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RESUMO 

 

 

Neste trabalho desenvolvemos uma análise crítica e reflexiva sobre a pedagogia dos 

projetos na educação infantil e sobre como essa metodologia de trabalho pode contribuir para 

a promoção da autonomia nas crianças, quando aliada à toda teoria que a envolve. Entre as 

diversas razões que justificam abordar tal temática, a que consideramos mais relevante diz 

respeito ao não cumprimento da função da Educação Infantil como um lugar privilegiado de 

interações entre crianças e adultos e que visa promover a ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas, bem como o desenvolvimento integral das crianças. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho é fruto de reflexões acerca da minha experiência no 

trabalho como monitora da disciplina “Escola da Infância”, abordando-se o aprendizado que a 

monitoria proporcionou e a pedagogia de projetos, juntamente com estágios de observação 

realizados, contando ainda com relatos de memórias da minha própria vivência em uma 

dessas instituições de Educação Infantil. Para a realização deste trabalho se utilizará como 

metodologia a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, tendo como base, livros, artigos e 

periódicos para desenvolver e referenciar o tema abordado. O trabalho tem como aporte 

teórico documentos e leis que orientam a organização do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil aliado a autores como: BARBOSA (2008), BEHRENS (2006), SANTOS (2006), 

dentre outros que abordam essa temática. Donde se conclui que para que a Educação Infantil 

cumpra, de fato o seu papel, é necessário também que o professor assuma sua função. Aliado 

a isso, é preciso legitimar uma formação docente que compreenda o processo do 

desenvolvimento da criança, que compreenda a importância de promover atividades que 

possam ajudar na interação e no desenvolvimento das crianças. Porque dessas observações 

surgem novas possibilidades de promover a aprendizagem, a saber, os projetos pedagógicos. 

E é dentro desses projetos, que pode se propor a integração da participação dos sujeitos na 

construção do conhecimento através de investigações, hipóteses e descobertas e, ainda, se 

promover a superação da visão que se tem das crianças pequenas como seres passivos, ora 

como receptores de cuidado nas creches, ora como receptores de conteúdo dos educadores, ou 

seja, um “adulto em miniatura” nas pré-escolas. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Pedagogia de Projetos. Autonomia. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work, we develop a critical and reflexive analysis on the pedagogy of projects 

in early childhood education and on how this work methodology can contribute to the 

promotion of autonomy in children, when allied with the theory that involves it. Among the 

various reasons that justify addressing this theme, what we consider most relevant is the non-

fulfillment of the function of Early Childhood Education as a privileged place for interactions 

between children and adults and that seeks to promote the expansion of knowledge and 

knowledge of different natures such as the integral development of children. In this 

perspective, the present work is the result of reflections about my experience in the work as a 

monitor of the discipline "School of Childhood", addressing the learning that the monitoring 

provided and the pedagogy of projects, along with observation stages performed with reports 

of memories of my own experience in one of these institutions of Early Childhood Education. 

For the accomplishment of this work will be used like methodology the qualitative research of 

bibliographical character, having as base, books, articles and periodicals to develop and to 

refer the subject approached. The work has as a theoretical contribution documents and laws 

that guide the organization of the pedagogical work in Child Education allied to authors such 

as: BARBOSA (2008), BEHRENS (2006), SANTOS (2006), among others that approach this 

theme. It is concluded that in order for Infant Education to fulfill its role, it is also necessary 

for the teacher to assume his role. Allied to this, it is necessary to legitimize a teacher 

education that understands the process of child development, which understands the 

importance of promoting activities that can help in the interaction and development of 

children. Because of these observations there are new possibilities for promoting learning, 

namely pedagogical projects. And it is within these projects that it proposes the integration of 

the participation of the subjects in the search for the construction of knowledge through 

investigations, hypotheses and discoveries and seeks to overcome the vision that one has of 

the small children as passive beings, or as receiver of care in day care centers  or as a receiver 

of content for educators, that is, a miniature pupil in pre-schools. 

 

Keywords: Child Education. Project Pedagogy. Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso desenvolvemos uma análise sobre os impactos 

da pedagogia de projetos na educação infantil e sobre como essa metodologia pode contribuir 

para a promoção da autonomia nas crianças. Este tema me chamou a atenção desde quando 

comecei a estudar a disciplina Escola da Infância no curso de Pedagogia. Depois de concluir a 

disciplina, concorri para esta mesma disciplina a uma bolsa monitoria que a universidade 

oferece. Após estudar sobre a história que envolve a educação infantil, entendemos que cada 

vez mais se torna necessário o despertar para a função da educação infantil, bem como a do 

professor que atua nessa área.  

Minha experiência com o trabalho desenvolvido na monitoria da disciplina “Escola da 

Infância” foi essencial para a minha formação acadêmica, pois tive a possibilidade de uma 

aproximação da prática docente através das atividades realizadas em sala de aula, com os 

alunos do curso. O projeto de monitoria intitulava-se “Escola da infância: espaços e tempos de 

aprendizagens” e foi realizado no ano de dois mil e catorze. A monitoria consistia 

basicamente em que o monitor acompanhasse as aulas da disciplina Escola da Infância, junto 

ao professor, auxiliando os demais estudantes com relação a disciplina. Como propõe a 

monitoria, acompanhei e participei ao longo de todo o semestre letivo das aulas, discussões e 

leituras dos textos, contribuindo também com as minhas reflexões. E, além disso, realizei 

atendimentos individuais aos estudantes com o objetivo de esclarecer suas dúvidas.  

Cada monitor tem uma maneira peculiar de desenvolver seu trabalho, assim também 

como cada turma requer uma maneira específica para se trabalhar. Embora fosse trabalhado 

em todas as turmas da disciplina o mesmo conteúdo (que era basicamente o de apresentar uma 

nova forma de organizar o trabalho) o despertar para um outro olhar com relação às crianças 

por meio do trabalho com projetos era variável, sinal de que o trabalho na educação infantil é 

mesmo desafiador em diversos sentidos. Muitos futuros professores não sabem o que fazer 

com as crianças que frequentam os espaços escolares. Isto porque não conseguem se colocar 

efetivamente no lugar de mediadores entre o conhecimento e a criança. Há, ainda, aqueles que 

não acreditam na finalidade da educação infantil.  

A finalidade da Educação Infantil está garantida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em seu artigo 29, que dispõe que “a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade”. Sendo assim, deve acolher para educar\cuidar das crianças 
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compartilhando com a família todo o processo de formação das crianças em sua integralidade, 

ampliando saberes e conhecimentos de diferentes naturezas.  

As funções que exerci na monitoria, tais como participar de todas as aulas junto ao 

professor supervisor, ouvindo as questões e dúvidas dos colegas de curso, fazendo discussões 

de análises dos textos propostos, disponibilização de materiais de apoio para os discentes, 

atendê-los em suas dúvidas, realizar e participar de grupos de estudo, etc. foram base para 

que, ao final da disciplina, os estudantes pudessem se dividir em grupos para apresentar com 

base em tudo que aprendemos um projeto, como se fosse uma aula prática. Além do projeto 

no papel, cada grupo vivenciou a experiência de aulas prazerosas, de que é realmente possível 

aprender brincando, de que com um único tema podem ser trabalhadas várias áreas do 

conhecimento. Desse modo, foi necessário vivenciarmos tudo isso, pois nós só podemos falar 

com propriedade daquilo que vivemos e conhecemos. Um professor que nunca brincou, não 

entende a importância da brincadeira. 

Além da monitoria, os estágios realizados em instituição de educação infantil e 

algumas lembranças da minha própria infância em uma dessas instituições contribuíram para 

o meu despertar para refletir sobre a pedagogia de projetos, desdobramento deste trabalho. 

Para falar destas minhas experiências com a educação infantil de hoje, quero antes recorrer a 

algumas das minhas recordações do passado, de quando eu passei pelo “jardim de infância”, 

como se dizia na época, e, assim, pude adquirir algumas experiências que me marcaram 

profundamente e que me acompanham no decorrer de toda minha trajetória acadêmica e 

porque não dizer pessoal também.  

Lembro-me de que na época em que entrei no jardim de infância, não gostava muito 

da escolinha, o que não lembro, meus pais me contam. Segundo eles eu chorava quase sempre 

na hora da entrada, era doloroso para eles e para mim sempre que nos aproximávamos do 

portão de entrada da escolinha. Mas eu não era a única “chorona”. Assim como a maioria das 

crianças, eu também, com o tempo, percebi que não havia outro jeito. Aquele seria o lugar 

onde eu passaria a maior parte dos meus dias, portanto eu precisaria ir me acostumando. E fui.  

No princípio, todos os dias chorava, talvez na esperança de que minha mãe ficasse 

comovida e me levasse de volta para a casa. Mas isso não acontecia. Ela até ficava um pouco 

por lá, ao alcance da minha vista, até que eu me acalmasse, mas depois, sem que eu 

percebesse, ia embora. Lembro que da hora do recreio sim, eu gostava, pois era quando 

podíamos brincar com os coleguinhas no parquinho – o que, aliás, hoje, infelizmente, já não 

existe mais. Era a parte mais legal e mágica da escola, mesmo que por pouco tempo.  
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Lembro-me de me divertir bastante brincando com as outras crianças. Lembro-me das 

brincadeiras de correr, de fantasiar, ou seja, do “faz de conta”. Lembro-me de dividir os 

lanchinhos e tantas outras coisas legais que nos fazem crianças felizes. Mas a hora do recreio 

passava tão rápido! Logo tínhamos que voltar à rotina cansativa dos “trabalhinhos”: pintar 

desenhos feitos pelas professoras ou por sei lá quem, seguir os pontilhados, carimbar a mão 

ou os pés em uma folha, sem nem saber o porquê ou para quê. Ninguém me perguntava o que 

eu achava daquilo tudo...  

O espantoso é saber que não parece que estou me referindo a vinte quatro anos atrás, 

pois ainda hoje estas atividades estão bem vivas, firmes e fortes em muitas escolas do nosso 

Brasil afora. De vez em quando saíamos para “passear” com a professora. Íamos até a praça 

da cidade, que fica literalmente ao lado da escola, e ali brincávamos sempre de alguma coisa 

que a professora sugeria e não do que queríamos. Afinal, se ela nos deixasse brincar do que 

quiséssemos, seria mais difícil de “controlar” tantas crianças.  

Aqui estamos hoje, mais de vinte anos depois, e pouca coisa ou nada mudou. 

Lamentavelmente, parece que tudo evolui, se desenvolve e se inova, menos a escola. Passam-

se os anos, mas o mesmo modelo de escola, de espaço físico e de concepção pedagógica 

resiste aos séculos. Os mesmos trabalhos, mesmas atividades, as mesmas salas, as mesmas 

carteiras em fila, o mesmo quadro, o mesmo sistema. Ainda hoje vejo crianças chorando 

desesperadamente ao aproximarem-se dos portões das escolas. Entendo que esta etapa dos 

primeiros dias na creche ou na escola de educação infantil seja responsável pela adaptação das 

crianças à nova rotina.  

Apesar de saber que cada criança tem o seu tempo, a palavra adaptar, ou ainda 

acostumar, me intriga um pouco quando é estendida por meses após o ingresso das crianças 

em tais instituições. Então me pergunto por que será que a fase de adaptação tem sido, para 

muitas crianças, tão extensa e dolorosa? Por que tantas crianças ainda tem uma forte 

resistência para ir à escola? Por que não é a maioria que vai à escola contente e com prazer, se 

a escola é (ou deveria ser) o lugar onde vão aprender brincando felizes, (re)encontrar os seus 

amiguinhos, um lugar de troca de experiências, de aprendizagem, um lugar acolhedor?  

Na instituição de educação infantil onde realizei o estágio, ficou claro que é 

urgentemente preciso investir mais em cursos de formação continuada para esses tantos 

professores que atuam na educação infantil sem a devida consciência do seu papel de 

contribuir para a promoção da autonomia das crianças junto a práticas pedagógicas prazerosas 

e que tenham significado tanto para as professoras quanto para as crianças. Pude perceber 

que, além da falta de uma intencionalidade pedagógica que contemplasse as interações e as 
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brincadeiras, há também uma carência de espaços adequados à faixa etária das crianças. 

Segundo os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de Educação Infantil 

proposto pelo MEC (2006), esses ambientes devem e necessitam ser dinâmicos, vivos, 

exploráveis, transformáveis e também acessíveis para todos. Infelizmente, essa não é a 

realidade. 

É preciso legitimar uma formação que ajude aos docentes a se assumirem como 

protagonistas dos seus processos de crescimento pessoal e profissional, que compreendam o 

processo do desenvolvimento da criança, que compreendam a importância de se promoverem 

atividades que possam ajudar na interação e no desenvolvimento das crianças. Dessas 

observações surgem novas possibilidades de aprendizagem, como por exemplo, o trabalho 

com projetos pedagógicos. E é dentro desses projetos que se pode propor a participação dos 

sujeitos na busca pela construção do conhecimento através de investigações, hipóteses e 

descobertas e também se pode promover a superação da visão que se tem das crianças 

pequenas como seres passivos, ora como receptores de cuidados nas creches, ora como 

receptores de conteúdos dos educadores. 

Para a realização do presente trabalho, utilizamos como metodologia a pesquisa 

qualitativa de cunho bibliográfico, tendo como aporte teórico autores como: BARBOSA 

(2008), BEREHNS (2004), SANTOS (2006), dentre outros. Aliado a isso foi realizado um 

estudo de caso a partir das experiências pessoais vivenciadas nas atividades de estágio, além 

do exercício de trabalho como monitora e, ainda, pelas memórias da minha própria infância. 

Nessa perspectiva, o trabalho está dividido em dois capítulos, a saber: o capítulo um, onde se 

aborda o conceito de pedagogia de projetos e o porquê se trabalhar com a mesma na educação 

infantil; no segundo capítulo, reflete-se sobre a vivência na educação infantil a partir dos 

estágios realizados em educação infantil e na monitoria realizada na universidade.  

No primeiro capítulo, destaco o que são e quais as motivações para se trabalhar com 

projetos na Educação Infantil. Este capítulo está subdividido em três partes a fim de 

demonstrar que as instituições de Educação Infantil, por terem um histórico de atendimento 

assistencialista, contribuíram para que hoje existam muitos conflitos relacionados à função 

pedagógica. Apresento a pedagogia de projetos como uma possibilidade a ser trilhada, não 

deixando de apresentar os seus pontos positivos e negativos. 

O segundo capítulo se desdobra em torno de questionamentos como: Por que se pensar 

em trabalhos com projetos para as crianças de hoje? Quais os desafios a serem enfrentados ao 

adotar a pedagogia de projetos e que tipo de projetos devem ser trabalhados? Qual papel do 

professor de educação infantil e o que é necessário para que, de fato, ele assuma sua função? 
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Quais relações existem entre a discussão sobre trabalho por projetos e a autonomia? Que 

escola eu quero e que sujeitos quero formar?  

Por fim, defendemos que trabalhar com projetos na educação infantil se faz importante 

e necessário uma vez que leva a criança a conhecer, a pensar, a construir hipóteses sobre 

objetos de conhecimentos, a se posicionarem e a questionarem o mundo em que vivem e as 

condições que o constituem.  
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2 O QUE SÃO E POR QUE TRABALHAR COM PROJETOS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL? 

 

 Neste capítulo, discorremos sobre o conceito de projetos, destacando a diferença entre 

metodologia de projetos e pedagogia de projetos. Fazemos uma reflexão sobre o porquê pode 

ser positivo ou não se adotar uma pedagogia baseada em projetos na Educação Infantil em 

nosso país.  

 

2.1 Escolas como “depósitos”? 

 

 Pensar que a educação infantil tem uma função de fato educativa é recente. De fato 

sabe-se que, no passado, as instituições de educação infantil eram responsabilidade das 

secretarias de assistência social e surgiram com o objetivo de atender exclusivamente as 

crianças pobres ocupando-se basicamente dos cuidados mais essenciais à sobrevivência, que 

contemplava a higiene, os cuidados físicos e no oferecimento de abrigo às essas crianças cujos 

pais trabalhavam.  

 É a partir do início do século XXI, após um período da história de lutas por uma 

sociedade mais justa no nosso país, que as instituições de educação infantil deixaram de ser 

um local onde as crianças vão apenas comer e dormir e tornaram-se um espaço educativo – 

que não deixa de ser também de cuidado. Hoje o acesso à educação infantil é assegurado por 

lei e constitui-se num direito de todas as crianças, sejam elas ricas ou pobres, com pais que 

trabalham ou não. A mais importante e decisiva contribuição da LDB para a educação infantil 

foi justamente a de situá-la na educação básica. Tornando-se um espaço diferente do ambiente 

doméstico, essa nova concepção de educação infantil como lugar de fato educativo é, 

portanto, recente. Contudo ainda existe muita resistência dos pais em matricularem seus 

filhos, sobretudo em creches e instituições equivalentes que cuidam de crianças de até 3 anos, 

por não ser uma etapa obrigatória da educação básica. Geralmente essas instituições são ainda 

hoje vistas por muitos como algo que se utiliza quando não há outra opção, principalmente 

quando não se tem uma alternativa familiar para deixarem as crianças enquanto as mães 

trabalham.  

 Em virtude de seu histórico social, muitas pessoas, incluindo os pais das crianças e até 

mesmo os próprios professores da educação infantil, ainda hoje consideram as instituições 

dedicadas à educação de crianças pequenas como um espaço meramente assistencial no 

sentido de que ignoram o importante e complexo papel da Educação Infantil.  
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 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n. 9.394/96, deve-se 

promover o desenvolvimento integral da criança, atuando-se na ampliação dos saberes e 

conhecimentos e também dos grupos sociais, possibilitando trocas, interações, mediando 

aprendizagens em diferentes naturezas e cuidando do reforço positivo das subjetividades. Por 

isso, atualmente busca-se na ação do professor superar a dissociabilidade do cuidar/educar das 

práticas pedagógicas na educação infantil. 

 Considerando todo o trabalho do historiador Philippe Ariès sobre a história social da 

criança e da família, sabemos que a ideia de infância nem sempre existiu e tem mudado 

conforme o tempo e o lugar, ou seja, são construídas histórica e socialmente, porém as marcas 

dessa visão de criança, oriunda da época medieval, que não considerava a infância como uma 

etapa da vida que deve ter suas particularidades respeitadas, ainda hoje está bem presente em 

muitas escolas, fazendo das crianças seres invisíveis, mudos e incompletos – embora 

visivelmente presentes, falantes e inteiros.  

 A maioria das escolas em geral e principalmente muitas escolas de educação infantil 

parecem ter sido projetadas tanto em seus espaços físicos quanto na concepção pedagógica 

para qualquer coisa, menos para crianças. Na pequena instituição de educação infantil onde 

estagiei eram atendidas crianças de 1 a 5 anos em dois períodos: diurno ou vespertino. Possuía 

apenas 3 salas de aula, um pequeno refeitório, um espaço cimentado ao lado do refeitório, 

sem cobertura, onde as crianças podiam brincar, a menos que fosse dia de chuva, pois nesse 

caso teriam que permanecer todo o período dentro de sala, o hall de entrada parcialmente 

coberto, uma pequena cozinha, três banheiros, sendo um deles dentro de uma das salas e uma 

minúscula salinha destinada à diretoria. Todas as salas repletas de pequenas carteiras 

enfileiradas onde as crianças diariamente relutavam em permanecer sentadas.  

 As atividades diárias na sala com as crianças (na turma com faixa etária de até dois 

anos) eram basicamente brincadeira com massinha, com brinquedos (a maioria velhos e 

quebrados) que ficavam em uma caixa em cima do armário (que aliás era difícil até para a 

professora pegar, quanto mais para as crianças), em alguns momentos assistiam a DVD´s. Vez 

ou outra as professoras levavam as crianças à quadra de esportes da escola ao lado e lá as 

“soltavam” para explorarem os espaços. Pude perceber que havia ali uma certa rotina de 

horários, espaços e atividades mas não havia um planejamento pedagógico das aulas, não 

havia uma intencionalidade educativa.   

 Enfim, a maioria das atividades eram limitadas à sala de aula e, mais ainda, ao espaço 

das carteiras – o que traduz perfeitamente aquela frase popular “cada um no seu quadrado”. 
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Talvez seja para os pequenos já saberem o que os espera em sua caminhada escolar já que dali 

pra frente será sempre assim.  

 Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil reforça-se que “as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira” (BRASIL, 2010, p.25).  Mas como interagir e 

brincar tendo que ficar sentados, presos, limitados ao espaço das carteiras? Se para nós 

adultos é entediante, imaginem o quanto é terrível para as crianças terem que se conformar em 

ficar sentadinhas durante quatro horas, todos os dias, sem espaço para liberar toda a energia 

que elas têm. Não me admiro em ver crianças chorando durante o ano inteiro sempre que seus 

responsáveis vão chegando próximo aos portões das escolas para “depositá-las”. Sim, a 

palavra que traduz perfeitamente o cotidiano de muitas escolas é essa: depósito de crianças. 

As crianças são depositadas nas escolas como se fossem bolsas em cabideiros, e lá 

permanecem até a hora em que os responsáveis vão buscar. 

 Por muitas vezes fui questionada por professores:  “essa é mesmo a vida que deseja para 

você? Pense bem, você ainda é nova”. A que ponto a educação brasileira chegou para que 

crianças e professores estejam assim tão fatigados das escolas, se é lá exatamente o lugar onde 

se deveriam viver experiências prazerosas? “Será que é possível criar essa escola? Uma escola 

que seja uma escola alegre, prazerosa? Ou a escola tem que ser um serviço militar obrigatório 

aos 7 anos? ” (Tião Rocha – no documentário “Quando sinto que já sei”). 

 O que me deslumbra é que as crianças conseguem dar suas “escapulidas”. Elas rebelam-

se. Algumas choram até que alguém venha buscar, outras levam seus brinquedos para debaixo 

da mesa da professora e lá se escondem, outras estão sempre pedindo para ir ao banheiro, 

tomar água e fazem isso com toda a “calma e tranquilidade”, de propósito, para demorar o 

máximo de tempo possível fora da sala até que algum adulto perceba e a faça retornar. As 

crianças denunciam, a todo momento, que algo está errado, que é preciso mudar, de diferentes 

formas criticando a metodologia pedagógica das escolas, expressando-se por múltiplas 

linguagens, mas os adultos insistem em não ouvir.  

 É urgentemente preciso que as instituições de Educação infantil, a partir das concepções 

presentes nas diretrizes e referenciais e na própria LDB, revisem e reelaborem seus 

planejamentos e avaliem suas propostas pedagógicas e curriculares para que seja de fato 

garantido o seu papel, que é de ser um lugar privilegiado de convivência entre crianças e 

adultos, com a função de ampliar os saberes e conhecimentos das crianças de diferentes 

naturezas, acolher, cuidar/educar suas crianças compartilhando com as famílias o processo de 

formação da criança em sua integralidade.   
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 As escolas têm atuado como fábricas, tratando seus alunos como robôs que só 

reproduzem e nada criam. Elas têm desconsiderado as diferenças, as particularidades e 

singularidades de cada um. Entra nas escolas uma vasta gama de culturas, de anseios, 

curiosidades que em algum momento se perdem lá dentro. Não deveria ser assim. Lá deveria 

ser o lugar de potencializar ainda mais esses desejos e curiosidades. A escola tem deixado de 

fazer sentido, pois como uma fábrica, ela ignora quem somos, nos oprime. Todos têm que ser 

iguais, aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo e da mesma forma. Todos têm que 

reproduzir, porque não são capazes de criar, de fazer por si só. Todos têm que dizer o que o 

outro diz, pensar como o outro pensa porque o outro é melhor do que nós. Todos têm que sair 

dela do mesmo jeito, no mesmo molde. O resultado disso são produtos perfeitos por fora e 

vazios por dentro, pois como tornar-se crítico e exercer autonomia se fomos desde cedo 

formatados para copiar, reproduzir? Sem contar aqueles que não se deixam encaixar nos 

moldes, aqueles que “não tem jeito” e por isso são excluídos. 

 No documentário brasileiro, citado acima, “Quando sinto que já sei”, disponível no 

Youtube, são mostrados os cotidianos de várias escolas públicas brasileiras que, cada uma 

com sua peculiaridade, romperam com o tradicionalismo do modelo educacional, saíram da 

zona de conforto, reconheceram o quão distante e desligadas estão a salas de aulas da vida e 

então agiram, tomaram iniciativas para mudar este quadro.  Realizaram mudanças tanto na 

estrutura física das escolas quanto na pedagogia de ensino. Isso possibilitou que se abrissem 

espaços para a expressão da autonomia, o exercício da cidadania, também para o 

aperfeiçoamento de laços afetivos e as interações entre as crianças e também com os adultos, 

para o desenvolvimento do senso crítico do aluno, para uma participação mais ativa por parte 

das crianças. São escolas que tem seus trabalhos orientados pela pedagogia de projetos. Mas o 

que são projetos? 

 

2.2 De que “projeto” estamos falando? Método ou Pedagogia? 

 

A palavra projeto está constantemente presente em nosso dia a dia. Estamos sempre 

fazendo projetos a curto e longo prazo. Apropriamo-nos desta palavra para a expressarmos em 

vários campos diferentes da vida cotidiana, como: projeto de vida, projeto de casa, projeto 

político, projeto de lei, projeto pedagógico da escola, projeto de pesquisa, de trabalho, etc. 

Mas de que projeto estamos falando? Nesta subseção, proponho a reflexão dos projetos que 

são elaborados visando a aprendizagem significativa das crianças nas salas de aula da 

educação infantil.  
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De acordo com Araújo (2008) a palavra projeto deriva do latim projectus e significa 

algo como um jato lançado para frente. Para tanto, comungando com Rué (2002), podemos 

identificar “(...) três características fundamentais de um projeto: referência ao futuro; abertura 

para o novo; ação a ser realizada pelo sujeito que projeta” (RUÉ, 2002, p.96, apud ARAÚJO, 

2008), ou seja, 

Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos 

específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se 

organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que 

se quer obter. Possui uma duração que pode variar conforme o objetivo, o 

desenrolar das várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto 

tratado. Comportam uma grande dose de imprevisibilidade, podendo ser 

alterado sempre que necessário, tendo inclusive modificações no produto 

final. Alguns projetos, como fazer uma horta ou uma coleção, podem durar 

um ano inteiro, ao passo que outros, como, por exemplo, elaborar um livro 

de receitas, podem ter uma duração menor. Por partirem sempre de questões 

que necessitam ser respondidas, possibilitam um contato com as práticas 

sociais reais. Dependem, em grande parte, dos interesses das crianças, 

precisam ser significativos, representar uma questão comum para todas e 

partir de uma indagação da realidade. (RCNEI, Vol.1, 1998 p.57) 

 

Nesse sentido, Hernández (1998) afirma que com os projetos estabelecem-se novas 

formas de pensamento, a partir de uma inquietação que se pretende buscar respostas. Nesse 

sentido, é possível para trabalhar os processos de ensino e de aprendizagem, no âmbito das 

instituições escolares, pode ser através de projetos, concebidos como estratégias para a 

construção dos conhecimentos. Diz-nos o referido autor: 

 

Os projetos podem ser uma peça central do que seria a filosofia 

construtivista na sala de aula. Aprender a pensar criticamente requer dar 

significado à informação, analisá-la, sintetizá-la, planejar ações, resolver 

problemas, criar novos materiais ou ideias e envolver-se mais na tarefa de 

aprendizagem. (HERNANDEZ, 1998, p. 72).  

 

A pedagogia de projetos nasce no bojo dos ideais construtivistas, uma vez que  

 

As características da transversalidade aqui assumida, pois podem ser 

trabalhados da maneira mais tradicional possível, apresentaremos a seguir 

um caminho prático para a inserção dos temas transversais no planejamento 

pedagógico, por meio da estratégia de projetos.  (ARAÚJO, 2008, p. 197) 

 

 Ainda com relação aos ideais construtivistas o autor afirma que 

 

O caminho construtivista fornece a chave que permite articular os 

conhecimentos científicos e os saberes populares e cotidianos, propiciando 

condições para que os questionamentos científicos sejam respondidos à luz 

das curiosidades dos alunos, em suas necessidades e interesses. De maneira 

específica, o construtivismo, ao reconhecer o papel ativo e autoral de alunos 
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e alunas na construção e na constituição de suas identidades e de seus 

conhecimentos, coloca os sujeitos da educação no centro do processo de 

ensino-aprendizagem. Se quisermos, de fato, promover a formação ética e 

para a cidadania, a partir da introdução de temáticas que objetivem a 

educação em valores, que tentem responder aos problemas sociais, e 

conectar a escola com a vida das pessoas, podemos assumir a epistemologia 

construtivista como referencial para a construção das práticas da 

transversalidade. (ARAÚJO, 2008. p.194) 

 

 Segundo Santos (2006) atualmente em virtude de toda essa propagação do discurso da 

necessidade da transdisciplinaridade na educação que visa a unidade do conhecimento, o 

método de projetos vem ganhando bastante espaço nas escolas, pois se destaca como a melhor 

alternativa que responde aos requerimentos dessa visão. O problema está exatamente em que 

essas escolas apenas aplicam o método sem conhecer a teoria, como se estivessem aplicando 

uma injeção com o remédio errado, o que nos permite perceber que 

 

Uma Metodologia somente é revolucionária com a respectiva Filosofia. No 

entanto, aplica-se o reducionismo cartesiano e o que constitui uma teoria 

pedagógica converte-se em “método”, omitindo a fundamentação teórica 

para ser preenchida com o senso comum. (SANTOS, 2006, p.5) 

 

É cabível ressaltar que todo método provém de uma teoria, mas muitas vezes no 

exercício da prática damos lugar àquela antiga frase popular repetida tantas vezes que quase 

nos faz acreditar que de fato “na prática a teoria é outra”. Isso acontece porque muitas vezes 

tendemos a reduzir a teoria a uma receita pronta para ser reproduzida, aplicada. Acredito que 

toda cozinheira pelo menos uma vez na vida tentou seguir alguma receita e o final foi 

diferente do esperado, mesmo que ela tenha seguido à risca, rigorosamente cada passo, 

respeitado cada tempo, utilizando cada ingrediente conforme a receita. Porque seria diferente 

com o conhecimento? Nossas inquietações, dúvidas, não seguem um padrão. Cada um sente 

de um jeito, tem questionamentos diferentes a cerca de um mesmo tema, tem visões 

diferentes. 

Muitas escolas hoje em dia estão inserindo em seu cotidiano a metodologia tradicional 

disfarçada de projetos. Elas exigem dos professores um novo projeto de aula diferente a cada 

semana, muitas vezes elaborado pelos próprios diretores e secretarias de educação, 

desconsiderando os sujeitos que serão envolvidos no processo de aprendizagem, 

desconsiderando as inquietações das crianças, a identidade, o contexto de cada grupo. Muitas 

vezes, os projetos propostos pelas escolas são ainda pautados em datas comemorativas, ou 

acontecem sob forma de feiras de ciências, feiras de leituras, etc. que acontecem só uma vez 

por ano. E não é esta a proposta real da pedagogia de projetos.  
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O ideal é que os projetos surjam a partir das perguntas das próprias crianças e que de 

preferência esta pergunta seja o título do projeto, ou que seja construído de forma 

democrática. Além disso, ele não deve ter data marcada de começo e fim, o que determina 

isso é o interesse das crianças em relação ao tema do projeto. O ideal é que todo 

conhecimento que as crianças vão construindo, tudo o que elas vão produzindo esteja sempre 

disponível para elas, até mesmo para fins de pesquisas futuras, como material de apoio e 

pesquisa, e não que seja colocado em exposição apenas uma vez e depois descartado. 

 

O modo de pensar cartesiano leva à crença de que basta os professores 

aprenderem o “método” para poderem modernizar a educação. E assim, por 

exemplo, o “Método de Projetos” se transforma em “Pedagogia de Projetos”. 

Pela substituição do todo pela parte, o “método” ganha autonomia, 

descontextualizado de um referencial teórico inicial. (SANTOS, 2006, p.3) 

 

Enfim, não adianta aplicar o método sem ter conhecimento de todo o referencial 

teórico que o envolve. Um projeto não pode ser aplicado assim como se aplica uma injeção. 

Cada turma é diferente e tem inquietações diferentes. Cada criança é diferente. Nem todas vão 

se envolver com o mesmo projeto e por isso é preciso ter outras opções para estas crianças, 

outros espaços dentro do ambiente escolar ou da sala de aula, em que ela possa se mover, se 

conduzir, como por exemplo, os “cantinhos”, sejam eles da música, da leitura, dos jogos, das 

ciências, etc., mas que esses espaços não façam parte de uma rotina imposta por adultos. Que 

o acesso a eles seja de livre escolha das crianças, pois se não, como trabalhar a autonomia se 

cerceamos os espaços que elas devem ficar e as atividades que elas têm que desenvolver? 

O nosso pensamento não é linear, não segue um único curso, uma linha constante, ele 

intermitente, é interrompido, reorganizado e conflitado continuamente. No desenvolvimento 

deste trabalho, por exemplo, tenho encontrado grandes dificuldades em manter o que vou 

escrevendo. Sempre ao revisar o que escrevo, tenho algo a acrescentar, algo a retirar, algo a 

modificar. Às vezes penso que nunca serei capaz de concluí-lo dentro do prazo, pois 

terminado, nunca estará. Haverá sempre algo a se completar, algo a repensar.  

Outra dificuldade é seguir roteiros, tópicos pois em meus pensamentos tudo aqui está 

entrelaçado e dividi-los para enumerá-los tem sido uma tarefa difícil. É curioso pensar como 

funciona nosso cérebro, como são produzidos os pensamentos e como ele faz suas conexões. 

O imagino trabalhando como um emaranhado de fios diferentes com diversos pensamentos 

sobre assuntos diferentes, porém ligados entre si todo o tempo, impossível e perigoso de 

separar. Isso me faz lembrar ainda mais sobre o desafio que é o trabalho com projetos para o 

modelo de pensamento cartesiano, pois nos projetos não é possível fragmentar conteúdos. Em 
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um tema são envolvidas diferentes áreas do conhecimento, sendo portanto 

inter/transdisciplinar, podendo perpassar pelos conteúdos curriculares e o que for trabalhado 

pode dar suporte para outros temas ou não. O que determina a duração de um projeto varia de 

acordo com interesse e envolvimento das crianças. Elas podem se cansar de pesquisar sobre 

um determinado assunto e começar outro totalmente diferente porque 

 

Na escola, isso se traduz em projetos que tenham um ponto de partida, mas 

cujo ponto de chegada é incerto, indeterminado, pois está aberto aos eventos 

aleatórios que perpassam o processo de seu desenvolvimento, ou seja, em 

projetos que reconheçam o papel de autoria de alunos e alunas, mas que 

reforcem a importância da intencionalidade do trabalho docente para a 

instrução e a formação ética. (ARAÚJO, 2008, p.198) 

 

É, sem dúvida alguma, desafiante o trabalho baseado na pedagogia de projetos. Muitos 

pedagogos, professores, secretários de educação, enfim, por não compreenderem a verdadeira 

abordagem de projetos, acabam acreditando que se trata-se de “enrolação”, falta de 

planejamento, improvisação. Essa visão confusa e enganosa do trabalho com projetos 

contribui para que realmente haja, em muitos casos, falta de organização do trabalho.   

 Existe uma dificuldade em trabalhar com essa ideia do imprevisível que já vem desde 

a infância. Os adultos cerceiam nossos espaços e nós aprendemos a fazer tudo do jeito certo, 

com as receitas prontas e quando algo sai do controle, quando o imprevisível se apresenta, não 

sabemos o que fazer. As escolas têm formado pessoas “assujeitadas”, que “vão na onda” do 

sistema, que são oprimidos, inferiorizados, que entram na lógica da competitividade sentindo-

se superiores ou inferiores ao outro, que simplificam as culturas, que não enxergam as 

diferenças como diversidades, soma, mas como falta de algo. A escola desde sempre nos 

ensina que não somos alguém, que nosso conhecimento não importa, que não somos capazes 

de criar nem de pensar por nós mesmos. 

A escola nos ensina a reproduzir, sempre reproduzir. Sempre dizer o que o outro diz, 

pensar como o outro pensa, porque o outro é sempre melhor que nós, então temos que 

procurar ser iguais a ele. Fomos desde sempre formatados para copiar e reproduzir. E então de 

repente, sem aviso prévio temos que criar, inventar, questionar. Esse modo cartesiano de 

pensar está tão enraizado que, nas palavras de Santos, (2009, p. 5) “então é preciso um 

exorcismo porque os homens em geral, e os professores em particular estão dominados pelos 

princípios conceituais das duas Pedagogias (Tradicional e Tecnicista)”.  

No âmbito da educação infantil, o trabalho com projetos sugere substituir aquele 

currículo fragmentado, superficial e vazio pautado somente em datas comemorativas, que 

repetem-se ano após ano, transformando em episódios esparsos temas e elementos históricos 
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importantes como o dia do índio, do soldado e a Páscoa por exemplo, pois os conteúdos 

dessas e outras festividades sempre são apresentados de maneira superficial e fragmentada, 

criando estereótipos e “caricaturas” além de não produzir nenhum conhecimento significativo, 

pois não há aprofundamento algum. Já na pedagogia de projetos acontece um estudo em 

profundidade acerca de um determinado tema, que de preferência surge a partir das dúvidas, 

necessidades e interesses das próprias crianças, pois são elas o centro do processo de 

aprendizagem. 

 A fragmentação dos currículos e por sua vez, dos conteúdos, acaba por retroceder a 

aprendizagem, pois faz com que ela perca o sentido, colaborando assim para que as crianças 

também percam o interesse em aprender. A fragmentação impede de se ver o todo. A vida não 

acontece por pequenas partes, ou seja, 

 

Não é possível ensinar regras gramaticais subdivididas em temas para cada 

mês do ano – março: separação de sílabas, abril: pontuação –, pois ao 

produzir os textos é que surgem as dúvidas de uso funcional da linguagem 

que podem, nesse momento em que há significação, ser estudadas e que 

devem ser retomadas em todas as séries sempre que necessário. 

(BARBOSA, 2008, p.36) 

 

 Assim também não é possível aprender tudo o que a cultura indígena, por exemplo, tem 

para oferecer em apenas quatro horas de aula, colorindo um desenho retirado da internet, e 

saindo da escola com uma pena na cabeça e o rosto pintado, criando assim estereótipos e 

empobrecendo uma cultura tão rica. Sair da escola “fantasiado” de índio não nos faz aprender 

absolutamente nada sobre a sua cultura. Até hoje, o que sabemos a respeito dos índios? Fica 

aqui uma reflexão, pois garanto que poucos têm a dizer sobre esse povo, que são os 

verdadeiros desbravadores da terra que hoje chamamos de Brasil.  

 

2.3 Como trabalhar com projetos pedagógicos nas creches e nas pré-escolas? 

 

As discussões sobre Pedagogia de Projetos não é recente. Os ideais sobre essa 

pedagogia surgiram com o pedagogo e filósofo americano John Dewey (1952), que 

desenvolveu os requisitos para um bom projeto: 

 

Um projeto prova ser bom se for suficientemente completo para exigir uma 

variedade de respostas diferentes dos alunos e permitir a cada um trazer uma 

contribuição que lhe seja própria e característica. A prova posterior é que 

haja suficiente tempo para que se inclua uma série de trabalhos e 

explorações e que suponha um procedimento tal, que cada passo abra um 

novo terreno, suscite novas dúvidas e questões, desperte a exigência de mais 
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conhecimentos e sugira o que se deva fazer com base no conhecimento 

adquirido. (p.27). 

 

Hernandez (1998) propõe etapas para o desenvolvimento do projeto, que são em 

primeiro lugar a problematização do tema que gera indagações e curiosidades e vontade de 

investigar, e por isso ele deve partir preferencialmente das próprias crianças, passando assim 

para o desenvolvimento e desdobramento do tema, tomando como base o que as crianças já 

sabem para então ampliar seu conhecimento envolvendo as diferentes áreas do conhecimento, 

através de pesquisas para buscar saber mais respostas, coleta de dados e informações, 

atividades elaboradas, organização e por fim a sistematização, registro, que pode dar base 

para outros projetos. Percebe-se que, nos trabalhos com projetos, a avaliação não é uma tarefa 

isolada ao final do percurso, mas ela é realizada dia a dia, por meio de observações e registros 

diários. 

Nesse sentido também BEHRENS (2014) lista uma série de etapas para a realização 

de um projeto, apontando como ponto de partida para o trabalho com projetos, a escolha do 

tema e sua problematização. Em parceria professor e criança elegem o tema que emerge das 

curiosidades do grupo, a partir disso, sua problematização torna-se um elemento desafiador no 

processo de aprendizagem. Em seguida, inicia-se o processo de busca por informações, 

pesquisas, contextualizando as novas informações com aquelas que eles já sabem. Desse 

modo, a criança aprende a pesquisar e a ter responsabilidades para procurar informações, 

aprende a não se limitar ao que o professor traz. Ela entende que é também responsável por 

sua aprendizagem e o professor toma seu lugar de mediador, de orientador, de ajudador e não 

de transmissor de conhecimento, aquele que já vem com a receita pronta para ser reproduzida. 

Daí segue as pesquisas individuais e coletivas, as produções individuais e coletivas, as 

atividades propostas, a exposição final de tudo o que foi vivido e produzido no projeto e sua 

avaliação, ocorrendo de maneira contínua e gradual, ao longo de todo o processo de 

aprendizagem e não só no produto final.  

É importante destacar que, em concordância com todos os autores acima citados, o 

ponto de partida para a prática dos trabalhos com projetos é sempre pelo diálogo, a 

democracia, sempre buscando resgatar o que as crianças já sabem sobre o tema a ser 

aprofundado, para então ampliar esses saberes. Os projetos tem sempre o ponto de partida, 

mas o produto final é incerto, afinal ninguém pesquisa sobre uma questão a qual já sabe a 

resposta. Nos projetos se tem várias respostas, que, aliás, podem dar margem para outras 

perguntas.  
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 Além da estruturação do trabalho com projetos, é necessário também considerar 

algumas diferenças entre o trabalho com projetos nas creches, com bebês de zero a três anos e 

o trabalho com projetos nas pré-escolas, com as crianças de três a cinco anos.  As creches 

padecem de uma identidade. Dentro dela existem diferentes identidades, diferentes 

professores, diferentes crianças, diferentes currículos. Faltam orientações curriculares para o 

trabalho com crianças. Ela é confundida como lugar apenas de cuidados com saúde e higiene 

das crianças, por causa de sua origem, é ainda hoje conhecida pelo viés assistencialista e 

consequentemente não preocupado com a aprendizagem. Além disso, existe a visão de que os 

bebês são passivos, apesar de estudos de Piaget, Vygotsky, entre outros, que demonstram que 

as crianças aprendem desde o momento em que nascem, nas relações com os adultos. Isto 

porque 

 

Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação 

sistemática, da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada criança. 

Ela deve prestar muita atenção ao modo como as crianças agem e procurar 

dar significado às suas manifestações. É a partir dessas observações que vai 

encontrar os temas, os problemas, a questão referente aos projetos. 

(BARBOSA, 2008, p.74) 

 

 Os projetos com bebês devem partir do olhar sensível da educadora ou do educador. 

As crianças bem pequenas não conseguem verbalizar as suas inquietações e desejos, mas elas 

manifestam seus interesses utilizando suas inúmeras outras linguagens. É importante 

organizar espaços, flexíveis, dentro e fora de sala de aula, para que esses espaços sejam, sem 

descuidar da segurança, desafiadores, incentivadores, como por exemplo, túneis, cabanas, 

móbiles, e tantas outras possibilidades que possam dar a essas crianças a oportunidade de 

interagir, de estabelecerem trocas, de se expressarem, de explorar esses materiais. É 

importante lembrar também que esses espaços devem ser modificados ao longo do ano, de 

acordo com o crescimento das crianças, de suas novas necessidades e interesses, 

 

O ambiente, isto é, a sala das crianças deve ser vista como um educador 

auxiliar, que provoca aprendizagens: pode haver nessa sala materiais como 

caixas, instalações, tendas, tapetes, almofadas, cestas para jogo de 

manipulação, materiais vindos da natureza, bonecos, brinquedos de 

construção, trapos de pano, bolas de tamanhos e materiais diversos. 

(BARBOSA, 2008, p.76) 

 

Em muitas creches, principalmente em salas de berçário onde ficam bebês de até um 

ano, as salas fazem jus ao nome, pois costumam ser salas repletas de berços onde as crianças 

ficam o dia inteiro, interagindo com alguns brinquedinhos que a educadora oferece. No início 

deste ano de dois mil e dezesseis, tive a oportunidade de estar em uma dessas salas por apenas 
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duas semanas, mas como professora. Havia quatro bebês, com faixa etária variando de cinco a 

sete meses. A sala da creche era bem ampla, com um banheiro, um espaço reservado para os 

bebês dormirem, cheio de berços, cercadinhos e carrinhos, um cesto com alguns brinquedos 

de morder que emitem sons, e acesso a um pequeno pátio na área externa.  

A creche dispunha de espaços amplos e convidativos, como por exemplo, um 

parquinho na parte central da instituição, além de pátios ao redor das salas, com brinquedos 

como casinhas e cavalinhos, porém a instituição não foi bem projetada. Esses espaços ao ar 

livre eram quase impossíveis de se aproveitar, uma vez que o sol reflete sobre eles o dia 

inteiro, sendo que com mais força na parte da tarde, o horário em que eu estava, limitando, 

assim as atividades ao espaço das salas de aula.  

Na sala em que eu me encontrava, a professora do período da manhã insistia em deixar 

as crianças dentro dos berços, pois acreditava que era mais seguro, colocava o DVD da 

“Galinha Pintadinha”, basicamente. Ela tirava as crianças dos berços para coloca-las no 

carrinho, na hora do almoço, para dar banho ou para trocar fraldas. Acontece que o espaço 

limitado do berço não oportuniza o trabalho que deve ser desenvolvido com os bebês, 

priorizando as interações e as brincadeiras. Como interagir umas com as outras dentro de um 

“cercadinho”? Como se expressar? Percebi que na parte da tarde as crianças já estavam 

esgotadas, inquietas, chorosas. Não as culpo, e nem poderia. Elas não conseguiam se 

expressar com palavras, não conseguiam dizer à professora que queriam sair dali, mas se 

expressavam de outras maneiras, tentando sair do berço, chorando, batendo a cabeça nas 

grades do berço, e de tantas outras maneiras que a professora não ouvia.  

 O trabalho na educação Infantil não é fácil como tantos pensam. Exige muito estudo, 

pesquisas, vigor, disposição, firmeza, além de amor ao que se faz. É preciso saber sobre as 

crianças, observá-las, ouvi-las. Para desenvolver o trabalho na educação Infantil não basta 

gostar ou ter jeito com crianças. É preciso ter consciência que sua função docente requer uma 

ação, um trabalho pedagógico e constante reflexão sobre ele.  

 Logo no meu primeiro dia, procurei na escola por materiais, objetos, instrumentos que 

eu pudesse utilizar, e então a sala antes vazia, foi ganhando forma. A primeira coisa que fiz 

foi retirar para um canto todos os berços e carrinhos. Pensei que seria melhor que as crianças 

ficassem no chão e percebi que elas aprovaram. Coloquei tapetes emborrachados em toda a 

sala, trouxe de casa algumas almofadas e as organizei como se fossem pequenos obstáculos 

para os bebês se locomoverem, peguei do cesto todos os brinquedos “macios” e deixei no 

tapete para que os bebês escolhessem. Ao passar dos dias fui acrescentando mais objetos, 
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como um móbile, feito de bambolê e bolas de soprar coloridas penduradas, para que ao 

engatinhar debaixo dele as crianças pudessem de alguma forma interagir.  

A música também esteve presente, em alguns momentos colocava uma musica mais 

lenta, que estimulasse o repouso, em outros momentos musicas mais “dançantes”, fazia 

coreografias, lia histórias, alguns bebês se aproximavam para fazer o que eu estava propondo, 

outros permaneciam em suas atividades. É importante lembrar também que bebês precisam do 

contato físico, do toque, da atenção, o que não é possível desempenhar se eles estiverem 

“aprisionados” o tempo todo dentro de um berço. Foram apenas duas semanas, mas pude 

comprovar que os bebês respondem aos nossos incentivos. Aprovam e desaprovam nossas 

sugestões.  

A escola tinha uma rotina de banho, alimentação, etc. mas procurei ter muito cuidado 

para não interrompê-los subitamente enquanto realizavam suas atividades, tanto na hora da 

comida, do banho ou para fazer a troca de fraldas. Elas mesmas manifestavam a vontade me 

estendendo os braços quando eu me dirigia a elas conversando, chamando, esperando e 

incentivando que elas me respondessem. Havia muita conversa. Procurei conversar com eles 

em todos os momentos, inclusive na hora do banho e da troca de fraldas, procurando relatar a 

eles tudo o que estava acontecendo para não ser “invasiva”. Pode parecer estranho para muitas 

pessoas quando digo que eu esperava que elas me respondessem, mas se eu vejo a criança 

como um sujeito em sua completude, minha postura não poderia ser outra. Este era o projeto 

que comecei a desenvolver, buscando reconhecer e afirmar a creche como um espaço e tempo 

de aprendizagem. 

Como diz Loris Malagussi,  

 

Toda criança é um artista a seu modo. Precisamos oferecer um “monte” de 

possibilidades... muitos materiais, muitas linguagens... pois possuir muitas 

linguagens significa ter muitas possibilidades para exprimir-se. (citado em 

BARBOSA, 2008, p.80) 

 

E é da observação da educadora sobre como os bebês interagem com esse “monte” de 

materiais que pode surgir os projetos. Por isso há necessidade de fazer do espaço da sala um 

“outro educador”, um “educador auxiliar” (BARBOSA, 2008), 

 

Se temos em vista o desvio em relação à “versão escolar do conhecimento” e 

em relação às ações unilaterais, somente dos adultos sobre as crianças, cabe 

toma-las como ponto de partida, compreendendo seus movimentos criadores 

e relacionais como pistas no desenvolvimento do trabalho educacional. 

(GUIMARÂES, 2014, p. 4) 
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 Nas pré-escolas, a faixa etária é de três a cinco anos. Essa fase é marcada pela 

curiosidade das crianças. Elas já têm a oralidade bem desenvolvida e por isso nos enchem de 

preguntas. Muitas vezes passam despercebidas aquelas perguntas da fase dos “porquês”: Por 

que o céu é azul? Por que as nuvens se movimentam? Por que o peixe não morre afogado?  E 

tantas outras perguntas pertinentes das crianças que querem entender o mundo em que vivem 

e que muitas vezes não são reconhecidas por nós adultos, que ao invés de alimentar cada vez 

mais a curiosidade dessas crianças, a “fuzilamos” com respostas prontas ou com um 

simplesmente “não sei, vá brincar agora”. Dentre as tantas linguagens que a criança possui, 

está a linguagem oral, porém muitas vezes nós mesmos as silenciamos por achar que elas não 

têm o que dizer. A ideia dos projetos é de exatamente aproveitar esses porquês das crianças 

para impulsionar seu desenvolvimento, ampliar seu conhecimento, fazendo inclusive dessas 

perguntas o tema do projeto. 

 A partir de uma “simples” pergunta, que a própria criança fez e que seja tema de 

curiosidade da maioria do grupo, o professor pode dar início a um projeto, coletando as 

informações que as crianças já têm, para então ampliá-las. As próprias crianças serão as 

investigadoras, pesquisadoras, elas mesmas irão buscar pistas, coletar informações, formular 

hipóteses, e o professor também precisa ser um pesquisador para ter condições de auxiliar as 

crianças em suas dificuldades, mostrar o caminho onde elas devem percorrer para encontrar a 

solução. Assim como no desenho animado infantil, Sid, o cientista, em que o pequeno 

pesquisador Sid chega todos os dias à escola com um novo questionamento sobre as coisas 

que acontecem a sua volta e a partir dessas perguntas é que acontecem as aulas. As crianças 

pesquisam investigam, e ao final registram tudo o que aprenderam. Todos os dias Sid e seus 

amigos aprendem algo novo, ampliam o repertório de palavras e voltam para suas casas com 

novas descobertas. Qual o papel do adulto? 

O adulto deverá desempenhar um papel desafiador, povoando a sala de aula 

com objetos interessantes, bem como ampliando e aprofundando as 

experiências das crianças. O fato de elas terem muito desenvolvida sua 

oralidade, ter domínio do seu corpo, faz seu rol de experiências aumentar 

cotidianamente, o que possibilita sua participação ativa não somente com 

relação ao surgimento das temáticas, mas também na construção do projeto. 

Esta é uma das diferenças de abordagem com relação ao trabalho com 

projetos na creche. (BARBOSA, 2008, p.80) 

  

Ainda nas palavras de Barbosa (2008), que, aliás, é uma das principais autoras para se 

pensar o trabalho pedagógico com projetos na educação infantil,  

 

Essa visão de organização do trabalho pedagógico considera as crianças 

como co-autoras do seu processo de aprendizagem, tirando-as do lugar de 



27 

 

passividades que a escola as têm colocado para um papel ativo e 

participativo. Quando trabalhamos com projetos, construímos, na verdade 

uma comunidade de aprendizagem, na qual o professor, as crianças e suas 

famílias são igualmente “protagonistas”. (p.84) 

 

 O trabalho com projetos é marcado pelas negociações, pela gestão democrática do 

trabalho entre educadores e crianças. Há envolvimento de todo o grupo no processo de 

planejamento do trabalho, nos registros e no acompanhamento das aprendizagens. 

Acompanhamento, registro e avaliação, são conceitos que estão estritamente ligados. 

Acompanhar é ser companheiro, é estar junto, assistir às crianças, e consequentemente para 

isso é preciso registrar seus passos, documentar o processo pedagógico.  

Vários são os instrumentos que podem ser utilizados para registros e documentação 

pedagógica, como lista Barbosa (2008), a saber, diários de campo, diários de aula, diários 

coletivos onde cada criança pode expressar acontecimentos e sentimentos no cotidiano 

escolar, entrevistas com professores, crianças e pais, debates e conversas entre crianças e com 

professores gravados, relatórios que narram todo o acompanhamento das crianças, fotografias, 

depoimentos, entre tantos outros. Esses registros são importantes porque além de oferecer 

suporte para avaliar todo o processo de desenvolvimento das crianças também possibilita 

avaliar a prática do professor. 

 A avaliação na pedagogia de projetos distingue-se da avaliação a qual estamos 

habituados, avaliação que hierarquiza, que impõe moldes, que classifica como bom, médio ou 

ruim, pois nesse modelo, sempre avaliamos tomando algo como parâmetro de bom. Cada 

criança desenvolve-se de um jeito único. Não devemos deixar nos conduzir pelo acelerado 

ritmo da jornada diária que nos automatiza e nos faz homogeneizar as crianças. Devemos nos 

contrapor a esse modelo de educação, buscar descontruir esse modelo, que é o de todas as 

crianças seguindo os mesmos caminhos. 

 Muitas vezes negligenciamos o outro porque nosso olhar já está acostumado a um 

padrão de “aceitável”. Assim como todos nós somos sujeitos únicos e singulares, as crianças 

também só podem ser comparadas com elas mesmas, por isso ao avaliar o processo, 

estaremos valorizando todo o percurso da aprendizagem construída pelas crianças, tanto do 

grupo quanto por cada uma em particular. Como afirma uma frase, a qual escutei há algum 

tempo e que não me lembro o autor, mas sempre me pego reproduzindo-a é que “mais do que 

ensinar alguém a ver de uma outra forma, é desejar que se veja de várias formas”. É preciso 

entender que não há um caminho unívoco, afinal foram as diferenças que fizeram o mundo 

andar. 
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Para construir essa nova política de avaliação articulada com o processo de 

aprendizagem, BARBOSA (2008) lista alguns princípios que devemos estabelecer: 

 

Abrir mão do uso autoritário da educação; Democratizar e criar espaços de 

participação para alunos e pais na avaliação; avaliar cotidianamente e não 

apenas em situações formais; Avaliar todo o processo e não só o produto 

final; alterar a postura frente ao erro; trabalhar coletivamente a avaliação por 

meio de conselhos de classe nos quais diferentes pontos de vista sejam 

complementados; utilizar diferentes instrumentos para construir múltiplos 

olhares sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças; alterar a 

metodologia de trabalho em sala de aula, instituindo que os momentos de 

avaliação também sejam de aprendizagem; cuidar das avaliações de atitudes 

e de características pessoais dos alunos, procurando evitar uma postura 

discriminatória; respeitar o princípio de atenção à diversidade. Verificar 

tanto os aspectos cognitivos quanto os sentimentos, os interesses, as 

predisposições, as habilidades e as capacidades das crianças; valorizar as 

diferentes aprendizagens, sejam elas racionais, sensoriais, práticas, 

emocionais e sociais; centrar a atenção naquilo que as crianças são capazes e 

não no que lhes faltam.(p. 100) 

 

A partir de tudo que foi exposto, para complementar esta etapa, as palavras de Ventura 

(2002) resumem com perfeição a ideia do papel que os professores devem desempenhar no 

trabalho com projetos: 

Durante a realização do projeto, o papel dos professores é, principalmente, o 

de tutor. Se tudo se passa tranquilamente, eles observam, encorajam e 

anotam em portfólio próprio o desenrolar das ações. Se problemas surgem, 

eles passam a uma relação de ajuda sem, no entanto, resolver o problema 

para os alunos. Ajudar significa criar condições para que o problema seja 

resolvido pelos próprios alunos. Cabe, então, aos professores: a) criar, junto 

com os alunos, as situações-problema a serem resolvidas. Uma situação-

problema é uma situação de aprendizagem na qual o enigma proposto ao 

aluno permite-lhe, em sua movimentação de representações, de identidades, 

a aquisição de uma competência irreversível, após negociar soluções novas 

com os diversos elementos da rede de construção de saberes montada para a 

solução do enigma proposto; b) montar um contrato pedagógico explícito 

com os alunos, para a resolução dos problemas com um calendário a ser 

seguido; c) fazer reuniões regulares com os alunos e com os outros 

professores, para situar os avanços dos projetos; d) realizar reuniões de 

encorajamento, ou de reinício das ações, assim que a dinâmica inicial sofra 

uma queda ou que surja um problema importante; e) cuidar para que haja 

uma boa relação entre a condução dos projetos e a observação dos 

programas da escola; f) fazer, em co-gestão com os alunos, o relatório final 

dos projetos. (Ventura, 2002, p.6) 
 

 

2.4 Pedagogia de projeto: pontos positivos e negativos 

   

 Primeiramente, para que seja possível o trabalho com projetos na educação infantil, é 

preciso reconhecer a criança como um sujeito completo, que é completo agora, um outro ser 
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humano, capaz de se comunicar verbal e não-verbalmente, de expressar suas emoções, desejos 

e curiosidades. A partir disso, é primordial considerar que os desejos e curiosidades das 

crianças merecem ser aguçados e por tanto 

 

A ideia de criança protagonista de ações, competente socialmente, dona de 

uma curiosidade investigativa original que lhe permite aproveitar todas as 

situações interativas e exploratórias das quais participa para produzir 

conhecimentos, descortina os principais elementos da presente investigação 

que busca capturar o ponto de vista dos bebês como elemento balizador da 

organização das práticas educativas [...] (RAMOS, 2012, p.1)  

 

O trabalho com projetos na educação infantil torna-se assim uma importante 

ferramenta educacional que possibilita a participação ativa das crianças em todo o processo da 

aprendizagem, pois vai partir delas o tema a ser desenvolvido. Suas vozes verbais e não 

verbais são ouvidas. É importante que os desafios apresentados sejam possíveis de serem 

enfrentados pelo grupo de crianças, o que explica que 

 

Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às crianças que a 

partir de um assunto relacionado com um dos eixos de trabalho, possam 

estabelecer múltiplas relações, ampliando suas ideias sobre um assunto 

específico, buscando complementações com conhecimentos pertinentes aos 

diferentes eixos. (RCNEI, Vol. 1, 1998, p.57) 
 

 O professor e a criança são parceiros em busca da aprendizagem uma vez que as 

inquietações das crianças são consideradas. Esse modo de trabalho faz com que se abram 

espaços para que hipóteses, descobertas, investigações e conhecimentos sejam produzidos na 

parceria entre adultos e crianças. Permite que a criança seja o centro do processo educacional, 

pelo importante fato de que a ideia do que será trabalhado deve surgir a partir do interesse ou 

necessidade delas próprias em suas vivências cotidianas, e trazem a possibilidade de 

compreender os mais diversos conhecimentos através de múltiplas linguagens que elas 

possuem, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, pois o projeto é feito com 

e não para as crianças. Elas vão em busca do conhecimento, não estão no lugar de 

passividade, que espera que o professor “injete” nelas todo o seu saber.  

A diferença crucial esta nessas duas preposições “com” e “para”. Fazer com as 

crianças é trabalhar em conjunto, é um trabalho de equipe. Ao contrário de fazer para as 

crianças que é apresentar a elas algo pronto, em que não houve a participação delas, onde elas 

não se reconhecem e por isso, sem sentido, sem significado. Se não houver a participação dos 

sujeitos no processo da aprendizagem, ela não terá ignificado algum. Sendo assim, os projetos 

possibilitam uma aprendizagem menos “vertical” onde o professor é o “dono do saber” e só 
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ele tem voz, dá espaço para uma aprendizagem mais “horizontal” onde há trocas de 

experiências entre as crianças também com o professor.  

Não cabe o professor que apresenta conteúdos prontos para as crianças, é preciso que 

elas se interessem, reflitam, que vão em busca da aprendizagem. É necessário que as crianças 

elaborem ideias, sejam curiosas, investigadoras, pesquisadoras, questionadoras, que 

vivenciem situações problemas que as despertem mais dúvidas e que elas busquem meios para 

resolverem um problema concreto, sem que seja preciso um adulto dizer o que elas têm que 

fazer, mas que esteja atento e oportunizando essas situações. 

Outro ponto positivo sobre trabalho com projetos é que ele gira em torno 

principalmente da ludicidade, pois afinal são crianças, e já não é de hoje que sabemos que o 

momento da brincadeira é uma oportunidade ímpar de desenvolvimento para a criança. 

Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo em que vive, fantasia, estabelece 

relações sociais, trabalha suas emoções, etc.  

Atualmente os espaços e tempos do brincar, principalmente na Educação Infantil, têm 

diminuído a partir de um conflito provocado por uma concepção equivocada de sua função. A 

educação infantil, primeira etapa da educação básica, como sabemos é dividida em duas 

partes: creches e pré-escolas e como afirma o Referencial Curricular para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), “tanto as creches para as crianças de zero a três anos como as pré-escolas, 

para as de quatro a cinco anos, são consideradas como instituições de educação infantil. A 

distinção entre ambas é feita apenas pelo critério de faixa etária”. Por um lado a creche ainda 

hoje é vista pela ótica do assistencialismo, que anuncia a criança apenas como carente de 

cuidados básicos, como a higiene e segurança por exemplo, dissociando assim o cuidar do 

educar.  

Há quem pense que a criança de 0 a 3 anos não é capaz de aprender e por 

consequência estão na creche apenas para passar o tempo enquanto os pais trabalham.  Já ouvi 

e presenciei próprios professores desmerecendo o trabalho de quem trabalha na Educação 

Infantil. Isso acontece porque as pesquisas referentes à aprendizagem e desenvolvimento 

dessas crianças pouco fazem parte da formação docente. Com isso, segundo Oliveira (2009), 

muitos dos professores constroem sua identidade profissional se colocando como um 

substituto familiar, tratando a criança como se estivesse em casa, sendo cuidada somente por 

um adulto, deixando de oportuniza-lo a interação com os parceiros de sua faixa etária, em um 

ambiente de educação tão fundamental para a socialização.  

Certa vez em um estágio numa creche, uma professora de berçário se queixava de que 

muitas mães a viam e certas vezes a tratavam como uma babá dos seus bebês, não como uma 
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professora, que está ali não só para cuidar, mas também para fazer a parte pedagógica. A outra 

professora, da mesma creche, que prestou o mesmo concurso que ela, fez a mesma prova, para 

o mesmo cargo, porém responsável por uma turma de crianças um pouquinho maiores, de 2 

anos, concordou que o papel dela era mesmo de babá. Se os próprios professores se colocam 

no lugar de “cuidadores”, ou “titias”, quanto mais será difícil mudar a visão de toda uma 

sociedade influenciada pelo sistema, pois segundo Freire (1997) o professor tem uma 

responsabilidade profissional que implica uma ação pedagógica além da luta pelos seus 

direitos, enquanto ser tia envolve somente uma relação de parentesco afetivo. Isso não quer 

dizer que o professor não deve ser carinhoso com as crianças, mas que além do carinho existe 

também intencionalidade e consciência pedagógica e política.  

Por outro lado, já a pré-escola é tida como preparatória para os anos iniciais do ensino 

fundamental, ocorrendo assim uma antecipação das rotinas e dos procedimentos que cabem ao 

ensino fundamental, dando lugar à lógica da produção excessiva, dos “trabalhinhos” sempre 

iguais, esvaziados de conteúdo, sem sentido nenhum para as crianças e que coloca o brincar 

como perda de tempo, não o compreendendo como uma importante ferramenta pedagógica, 

transformando crianças de 4 a 5 anos em máquinas reprodutoras de conteúdos vazios e sem 

significado para ambos: professor e criança. 

Por isso é fundamental para a aprendizagem ter significado, que a criança se envolva 

no processo, que o seu pensamento e a sua imaginação sejam mobilizados a fim de que as 

crianças possam relacionar os novos conhecimentos adquiridos com aqueles que elas já 

possuem. Para que isso aconteça, não cabe a visão da criança como uma “tábula rasa”. A 

criança chega à escola cheia de marcas da sua cultura, bagagens, experiências, vivências e 

histórias. A criança está inserida em um contexto, elas “produzem cultura e são produzidas 

por ela” (BRASIL, 2008, p. 19), são sujeitos ativos, curiosos sobre tudo que há no mundo em 

que estão inseridos, manifestando essa curiosidade através de suas múltiplas linguagens. Cabe 

ao professor estar atento a estas manifestações e interesses das crianças e oportunizar o uso 

dessas tantas linguagens que elas possuem.  

 

Não há vida sem desejo, e a conceitualização mental do desejo, sua 

racionalização, formula-se em termos de projeto. Projetar é, pois, introduzir 

o inédito; um novo desejo em uma história não é apenas prosseguir, é 

também romper e reorientar o curso das coisas. (BARBOSA, 2008, p. 33). 

 

Esta poética explicação acerca do trabalho com projetos fala exatamente de que os 

projetos estão diretamente relacionados com a vida real. Projetar é criar, inovar, não só 

desenvolver um plano de trabalho no papel, mas trazer vida para este. Os projetos permitem 
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trabalhar com as crianças e suas múltiplas linguagens porque o desenrolar de um determinado 

assunto acontece de acordo com a curiosidade e interesse das próprias crianças. Não são 

engessados. Não tem duração determinada. Um mesmo tema pode perdurar um ano inteiro, 

sob várias perspectivas, sendo constantemente trabalhado, dando lugar a subprojetos, pode ser 

ate mesmo esgotado, ou não. É possível também abandona-lo e recomeçar outro projeto com 

outro tema que pode não ter ligação alguma com o tema anterior, afinal o conhecimento não 

obedece a uma hierarquia. Os desejos podem sofrer alterações. O interesse pode acabar. 

Assim como a vida é imprevisível e pode não seguir o mesmo percurso que planejamos. Por 

isso os projetos devem possuir flexibilidade para que possa ser reestruturado, replanejado, 

reavaliado. 

 Portanto, com relação aos aspectos desfavoráveis à adoção de uma pedagogia de 

projetos, estes consistem em determinados cuidados que devem ser tomados, assim, é claro, 

como é preciso em qualquer situação que envolva ensino-aprendizagem. É preciso conhecer 

toda a teoria que envolve a pedagogia de projetos. Como já discutido, muitas escolas aplicam 

uma metodologia de projetos superficial, sem a preocupação com o embasamento teórico, 

sem a visão de criança parceira na busca da aprendizagem. Para que o professor tenha 

consciência de sua ação, é preciso que ele domine as bases teóricas que a constituem. 

Entender a criança em sua completude, como sujeito de direitos e ator social com modos 

próprios de ação é fundamental para que seja possível desenvolver o trabalho com projetos.  

  Todo projeto precisa ter uma problemática bem definida e seu planejamento deve 

envolver a participação ativa das crianças, as decisões devem ser tomadas coletiva e 

democraticamente com as crianças e professores, e é preciso também que haja envolvimento 

da equipe, pois do contrário a probabilidade de resultados insatisfatórios é grande. Impor um 

cronograma, como muitas escolas fazem, também pode contribuir para resultados 

insatisfatórios. Para que o projeto seja bem sucedido, precisa ser bem planejado, precisa de 

um bom acompanhamento, para garantir que as coisas estão dando resultados, se há 

envolvimento. Além disso, a avaliação deve ser constante, por meio de observação e registro 

individual, coletivo, etc.  

 Dito isto, outro aspecto que é uma zona de conflito ao se adotar a prática de trabalho 

com projetos é que em muitas instituições, que não atendem as crianças em período integral, 

tem suas salas compartilhadas. Na parte da manhã são ocupadas por crianças e na parte da 

tarde, por alunos maiores. Este é um ponto de conflito, pois todas as produções infantis que 

deveriam ficar expostas podem ser vandalizadas por outras crianças, além de que toda a 

organização do espaço da sala que é pensada para receber crianças pode não ser a mesma para 
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se trabalhar com outros alunos de outras idades. Ou ainda, nas creches e instituições 

equivalentes que recebem as crianças em período integral, geralmente o professor que atende 

no período matutino não é o mesmo que estará no período vespertino, portanto, professores 

que não partilham da mesma pedagogia de trabalho, podem estar desenvolvendo trabalhos 

diferentes em uma mesma turma. Isso também interfere na eficácia do trabalho com projetos. 

Por exemplo, dando continuidade ao relato da minha experiência como professora na creche, 

nas duas semanas em que estive nessa instituição, todos os dias eu encontrava os tapetes 

“ajuntados” em um canto da sala e os berços novamente tomavam conta do centro. Todos os 

dias eu tinha que reorganizar o espaço da sala. Isso só era possível porque no começo do ano 

ainda havia poucas crianças. Mas imagine só ter que, todos os dias reorganizar os espaços da 

sala com vinte ou mais crianças dentro. Seria um caos. As duas professoras, cada uma com 

concepções diferentes de crianças e de infâncias, desenvolvendo modelos de trabalho 

diferentes na mesma turma. São conflitos vividos diariamente nas escolas. 

 Infelizmente, a maioria de nossas escolas ainda são muito fechadas para mudanças. 

Fruto de um sistema de ensino pautado na pedagogia tradicional, isso faz também com que os 

professores percam sua motivação. A estrutura escolar é sempre a mesma, salas, corredores, 

muros, grades, sinal de fábrica, rotina, grades curriculares, conteúdos fragmentados. Por isso a 

proposta de trabalho com projetos não tem sido abraçada pelo modelo de escola que 

dispomos. E mesmo que a escola tenha a sua estrutura física diferenciada, ampla, se o 

entendimento de educação for limitado ao tradicional, pouco adianta. 

 Na cidade onde resido, por exemplo, existe uma escola que inclusive é a instituição de 

educação infantil pela qual passei e citei no começo deste trabalho. Não sei explicar o motivo, 

mas é uma escola que não possui muros nem paredes. Já procurei saber o motivo de ela ter 

sido construída assim, pesquisei, mas não encontrei respostas ou alguém que tivesse interesse 

em me assistir. Desde que foi fundada, em 1939, ela tem a mesma estrutura física, sem muros 

ou paredes em volta, nem paredes internas para delimitar os espaços das salas. É um salão 

amplo e fica localizada no centro da cidade. Esta escola sempre me despertou curiosidade pela 

sua estrutura diferenciada das demais. Porém ao invés de desfrutarem desse espaço 

privilegiado para ousarem fazer um trabalho também diferenciado insistem em deixa-la na 

mesmice igual a todas as outras escolas. Desde que eu frequentava essa instituição, há vinte e 

quatro anos, até hoje as “salas” são repartidas por divisórias de PVC, os “trabalhinhos” são os 

mesmos, crianças saindo com orelhas de coelho na Páscoa e com uma pena na cabeça em 

abril, e por aí vai se repetindo todo esse programa automático que já estamos cansados de 
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saber como funciona. O modelo físico da escola é totalmente diferenciado, mas no restante, é 

completamente igual aos demais.  

 Mesmo diante de tudo isso, acredito que com determinação, muito estudo e dedicação, é 

possível sim que cada professor adapte o seu método de ensino tendo como suporte a 

pedagogia de projetos, fazendo seu trabalho com a peculiaridade que cabe à ele e sua turma, 

mesmo que ele faça o papel do “beija-flor”
1
. Somos todos diferentes, pensamos diferentes, e 

isso é bom porque são as diferenças que movimentam o mundo, mas se cada um fizer bem o 

seu trabalho, isso já melhora muita coisa. E se cada um fizer sua parte, podemos apagar o 

incêndio. 

 Não obstante, seria fantástico que a proposta da pedagogia de projetos fosse abraçada 

por toda a comunidade escolar. Quando todos estão unidos por um mesmo ideal, as coisas 

funcionam, como aconteceu em algumas escolas públicas em nosso país, no já citado 

documentário “Quando sinto que já sei”, essas escolas que se abriram para a comunidade, 

derrubando, literalmente, seus muros e suas grades, abrindo, assim, espaço para que tanto 

pais, mães, responsáveis, educadores e quaisquer pessoas que acreditam que são eles os 

protagonistas das mudanças que desejamos na educação possam participar da formação dessas 

crianças. Por isso gosto de pensar que nenhuma batalha é vencida sozinho. Precisamos de 

apoio. Os professores precisam de apoio. Apoio de toda a comunidade escolar, apoio das 

secretarias de educação, apoio dos governos que deveriam investir mais na educação e no 

entanto, cada vez mais está limitando os recursos financeiros destinados à educação brasileira. 

  Assim como as escolas brasileiras apresentadas no documentário “Quando sinto que já 

sei”, as escolas em Reggio Emilia, na Itália, têm determinados princípios que regem a sua 

pedagogia. (BARBOSA, 2008) São escolas sem muros, conectada com as crianças, com a 

vida, com as famílias, escolas que autenticam as potencialidades das crianças, que respeitam 

suas culturas, suas infâncias, suas singularidades, que acreditam na competência delas, que 

escuta as crianças em suas diferentes linguagens, que dialoga, conversa, confronta, que 

oferece experiências que favoreçam as diferentes linguagens, que documenta e registra os 

processos de aprendizagem das crianças, que pensa na qualidade dos espaços, pois  entendem 

                                                           
1
 Era uma vez um Beija-Flor que fugia de um incêndio juntamente com todos os animais da floresta. Só que o 

Beija-Flor fazia uma coisa diferente: apanhava gotas de água de um lago e atirava-as para o fogo. A águia, 

intrigada, perguntou: – “Ô bichinho, achas que vais apagar o incêndio sozinho com estas gotas?” – “Sozinho, sei 

que não vou”, respondeu o Beija-Flor, “mas estou a fazer a minha parte” 

http://www.cvln19.mvu.com.br/site/beneficencia/eCpPJGxW4vQ-3/atr.aspx 
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que “a organização do ambiente é uma linguagem silenciosa, que sugere conteúdos, ideias e 

relações e propostas” (BARBOSA, 2008, p.120).    

 Comprovado está que a “escola dos sonhos” pode ser real. Não por acaso, mas diante de 

uma atitude deliberada. Entre as dificuldades que certamente surgirão, basta perseverar e 

acreditar no poder da educação. 
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3 PEDAGOGIA DE PROJETOS  E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO 

AUTÔNOMA DOS DISCENTES 

 

 Por que se pensar em trabalhos com projetos para as crianças de hoje? Quais os desafios 

a serem enfrentados ao adotar a Pedagogia de Projetos e que tipo de projetos devem ser 

trabalhados? Qual papel do professor de educação infantil e o que é necessário para que de 

fato ele assuma sua função? Quais relações existem entre a discussão sobre trabalho por 

projetos e a autonomia? Que escola eu quero e que sujeitos quero formar? Em redor desses 

questionamentos é que se dá o desenvolvimento deste segundo capítulo.  

 

3.1 Mas qual é mesmo a função da escola? 

 

 A função da escola é a socialização do conhecimento, e não somente, mas é também 

lugar de produzir conhecimentos. O professor, para tanto, deve aprofundar-se nos conteúdos 

para que possa oportunizar essa construção. Por isso os professores precisam estar em 

permanente formação, ele precisa se aprofundar nas áreas do conhecimento para oportunizar a 

aprendizagem. Conhecer é aprofundar-se, 

 

Quanto mais sensível for o adulto, quanto mais ele conhecer sobre as 

diferentes áreas de conhecimentos, mais ele será capaz de oferecer às 

crianças situações de aprendizagem interessantes. É preciso menos 

conteúdos pré-fixados e mais conhecimentos. (BARBOSA, 2008, p.120) 

 

 Estamos em uma época onde o conhecimento é a nossa maior riqueza. Conhecer é 

diferente de ter informações. A escola precisa formar sujeitos que saibam ser, estar, conhecer, 

agir e transformar o mundo. Ela não é simplesmente um lugar de acolhimento social mas um 

lugar de socialização e produção de novos conhecimentos. É necessário, para essa nova 

sociedade, formar sujeitos históricos e culturais e dessa maneira, a escola deve oportunizar 

interações entre as crianças e entre as crianças com os adultos, pois através dessas relações 

instituídas, a aprendizagem acontece.  

 Todavia, o nosso sistema de ensino tem formado pessoas, no máximo, informadas e 

informações não satisfazem a demanda da nova realidade em que vivemos, a sociedade do 

conhecimento. De acordo com BEHRENS (2006), essa sociedade tem provocado os 

educadores a “repensar a prática pedagógica e se tornar um investigador, articulador, 

mediador e pesquisador crítico e reflexivo. ” Sendo assim, continua a autora, que não basta 

mais que o professor seja um bom profissional, mas é necessário também que ele passe a 
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assumir um lugar de “cidadão autônomo e criativo que saiba solucionar problemas e manter 

constante iniciativa para questionar e transformar a sociedade”. O trabalho em parceria é 

indispensável. É 

 

Em parceria, (que) professores e alunos precisam buscar um processo de 

auto-organização para acessar a informação, analisar, refletir e elaborar com 

autonomia o conhecimento. O volume de informações não permite abranger 

todos os conteúdos que caracterizam uma área do conhecimento. Portanto, 

professores e alunos precisam aprender a aprender como acessar a 

informação, aonde buscá-la e o que fazer com ela. (BEHRENS, 2000, p.3) 

  

 O currículo, assim como a organização dos espaços de aprendizagem reproduzem as 

relações de criança e de infância que temos, demonstra qual a concepção que temos de 

crianças, infâncias e suas aprendizagens. Quando entramos em uma escola e nos deparamos 

com carteiras enfileiradas, alunos copiando, “aflitos” esperando que toque logo o sinal que 

anuncia o alívio, fica claro que essa escola não espera de seus alunos nada além do que a 

reprodução. Aliás, cada vez é mais difícil encontra-los sentados nas carteiras. Hoje, cada vez 

mais professores queixam-se da “indisciplina”, da bagunça, de que os alunos não ficam 

quietos... E o que é visto como indisciplina, talvez seja a maneira que eles encontraram de 

combater à opressão. Talvez seja o resultado dessa educação fracassada, que há muito tempo 

não está dando conta do recado. 

 O professor precisa estruturar sua prática de modo a fomentar nas crianças o desejo de 

aprender, e não só de aprender, mas aprender a aprender, pesquisando, investigando. O papel 

do professor é, portanto, oportunizar situações de aprendizagem às crianças, pois com os 

avanços tecnológicos, o acesso às informações tem sido cada vez mais simples, porém muitas 

vezes superficial. Por isso é impreterível que professores e também alunos busquem operar 

processos de investigação e pesquisa.  

 Mesmo na educação infantil, as crianças já interagem com a tecnologia. Já presenciei 

crianças bem pequenas, que mal sabiam falar, mas conseguiam perfeitamente fazer fotos e 

vídeos através do celular, por exemplo. Essas mesmas crianças, quando chegam nas escolas, 

terão de permanecer quietas, ouvindo, copiando e reproduzindo o que o professor transmite. 

Desse modo, a escola deixa de ser interessante. O mundo mudou, evoluiu. Por que a escola 

não? Indubitavelmente que é longa a partida com relação a entrada das novas tecnologias nos 

currículos escolares, mais ainda sobre a cogitação de uma mudança radical de ação, mas 

diante desse cenário caótico que se apresenta de fronte, é cada vez mais constatado que é hora 

de mudanças. É urgentemente preciso novas escolas, novos espaços, novas salas, nova 

formação, novos professores, já! 
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 Não é mais compatível o professor dono da verdade que só transmite às crianças tudo 

quanto ele sabe. Este novo professor precisa também estar constantemente em busca de 

conhecimento, aprofundando-se, fazendo pesquisas, ele precisa ser um crítico e reflexivo. É 

necessário ultrapassar o ensino para a reprodução, dissipar o ensino de conteúdos 

fragmentados e emprenhar-se no aprendizado, no conhecer. 

De acordo com BEHRENS,  

 

A metodologia de projetos demanda por parte do professor orientador, 

oportunizar situações de inovação e criatividade envolvendo os discentes, 

favorecendo, dessa maneira, o processo de diálogo e construção do 

conhecimento, aliada ao posicionamento crítico, criativo e transformador. 

Assim, a metodologia de projetos implica mudança de ação docente, pois 

requer uma proposta que tenha como foco a aprendizagem significativa, 

conectada com os interesses dos alunos e articulada com problemas reais que 

se apresentam na sociedade. (1996, p.39 apud. BEHRENS, 2006, p. 105) 

 

Nesse sentido, BEHRENS (2006) defende que “o trabalho educativo na metodologia 

de projeto favorece a autonomia do aluno no sentido de estimulá-lo a realizar aprendizagem 

tanto no âmbito individual como no coletivo”, ou seja, 

 

Para conseguir a formação de sujeitos participativos e autônomos, o docente 

precisa criar possibilidades de metodologia de ensino inovador e desfazer a 

forma de aula tradicional em que só o professor fala e apresenta os 

conteúdos aos alunos que ficam restritos a escutar, copiar, memorizar e 

repetir os conteúdos. (BEHRENS, 2006, p.104) 

 

Em vista disso, o trabalho com projetos possibilita uma aprendizagem repleta de 

significado, onde o aluno é intensamente participativo, onde ele opera, produz conhecimento, 

pensa, pondera, exprime opiniões, se expressa, construindo desse modo o seu conhecimento. 

Perrenoud (2000) afirma que conhecimentos “são representações da realidade que 

construímos e armazenamos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação”. Sendo 

assim, cada sujeito experimenta realidades, vivências diferentes uns dos outros, de acordo 

com a cultura, com sua subjetividade, portanto exprime o seu conhecimento, sua 

aprendizagem, de maneira singular, única e própria de cada pessoa. 

 De acordo com Santos (2006, p. 8) 

 

O Método de Projetos, pela sua característica, favorece a visão 

inter/transdisciplinar, motivo da sua retomada pelos que pretendem praticar a 

transdisciplinaridade em sala de aula. Neste texto, não se fará distinção entre 

os prefixos Inter e Trans devido à diversidade de conceituações e tampouco 

é intenção aqui aprofundar esta discussão.  
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 Observa-se assim que a característica central do trabalho com projeto é a 

transdisciplinaridade, ou seja, a característica de se apropriar e contextualizar todas as 

disciplinas a partir de um determinado tema. Sendo assim, Morin (1991) afirma tratar-se de 

“um paradigma é um tipo de relação lógica (inclusão, conjunção, disjunção, exclusão) entre 

um certo número de noções ou categorias-mestra. Um paradigma privilegia certas relações 

lógicas em detrimento de outras e é por isso que um paradigma controla a lógica do discurso” 

(MORIN, 1991, p. 162)  

 Nessa perspectiva, para Santos (2006, p. 7)  

 

A transdisciplinaridade DIALOGA e utiliza-se dos diferentes conceitos, 

mantendo a AUTORREFERENCIALIDADE através da 

multirreferencialidade. Processo esse que requer o esforço da reflexividade, 

como também a preocupação pela coerência dentro de um sistema de 

Princípios. Não se trata de fazer uma colcha de retalhos, uma somatória, nem 

de ficar na superficialidade. Trata-se de construir uma visão interativa, 

superando a multidisciplinaridade e resgatando os conteúdos de cada área do 

conhecimento, cujo aprofundamento depende da necessidade e objetivos do 

Projeto. Processo esse, essencialmente integrado, transgredindo as fronteiras 

epistemológicas de cada ciência.  

 

 Percebe-se assim que, a transdisciplinaridade pode ser entendida ainda como o saber 

que está sempre em contínua renovação. Uma vez que nos tempos atuais  nada pode ser 

considerado definitivo, tudo é provisório, uma vez que o conhecimento se renova e é 

construído sempre. Nessa perspectiva,  

 
Na construção de teorias educacionais, essa dialética de conjunção e disjunção 

das idéias vai traçando uma linha de evolução na história de cada nação. 

Assim, cada época histórica produziu e produz sua respectiva teoria 

educacional. A rede de conhecimentos, ao longo da história e dependendo do 

objetivo vai mudando sua configuração, os conceitos passam de centrais a 

periféricos e vice-versa. Os centros nodais são mutantes. Revisitando as 

teorias pedagógicas Retomando apenas as teorias pedagógicas mais influentes 

e que marcaram época e deixaram seus conceitos impregnados no modo de 

pensar da modernidade, principalmente seu resquício no senso comum 

internalizados pelos professores e alunos, pretende-se fazer uma releitura com 

o intuito de resgatar elementos conceituais e redimensionar os que foram 

absolutizados em cada uma delas e contribuir para a construção de um marco 

referencial ao ressignificar alguns desses conceitos sob a luz dos princípios 

que constituem o Pensamento Complexo e a transdisciplinaridade. 

Dispensando os detalhes das circunstâncias históricas de tais pedagogias, para 

o objetivo deste texto, ao redimensionar seus conceitos e práticas, busca 

sistematizar as bases teóricas para um agir pedagógico mais coerente. 

(SANTOS, 2006, p. 5) 
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 Nesse sentido, para o trabalho por Projetos, é preciso reconstruir as práticas 

pedagógicas, bem como ainda a didática, uma vez que o próprio trabalho por projetos impões 

uma metodologia própria, a partir de um pensar mais crítico, assim sendo,  

 

Para evitar a fragmentação e o reducionismo e não cair na simples mudança 

metodológica, O Pensamento Complexo nos diz que há uma ecologia da 

ação. A partir do momento em que lançamos uma ação no mundo, essa vai 

deixar de obedecer às nossas intenções, vai entrar num jogo de ações e 

interações do meio social no qual acontece e seguir direções muitas vezes 

contrárias daquela que era nossa intenção (MORIN, 1997:23).  

 

 E é esse que é o teor da metodologia de projetos, uma constante construção e 

reconstrução de saberes, que na verdade levam ao aluno a pensar, a criticar, a saber, se 

colocar frente as dificuldades cotidianas, a saber resolver problemas. Behrens (2006) utiliza o 

termo metodologia, uma vez que a metodologia encontra-se comprometida com os propósitos 

pedagógicos inovadores. Nesse sentido, é possível se reportar a Morin (2001, p. 15), que diz 

que, 

 

[...] a sociedade se encontra ante o desafio de considerar a educação numa 

concepção cada vez mais ampla que supere a visão reducionista “profunda e 

grave entre saberes separados, fragmentados, compartimentados entre 

disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais 

polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 

planetários”.  

 

 Observa-se assim, que a sociedade espera um cidadão proativo, dinâmico, capaz de 

pensar por si mesmo e saber resolver problemas simples presentes no mundo moderno. 

Portanto, é preciso que a escola se adapte a nova realidade presente no mundo moderno, uma 

vez que o conhecimento fragmentado, dificulta a visão de contexto e, muitas vezes, impede de 

entender o todo, o que para Morin (2009, p.15),  

 

[...] os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as 

vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 

supervalorização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só 

produziram o conhecimento, mas também a ignorância e a cegueira.  

 

 Sendo assim, observa-se que a metodologia de projetos  

 

[...] pode auxiliar na ampliação da visão inter e transdisciplinar, pois 

representa um processo metodológico de aprendizagem que envolve níveis 

de integração, interconexão, inter-relacionamento de informações, agregação 

de informações, conteúdos, conhecimentos e saberes na busca de uma 

abordagem mais complexa. Com a proposição do movimento da Ciência e 

da Educação em busca da transdisciplinaridade, a metodologia de projeto 

vem se destacando como a mais relevante para desenvolver uma proposta 
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metodológica que leve à produção do conhecimento, pois possibilita atender 

aos requisitos necessários para a superação da visão cartesiana tão 

impregnada na docência em todos os níveis de ensino. No entanto, o uso 

adequado dessa metodologia requer um marco conceitual ressignificado 

pelos professores que venha a contemplar os propósitos do paradigma da 

complexidade. As propostas elaboradas e apresentadas por formadores e 

docentes preocupados em encontrar alternativas para melhorar o ensino com 

visão transdisciplinar baseiam-se na ideia de integração de conhecimentos, 

na importância de levar em conta também o mundo de fora da escola 

considerando o cotidiano e a realidade dos alunos. Para buscar uma 

concepção para aprender com visão complexa, na sociedade atual, uma 

questão fundamental centra-se na necessidade de o indivíduo compreender o 

mundo em que vive, ou seja, aprender ao longo da vida e não só para fazer 

provas decoradas que, muitas vezes, não fazem sentido para os alunos, que 

ficam sem entender seu significado. (BEHRENS, 2008, p. 105) 
 

 Nessa perspectiva, Hernandez (1998, p. 25), adverte que,  

 

Na educação escolar, desde a Escola infantil até a Universidade, supõe-se 

que se deva facilitar a aprendizagem, num processo que começa, mas que 

nunca termina, pois sempre podemos ter acesso a novas formas mais 

complexas para dar significado ao conhecimento. Esse desafio persegue os 

educadores no sentido de procurar subsídios para favorecer a aprendizagem 

do aluno com metodologias mais elaboradas e relacionais que levem à 

produção de conhecimento. O caminho metodológico vai da informação até 

o conhecimento e, pode ser realizado por diferentes vias, ou seguindo 

diversas estratégias, sendo uma das mais relevantes a consciência do 

indivíduo sobre seu próprio processo de aprendizagem. Nesse sentido, as 

relações que se vão estabelecendo com a informação se realizam à medida 

que esta “vai sendo apropriada” em outras situações, problemas e 

informações, a partir de caminhos e opções e de reflexões sobre a própria 

experiência de aprender. Para que o indivíduo possa chegar a essa tomada de 

consciência individual, é essencial que haja uma aliança entre interação em 

sala de aula e o comprometimento por parte do professor no seu papel como 

mediador e facilitador desse processo.  

 

 É preciso assim, que a escola repense suas práticas, de modo que o saber pensar dos 

alunos possam ser privilegiados, no sentido de levar o aluno a construir o seu próprio saber.  

 E sendo assim ainda de acordo com Hernandez (1998, p. 64),  

[...] os projetos supõem: “um enfoque do ensino que trata de ressituar 

a concepção e as práticas educativas na escola, para dar resposta e 

(não “A resposta)” e acrescenta que “as mudanças sociais e 

metodológicas precisam ser produzidas com os alunos e não 

simplesmente readaptar uma proposta do passado e atualizá-la”. A 

concepção de metodologia de projetos se torna possível quando está 

baseada no ensino para a compreensão e para o significado, pois, o 

projeto pode favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação “ao tratamento da informação” e 

em relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou 

hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus 

conhecimentos, a transformação da informação procedente dos 

diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio.  
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 Ao passo que a Metodologia de projetos, conforme Behrens (2006, p. 38),  

 

[...] exige, em primeiro lugar, que o professor apresente para os alunos um 

problema ou que elabore um problema com os alunos tomando como 

referência os conteúdos que devem ser trabalhados naquela fase de 

escolarização, ou seja, na educação infantil, no ensino fundamental ou na 

universidade. Assim, toma-se o problema para iniciar uma pesquisa focada 

na aprendizagem. Nesse sentido, a partir de uma situação problematizada de 

aprendizagem, os próprios estudantes começam a participar do processo de 

criação, pois buscam respostas às suas dúvidas. Mas não lhes interessa 

apenas localizá-las e sim entender o significado delas, pois, pretendem como 

resultado a construção de conhecimentos significativos. Aprendem, assim, a 

partir do problema, buscam informações, elegem o que é significativo para 

responder ao questionamento, elaboram e produzem conhecimento.   

 

 Nessa perspectiva, Hernandez (1998, p.81) acrescenta ainda que um projeto:  

 
Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma; Inicia se 

um processo de pesquisa; Buscam-se e selecionam-se fontes de informação; 

Estabelecem- 102 se critérios de ordenação e de interpretação das fontes; e 

acrescenta: “Recolhem-se novas dúvidas e perguntas; Estabelecem-se 

relações com outros problemas; Representa-se o processo de elaboração do 

conhecimento que foi seguido; Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu; 

Conecta-se com um novo tema ou problema”. O que se percebe nessa 

seqüência proposta é que a aprendizagem e o ensino se realizam mediante 

um percurso que nunca é fixo, mas serve de fio condutor para a atuação do 

docente com os alunos. Assim, os projetos entendidos em sua dimensão 

pedagógica e simbólica podem permitir: a) aproximar-se da identidade dos 

alunos e favorecer a construção da subjetividade, longe de um prisma 

paternalista, gerencial ou psicologista, o que implica considerar que a função 

da escola não é apenas ensinar conteúdos, nem vincular a instrução com a 

aprendizagem. b) revisar a organização do currículo por disciplinas e a 

maneira de situá-lo no tempo e no espaço escolar. O que torna necessária à 

proposta de um currículo que não seja uma representação do conhecimento 

fragmentada, distanciada dos problemas que os alunos vivem e necessitam 

responder em suas vidas, mas, sim, solução de continuidade. c) levar em 

conta o que acontece fora da escola, nas transformações sociais e nos 

saberes, a enorme produção de informação que caracteriza a sociedade atual, 

e aprender a dialogar de uma maneira crítica com todos esses fenômenos. A 

concepção de educação, em especial, num paradigma da complexidade, 

considera o trabalho na sala de aula por projetos como uma mudança na ação 

pedagógica do professor. Essa transformação converte os professores e 

alunos em aprendizes, não só dos temas que são objeto de estudo, mas 

também de aprendizagens relevantes para vida.  
 

 Percebe-se assim que nesse sentido, a idéia de aula extrapola a escola e vai além do que 

o currículo em si propõe, levando o aluno a entender que a produção de conhecimentos e 

saberes  
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[...] se produz e circula de maneira diferente da que acontecia em épocas 

recentes; os problemas que estudam os saberes organizados; o contraste de 

pontos de vista e a ideia de que a realidade não “é” senão para o sistema ou 

para a pessoa que a defina. Daí a importância de saber reconhecer os 

“lugares” dos quais se fala, as relações de exclusão que se favorecem e de 

construir critérios avaliativos para relacionar-se com essas interpretações. E, 

nesse sentido, o  papel do professor deve ser o de facilitador 

(problematizador) da relação dos alunos com o conhecimento, processo no 

qual também o docente atua como aprendiz.  

 

 Observa-se assim, que a metodologia de projetos permite que os alunos tenham 

autonomia do saber, ou seja,  

 
Estabeleçam suas próprias estratégias, de modo que consigam operar com 

elas conceitualmente, estabelecendo novas relações e formulem explicações 

sobre os fenômenos que superem a fragmentação ou as divisões do saber já 

existente. É uma preocupação que vai além do saber, pois diz respeito à 

possibilidade de viver no mundo contemporâneo sem ficar à margem dele, 

enfrentando uma sociedade informatizada e na qual as condições e fontes de 

trabalho estão em constante processo de transformação.  
 

 Sendo assim, é preciso superar a visão fragmentada pela autonomia do pensamento e do 

saber. Considerando-se a globalização e as vertiginosas mudanças presentes na sociedade 

contemporânea é preciso que,  

As concepções e os valores culturais que caracterizam a escola e as práticas 

educativas  precisam atender às necessidades sociais e educativas. Nesse 

sentido, os projetos podem ser considerados como uma prática educativa que 

teve reconhecimento em diferentes períodos, de maneira especial, aquela em 

que afirma que o pensamento tem sua origem numa situação problemática 

que se deve resolver mediante uma série de atos voluntários. Cabe ressaltar 

que a ideia de trabalhar na metodologia por projetos demanda que o 

professor possa escolher uma dimensão inovadora no processo de ensinar e 

de aprender. (BEHRENS, 2008, p. 115) 

 

 O dia a dia, permeado de questões s quais influem no cotidiano da escola, trazem em si 

temáticas a serem discutidas e reconstruídas na escola. Nessa perspectiva, Mercado (1999, 

p.75), afirma que,  

 

[...] o paradigma inovador envolve processos contínuos de aprendizagens, 

portanto não reduz a metodologia a uma lista de objetivos e etapas a serem 

cumpridas. Ao contrário, reflete uma concepção de conhecimento como 

produção individual e coletiva, em que a experiência vivida e a produção 

cultural sistematizada se entrelaçam, dando significado às aprendizagens 

significativas. A relação ensino-aprendizagem se dá num processo mais 

dinâmico, assim a metodologia de projetos pode atender a esse movimento e 

auxiliar na aprendizagem colaborativa. Para conseguir a formação de sujeitos 

participativos e autônomos, o docente precisa criar possibilidades de 

metodologia de ensino inovador e desfazer a forma de aula tradicional em que 
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só o professor fala e apresenta os conteúdos aos alunos que ficam restritos a 

escutar, copiar, memorizar e repetir os conteúdos.  
 

 

 Sendo assim, o dia a dia, o cotidiano da escola, o currículo oculto de cada aluno, os 

meio de comunicação social e de massa, trazem em seus contextos um infinidade de saberes 

os quais podem e devem ser problematizados, construídos e reconstruídos pela escola. Nessa 

perspectiva, Behrens (2008, p. 112) afirma que,  

 

Os projetos e os temas didáticos delineiam problemas que não podem estar 

situados em disciplinas particulares, pois esta obriga a que se examinem desde 

as particularidades até as diferentes visões de uma disciplina. - Os projetos 

proporcionam uma maior margem para a aprendizagem iniciada pelo aluno, 

que pode seguir melhor seu próprio ritmo, sem sentir-se oprimido pela 

estrutura de uma disciplina particular ou por decisões tomadas a priori sobre a 

organização seqüencial /relacional do que se está conhecendo, permitindo 

desenvolver diferentes estratégias organizativas e marcos de aprendizagem, 

que evitam o caráter repetitivo que pode predominar nos planejamentos 

disciplinares ou em formas que os educadores possam utilizar para organizar 

os conhecimentos escolares.  
 

 Considerando essas razões, a metodologia de projeto pode possibilitar a elaboração de 

aprendizagens em que o aluno tem ampla participação, pode agir, refletir, discutir, e, assim, o 

aluno tem a oportunidade de construir seu próprio conhecimento.  A metodologia por projetos 

pressupõe um professor que possa,   

 

[...] criar situações que se reflitam em problemas para serem trabalhados por 

seus alunos, envolvendo confronto entre diferentes pontos de vista e gerando 

discussões sobre as temáticas pelos alunos. Nesses momentos, a cooperação 

e a superação do conflito entre os alunos precisam ser mediadas pelo 

professor. O conflito estimula a troca entre os alunos e favorece uma visão 

crítica do conhecimento que está sendo adquirido na escola. Tanto os alunos 

como os professores pensam, lêem, questionam suas próprias ideias e 

interagem com seus colegas, compartilham suas inseguranças, tornando esta 

interação enriquecida mutuamente. (BEHRENS, 2006, p. 114) 
 

 É nesse ir e vir e através dos conflitos, dúvidas, questionamentos, problematização é 

que se dá o conceito de autonomia na criança e sendo assim, de acordo com Behrens (1996, p. 

39),  

 

A metodologia de projetos demanda por parte do professor orientador, 

oportunizar situações de inovação e criatividade envolvendo os discentes, 

favorecendo, dessa maneira, o processo de diálogo e construção do 

conhecimento, aliada ao posicionamento crítico, criativo e transformador. 

Assim, a metodologia de projetos implica mudança de ação docente, pois 

requer uma proposta que tenha como foco a aprendizagem significativa, 

conectada com os interesses dos alunos e articulada com problemas reais que 

se apresentam na sociedade.  
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 Nesse sentido, é preciso que o professor tenha como preocupação em seu cotidiano a 

busca pela reflexão, pela pesquisa e pela investigação. Além ainda de ter em mente as fases da  

Aprendizagem por projetos, que de acordo com Hernadez (1998, p. 74) podem ser 

compreendidas a partir de três momentos:  

 

Num primeiro momento, o professor e os alunos por meio da proposição da 

problematização escolhem o tema como ponto de partida, que gera a 

curiosidade, as dúvidas, as indagações, o desejo e a vontade de investigar. O 

segundo momento é o desenvolvimento, no qual são elaborados atividades 

para buscar respostas ao problema proposto. As atividades partem do 

problema e precisam gerar situações que obriguem o aluno a agir, 

observando a existência de vários pontos de vista e de diferentes formas e 

caminhos para o aprendizado. O terceiro momento trata da síntese, ou seja, a 

sistematização do conhecimento elaborado. Esse processo pode subsidiar a 

elaboração de problematizações para iniciar outros projetos.  
 

 Nessa perspectiva, é preciso assim que o professor possa saber conduzir o processo de 

construção do conhecimento por parte do aluno, no sentido que a autonomia do saber e do 

aprender possam ser efetivar de forma clara na prática.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de tudo o que foi desenvolvido neste trabalho, julgamos ser possível 

considerar o trabalho com projetos na educação infantil como um bom recurso, que dá vida 

aos conteúdos, que torna a escola mais atraente, convidativa. Significa ainda pôr um fim ao 

domínio do sistema tradicional de ensino, que legitima o professor como o único dono do 

saber, aquele que decide, define e transmite todo o conteúdo. Esse sistema de ensino já não 

mais satisfaz as demandas da sociedade atual. Na Pedagogia de Projetos, sabemos que as 

crianças estão no lugar de atores sociais, seres autônomos, aqueles que agem e que vão à 

busca do conhecimento, que formulam hipóteses, que investigam, pesquisam, que estão 

sempre interagindo com os meios a sua volta. 

Há de se considerar também que o fato de os projetos apresentarem toda essa 

competência, não garante o seu sucesso, pois se não houver a compreensão das teorias que o 

requer, além de um bom planejamento, variedade de recursos e o principal: interesse e 

envolvimento do grupo, os projetos podem ser considerados como perda de tempo. 

BEHRENS (2000), citando DELORS (1998), garante que a escola deve possibilitar o 

desenvolvimento dos quatro pilares da aprendizagem colaborativa: Aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 

É preciso ultrapassar a visão de que o conhecimento é algo acabado. É preciso 

aprender a aprender. Ir à busca do conhecimento significa sentir prazer ao encontra-lo, 

construí-lo e reconstruí-lo, pois a cada manhã nasce um mundo novo pronto para ser 

explorado, descoberto. Isso é diferente de decorar conteúdos que se repetirão ano após ano. É 

muito mais útil e prazeroso, por exemplo, ver de perto um sapo, tocar nele, ver como ele se 

mexe, que barulho faz, como se alimenta, conhecer seus aspectos físicos, suas características, 

etc. do que decorar por um livro, que ele é um anfíbio, simplesmente. Haverá sempre tempo 

para aprender que ele é um anfíbio, mas a experiência de sentir, de ver de perto, pode der 

única.  

É preciso ir além do fado que são as tarefas repetitivas, individualistas. Em um mundo 

tão individualista, onde há tantos indivíduos e tão poucos seres humanos, cada vez mais são 

necessários e valorizados os que sabem trabalhar em equipe, respeitar as diferenças e 

individualidades de cada um.  É preciso ser humano, e a escola, sobretudo as instituições de 

educação infantil devem contribuir para isso quando contempla, de fato, o que rege a 

Resolução CEB Nº 1, de 7 de abril de 1999, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, no seu artigo 3º, a “integração entre os aspectos físicos, emocionais, 
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afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, 

total e indivisível. ”  

 Mais uma vez pontuo que nenhuma batalha é vencida sozinho. Professores e escolas 

em parceria com os governos, estados e municípios podem mudar o quadro atual da educação 

no nosso país. No Brasil, os órgãos competentes precisam ocupar-se em investir na 

qualificação tanto dos professores quanto dos espaços educacionais. Este é um dever que o 

Estado tem de assumir com urgente responsabilidade. Não é de agora que a educação no 

nosso país vem enfrentando dificuldades.  

Dados da Declaração Mundial de educação para Todos (UNESCO, 1998, p.1) 

mostravam que “mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem 

concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir 

conhecimentos e habilidades essenciais.” Estes dados ainda hoje têm muito que melhorar. É 

inadmissível que saiam das escolas pessoas que não conseguiram adquirir conhecimentos e 

habilidades essenciais. Portanto há necessidade de reconhecer que, do ponto de vista social, 

político e econômico, os investimentos em educação, sobretudo no que tange à Educação 

Infantil são escassos, tão escassos que acarretaram uma série de fechamentos de escolas 

estaduais no Estado do Rio de Janeiro neste ano, o que significa um retrocesso grave que está 

colocando em risco o futuro do nosso país. Investir mais na Educação Infantil significa colher 

bons frutos no futuro e superar questões tão graves como estas que se tem hoje. 

 Enfim, o professor que atua na Educação Infantil deve ter consciência do seu papel de 

mediador entre criança e conhecimento, de provocador de sentimentos e curiosidades, de que 

sua ação pedagógica precisa ser sensível às inquietações, necessidades e carência das crianças 

que se encontra nesses espaços. A autonomia do professor também é fundamental nesse 

processo, pois a partir do momento em que ele exerce sua autonomia de ação, em suas 

práticas educacionais, o seu currículo, o seu projeto pedagógico será flexível às demandas do 

ambiente. Assim, o professor e o seu projeto de trabalho estarão sempre em sintonia com a 

criança, que por sua vez será reconhecida como agente de suma importância para a prática 

pedagógica eficiente.  

Dessa maneira cumpre-se a proposta da Pedagogia de Projetos, permitindo às crianças 

a ampliação de conhecimentos, exercer autonomia e responsabilidade, não só no espaço 

escolar, mas na vida em sociedade. As experiências que proporcionam os projetos abrem 

espaços o pensamento crítico. Trabalhar por projetos na educação infantil se faz importante e 

necessário uma vez que leva a criança a aprender a pensar, construir hipóteses sobre o objeto 

de conhecimento em si, a se posicionar e a questionar o mundo em que vive e que a cerca.  
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O papel do(a) professor(a) na Educação Infantil será de relacionar-se com a criança, 

buscando conhecer, ouvir e oportunizar a ampliação e o desenvolvimento das suas diferentes 

linguagens, seus desejos, curiosidades, suas expressões culturais, a maneira de se expressar 

seus sentimentos, de brincar, interagir com os demais e de significar o mundo. Desse modo, 

com o olhar atento e sensível para a cultura infantil, é possível elaborar um currículo eficiente 

que contemple uma prática pedagógica emancipadora para as creches e pré-escolas, para que 

seja possível atender a essas crianças com a finalidade de promover seu pleno 

desenvolvimento.  
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