solução ao questionamento levantado.    
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RECURSOS E MEIOS PARA EXECUTAR PROJETOS 

 

Ao propor um fazer diferenciado evidentemente teria que propor atividades 

relativamente inovadoras e interessantes. Durante o período de estágio muitas vezes 

fiquei extremamente preocupada em levar para sala atividades que se tornassem um 

ponto de partida para irem além do que eu esperava. Para concretizar esta vontade era 

preciso trazer para sala de aula planejamentos com recursos apropriados aos 

questionamentos a as possibilidades de pesquisas que surgiam no contexto dos estudos e 

das problematizações. 

 A informática como ferramenta nesta estrutura de metodologia compôs um 

entender e um interesse que considero importantíssimo nesta caminhada, foi sem dúvida 

o recurso que mais impulsionou os alunos às descobertas e conclusões, pois com ela 

puderam dar um enorme movimento às ações elaborando pesquisas, construindo 

páginas de discussões, produzindo coletivamente textos nos espaços virtuais que 

construíram, resolvendo enigmas e problemas através de jogos, com o uso do data 

schow em sala de aula  projetaram suas conclusões e pesquisas.  

Na sexta semana do estágio estávamos bastante envolvidos com o assunto do 

mês que era copa do mundo na África nosso projeto tinha como tema central O Mundo 

dos Animais e levei como sugestão pesquisarmos sobre as mascotes de todas as copas e 

verificarmos quais eram os animais que serviram como símbolos das mesmas. Os 

alunos além de fazerem as pesquisas utilizaram diferentes ferramentas como o paint  e 

softwares para construírem os seus mascotes. Segundo Nogueira (2007, pg. 157) o 

computador além de despertar o fascínio promove um aprendizado de novas 

descobertas. 
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[...] é grande a lista de itens a serem analisados para justificarmos o 

grande fascínio proporcionado pelo computador, alguns de ordem 

estética, outros de ordem de velocidade, porém o mais interessante a 

ser analisado são aqueles fatores que possam fazer do computador 

uma ferramenta de cognição. 

As ações projetadas diante do tema e das propostas surgidas deliberaram outros 

recursos que embora não tenham sido tão significativos quanto o uso da tecnologia 

também promoveram um fazer didático interessante.  

O uso da literatura infantil aguçou a fantasia e proporcionou inúmeros momentos 

de debate, os jogos envolvendo matemática, português e ciências ajudaram a ilustrar as 

descobertas e a trazer para proximidade do contexto de sala de aula momentos de 

coletividade e de cooperação além do favorecerem o entendimento dos fatos e das 

coisas sem conceitualização. 
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O PROFESSOR E O TRABALHO COM PROJETOS 

 

Para perseverar diante dos objetivos foi necessário refletir sobre que direção às 

atividades propostas aos alunos revelariam o aprender, se estariam elas dando 

significado as constatações e conclusões que eles faziam a respeito das apropriações. 

Foi necessário repensar sempre os passos dados para perceber quais indagações 

tornariam o tema gerador interessante e desafiador a ponto de despertar a curiosidade e 

o interesse.   

Em alguns momentos percebi que eles não precisavam de mim para compor 

novas idéias ou para levantarem novos questionamentos ou novas hipóteses. Muitos 

relatos e relatórios foram feitos por mim e pelos alunos para que as justificativas e os 

objetivos propostos fossem alcançados. 

Ao projetarmos o tema estabelecemos nossas metas, nossas prioridades, nossas 

dúvidas e incertezas. Determinamos o período das etapas e ações a serem realizadas; 

embora muitas mudanças tivessem ocorrido durante o tempo de vida do projeto 

percebemos claramente quando ele findou e deu início a outras possibilidades que 

geraram ações também possíveis de serem projetadas. 

Os recursos deveram suporte para que os alunos elaborassem o próprio fazer, e 

as ações foram se concretizando.  

As avaliações eram constantes descreviam se os objetivos propostas estavam 

sendo atingidos ou não. Exemplifico minhas ações com Dácio G. Moura e Eduardo F. 

Barbosa, (2009 p. 214), que descrevem as propostas que o professor deve promover 

diante do trabalho com projetos em seu livro Trabalhando com Projetos, afirmando 

que: 

 [...] o professor deve identificar as necessidades e anseios dos 

elementos que constituem o alvo do projeto, definindo e justificando 
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os objetivos e os resultados a serem alcançados, estabelecendo os 

meios e os recursos a serem utilizados no seu desenvolvimento, 

planejando e efetuando avaliações dos resultados e benefícios 

alcançados, planejando e elaborando instrumentos diversos de 

obtenção de dados referentes ao desenvolvimento do projeto. 

 

A primeira leitura que fiz a respeito do fato de projetar as questões surgidas em 

sala de aula estava ligada a ansiedade de poder dar conta de conteúdos pré- 

estabelecidos pela escola para o curto período de dois meses e meio. 

 Projetar significava naquele momento propor um aprendizado mais amplo e ao 

mesmo tempo dar conta de questões que não limitassem a curiosidade e as 

possibilidades de novas descobertas.  Percebi que o trabalho com projetos é finito a cada 

tema explorado, mas o que não deve ser finito são as possibilidades que surgem através 

desta metodologia. 

 Era necessário propor aos alunos condições e tempo suficiente para apegarem-

se a fatos e coisas que os conduzissem ao aprender. Piaget (1988, p.14) em seus 

postulados referenciava que o conhecimento se constituía a partir da interação do sujeito 

com o seu meio. O sentido de projetar as questões sugeridas em sala de aula teve minha 

atenção a partir do momento em que percebi a necessidade de prover ações que os 

levassem a estabelecerem relações entre objetos, fatos e coisas. 

 “[...] todo conhecimento ligado a uma ação e que conhecer um objeto ou 

acontecimento é utilizá-los, assimilando-os a esquemas de ação”.  

 

A turma que aqui descrevo nestas minhas reflexões ultrapassou as propostas que 

sugeri e foram explorar outras possibilidades acarretando assim diferentes fazeres. 

Percebi que nas leituras anteriores do meu fazer diário as possibilidades não abriam tais 

janelas no aprender, ou seja, nesta releitura as possibilidades dispostas a partir de 
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recursos e ações diferenciadas ampliam a curiosidade e a vontade de querer saber 

sempre mais. 

 Ao falar em curiosidade e vontade de querer saber mais ilustro esta reflexão 

destacando a aula da quarta semana de estágio onde os alunos usaram a internet e o data 

show para realizar pesquisas e relatórios sobre animais selvagens. Ao pesquisarem 

encontraram a imagem de um tigre branco. Foi um ótimo motivo para irem além, 

começaram a pesquisar diversos sites sobre as questões que surgiram a respeito das 

diferenças entre o tigre branco e o tigre normal.  

O uso desta metodologia de projetos de trabalho fugiu dos critérios conteudistas 

onde muitas vezes o aprender vinha da repetição e não possibilitava outras estruturas 

que despertasse o interesse do aluno.  

A resposta frente ao aprendizado vinha das ações, da participação, dos 

questionamentos, das hipóteses, dos relatos, dos debates, das apropriações, das 

conclusões e não das respostas repetitivas que muitas vezes eu encontrava ao corrigir 

avaliações que provinham apenas  do que se esperava como objetivo de aprendizagem.  

Segundo Piaget (1988, pg.47), uma educação conteudista, repetitiva leva a um 

aprendizado sem significado:  

Se o ensino consiste em simplesmente em 

dar aulas, em fazê-las repetir por meio de ‘exposição’ ou de 

‘provas’, e aplicá-las em alguns exercícios práticos sempre impostos, 

os resultados obtidos pelos alunos não tem significação. 

 O aprender com os alunos foi constante a cada etapa as curiosidades e 

possibilidades geraram novas estratégias que despertaram em um fazer diferente. 

 O entendimento que fiz em relação ao papel do professor ao trabalhar com a 

metodologia de projetos diz respeito ao fato de que nada está pronto, de que o professor 

não é o soberano do saber.  
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O ensinar tem sentido a partir do momento que proponho aos alunos um fazer 

situado dentro de estratégias que gerem expectativas, idéias divergentes, opiniões, 

possibilidades e autonomia.  

Nogueira, (2007, pg. 80) afirma que este fazer diário deve compor um entender 

com significância. 

Os projetos, na realidade, são verdadeiras fontes de investigação e criação 

que passam sem dúvida por processos de pesquisas, aprofundamento, 

análise, depuração e criação de hipóteses, colocando em prova a todo o 

momento as diferentes potencialidades dos elementos do grupo, assim como 

as suas limitações. Tal amplitude nesse processo faz com que os alunos 

busquem cada vez mais informações, materiais, detalhamentos etc., fontes 

estas de constantes estímulos no desenrolar do desenvolvimento de suas 

competências.    

Entendo que ensinar utilizando esta metodologia é estimular o aluno a 

autonomia, a prática da cidadania onde possa expressar-se respeitando o outro se 

utilizando de diferentes indagações para responder as coisas do mundo, é prepará-lo 

para interagir diante dos fatos para futuramente tornar-se um cidadão atuante formador 

de uma sociedade mais justa e democrática. 

 Percebi nesta prática que um fazer pedagógico voltado ao interesse individual e 

ao mesmo tempo a coletividade é um fazer que respeita a opinião de todos e 

proporciona ações em que todos possam expressar suas idéias respeitando sempre o que 

o outro tem para contribuir aproximando alunos e professor dentro de um contexto que 

promove a socialização.  
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A VISÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR DIANTE DO TRABALHO COM PROJETOS 

 

 

 Diferente das aulas em que o aprendizado era direcionado por mim, nesta 

metodologia eu via os alunos construindo os seus próprios entendimentos a respeito das 

coisas e dos fatos. As tarefas de sala de aula deixaram de ser simples cópias para 

virarem relatos coletivos, constatações e hipóteses. As reflexões e conclusões muitas 

vezes eram verbalizadas. Segundo Nogueira, (2007, pg. 25), se não proporcionamos ao 

aluno um aprendizado onde ele possa interagir o aprendizado não acontece. 

Impossível imaginar uma aprendizagem que ocorra sem múltiplas 

intervenções. A falta de interação do aprendiz com o objeto de 

conhecimento e com os demais alunos ainda parece ser o grande dilema 

dentro de sala de aula, já que todos os alunos permanecem passivamente 

sentados em carteiras enfileiradas. 

 Os matérias e recursos que eram usados cotidianamente como o giz, o quadro, a 

cópia de textos informativos, a provinha da semana deram vez a outros recursos pouco 

usados como a pesquisa, entrevistas, saídas da escola, uso do data show, uso do 

laboratório de informática, exposições e muitos outros. Diante destas transformações no 

meu cotidiano de sala de aula ouvi diferentes questionamentos de pais e de professores 

que perceberam mudanças no meu fazer diário. 

 Aprovações, reprovações e restrições surgiram, pois ainda vivemos um 

confronto real entre o Construtivismo e o Behaviorismo. 

 Há quem prefere um caderno repleto de atividades conteudistas cheio de 

correções e há também aqueles que preferem ver os alunos desenvolvendo atividades 
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diferenciadas que os levem a confrontarem problemas cheios de significados vinculados 

aos contextos do mundo e de suas vivencias. 

 Segundo Nogueira, (2007, pg. 11), os conteúdos são importantes, mas devem 

ser propostos de forma significativa e não conceitualizada. 

[...] é claro que os conteúdos são importantes, mas da maneira como 

normalmente são trabalhados (forma conceitual), descontextualizados do 

meio em que o aluno vive, sem gerar significações e atuações (forma 

procedimental), de nada serve para o aluno, que não se mobiliza com a 

(pseudo) aprendizagem e não enxerga o motivo e a sua utilização, não 

gerando nenhum “eco” (forma atitudinal) desses conteúdos.  

 Muitas questões surgiram em relação às atividades desenvolvidas, que já não 

somavam conceitos através de avaliações feitas por provas, mas sim pela valorização da 

participação, pela valorização das descobertas, dos relatos, das constatações, da 

coletividade, da autonomia e da auto avaliação.  

Este fazer trouxe outros olhar para dentro de minha sala de aula, era preciso 

trazer ao entendimento dos pais o fato de que este fazer diário traduzia outras avaliações 

onde os objetivos fundamentavam-se na resolução de situações-problemas emanadas 

pelos alunos e por mim e que representavam um entender das coisas e dos fatos e que 

este entender estava relacionado aos conteúdos programados.  

O entendimento que os pais fizeram a respeito deste processo de transformação 

do fazer diário de sala de aula trouxe grande contribuição para diferentes etapas do 

trabalho, pois os alunos passaram a fazer trocas e a trazer contribuições de casa a 

respeito de indagações que surgiam em sala de aula.  

Um exemplo desta integração é a aula da sétima semana de estágio, quando 

trabalhávamos com gráficos sintetizando uma pesquisa que fizemos sobre o número de 

animais de estimação dos alunos da nossa sala, quando uma mãe de um deles pediu para 
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mostrar ao grupo os animais de estimação que tinham em casa e que eram bastante 

exóticos, (um iguana, uma tartaruga e um ramister).  

Foi totalmente oportuna esta integração pelo fato da mãe relatar dados que 

estávamos trabalhando e pelo fato dos próprios alunos sentirem-se a vontade e curiosos 

em relação a intervenção e questionamentos que ocorreram.  

Ao observar esta integração constatei que o processo de aprendizagem acontece 

de diferentes maneiras se valorizarmos não só a sala de aula, mas também as diferentes 

formas de intervenção que ocorrem fora dela. 

 Nossos alunos interagem com o meio e assim também se apropriam do 

conhecimento através das vivencias dos pais, da comunidade, dos meios de 

comunicação, das experiências dos amigos, e outros. É preciso valorizar esta troca e 

resgatar as contribuições que eles trazem de fora dos muros da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É surpreendente o quanto aprendemos com nossos alunos. O estágio ilustrou 

muitas experiências, mas acima de tudo traduziu um fazer diferente. É um engano achar 

que dominamos aquilo que fazemos a um tempão, pois a cada momento nos deparamos 

com o novo com as incertezas que geram novos olhares diante das possibilidades e das 

expectativas trazidas por nossos alunos. 

O aprendizado tem que ter um significado para que possa gerar entusiasmo e 

participação. Este é o ponto mais difícil, despertar interesse, credibilidade, confiança. 

Existem diferentes alternativas, apeguei-me a possibilidades e aprendi com elas. Criei 

diferentes caminhos para que estas possibilidades se tornassem reais e as respostas 

começaram a surgir. 

Meu principal passo foi perceber que muitas vezes nossas práticas transformam-

se numa seqüência de comandos muito fechados, que exige pouco dos alunos. As 

práticas emanadas a partir do PEAD (Curso de Pedagogia a Distância da UFRGS) me 

fizeram compor este novo fazer didático trazendo para o meu dia a dia de sala de aula 

uma releitura desse cotidiano. 

  As atividades que propus aos meus alunos expandiram este aprendizado. Sei 

que não foi cem por cento, mas sei o quanto eles estão evoluindo e aprendendo a 

aprender e o quanto estou mudando em relação ao que realmente posso oferecer a eles.  
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