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“Aprender com projetos aponta outra maneira de representar o conhecimento 

escolar baseado na aprendizagem da interpretação da realidade, orientada para o 

estabelecimento de relações entre a vida dos alunos e professores e o 

conhecimento que as disciplinas e outros saberes não disciplinares vão elaborando.” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 90-91).  
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RESUMO 

 

No atual cenário educacional, desafiado por tantas mudanças, as metodologias 
ativas se apresentam com potencial para atender às demandas de um processo 
educacional que envolva os estudantes em questões próximas da sua realidade e 
das necessidades vividas. Entre as modalidades de metodologias ativas, a 
aprendizagem baseada em projetos tem adquirido notoriedade. O entendimento e a 
concordância de que essa abordagem pode viabilizar de maneira mais significativa o 
processo de ensino-aprendizagem vem ganhando espaço na literatura pedagógica, 
no entanto, a sua aplicação ainda desperta muitas indagações.  Este trabalho tem 
como objetivo analisar as concepções dos docentes sobre a aprendizagem baseada 
em projetos e levantar indicadores que ampliem as possibilidades de formação 
docente sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na 
modalidade de um estudo exploratório descritivo. Como instrumento foi utilizado um 
questionário on-line com questões abertas e fechadas. A análise de conteúdo dos 
dados qualitativos contou com o apoio do software WebQDA. Os referenciais se 
apoiam em autores como Dewey (1959, 1976), Kilpatrick (2011), Hernández (1998), 
Behrens (2008), Barbosa e Horn (2008), Zabala (2002), entre outros. Os resultados 
indicam que os docentes visualizam a aprendizagem baseada em projetos como 
uma via para a produção do conhecimento e ressignificação das práticas didático-
pedagógicas no ensino fundamental, também reconhecem alguns dos princípios 
fundantes dessa abordagem, tais como as abordagens integradora, significativa, 
problematizadora e cooperativa do conhecimento. No entanto, não se apresenta 
uma fundamentação teórico-metodológica consistente e sim de caráter intuitivo 
apontando para a relevância de formação de professores voltada para o 
aprofundamento e revisão das concepções e práticas desta metodologia de ensino.   
 
Palavras-chave: Aprendizagem baseada por projetos. Ensino fundamental. 
Metodologias ativas. 
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ABSTRACT 

 

Active methodologies have shown the potential to meet the demands of an 
educational process that involves students in real life issues and needs in the 
challenges of a constantly changing educational scenario. As a result, project-based 
learning has become notorious among active methodologies and its modalities, the 
understanding and agreement that this approach can make the teaching learning 
process more viable has been gaining ground in pedagogical/educational literature. 
However, its application in practice raises a number of questions. This paper aims to 
analyze project-learning conceptions and experiences teachers have and also to 
develop indicators that may broaden possibilities on the teacher education and 
training subject in a qualitative research approach in the modality of a descriptive 
exploratory. An open and closed questions questionnaire was used to collect data 
and the WebQDA software was used for the analysis. Dewey (1959;1976), Kilpatrick 
(2011), Hernández (1998), Behrens (2008), Barbosa e Horn (2008), Zabala (2002), 
among others support the references. And results indicate that teachers visualize 
project-based learning as a path to knowledge production and redefinition in meaning 
for educational practices and didactics in elementary school, and also that they are 
able to recognize some of the fundamental principles in the approach such as 
integrating, meaningful, problematic and cooperative knowledge but with no 
consistent theoretical or methodological basis but rather in an intuitive character 
which leads us to the need of teacher education practices focused on deeper 
analysis and conception review in this teaching method.  
 
Key words: Project-based learning. Elementary school. Active methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ressignificar a prática docente e avançar na direção de uma aprendizagem 

verdadeiramente significativa para o aluno, se apresentam como preocupações dos 

que compreendem a educação como um processo que extrapola o espaço e o 

cotidiano escolar, e que se mostra capaz de provocar e promover uma educação 

comprometida com a formação integral e o desenvolvimento pleno dos estudantes.     

Diante da atuação como docente da primeira etapa do fundamental, havia 

uma inquietação sobre o meu papel em sala de aula. Indagava-me como ir além dos 

índices dos livros didáticos, das atividades repetitivas e de como romper com o 

modelo tradicional de um professor que fala e um aluno que escuta. A palavra 

“projetos” remetia a uma possibilidade didática diferenciada, de avanço e de 

rompimento com o tradicional. 

A sala de aula foi meu espaço de trabalho concomitantemente com a minha 

formação acadêmica, no entanto o que deveria me auxiliar a romper as 

metodologias impostas e caminhar para uma didática mais vivencial e significativa, 

na maioria das vezes, favoreceu a manutenção da práxis docente vivenciada 

enquanto aluna e reproduzida como professora.  

Neste espaço de sala de aula, promovi como docente o que considerava ser 

projeto em diversas situações, porém, com inúmeros questionamentos, entre eles: 

quais são as etapas de um projeto? É possível conciliar o conteúdo do livro didático 

com projetos? Qual o meu papel e do aluno em relação à aplicação dessa 

metodologia? É uma metodologia? Há um tempo específico para a sua realização? 

Como e quando avaliar um projeto desenvolvido? Mesmo sem questionamentos 

respondidos, de forma intuitiva promovi o encontro dos meus alunos com o que 

considerava ser um “projeto”. 

Ao assumir a coordenação pedagógica de uma unidade escolar, os 

questionamentos se ampliaram, uma vez que agora era possível observar as 

diversas concepções sobre projeto sendo aplicada pelos professores. Foi neste 

ponto que os questionamentos poderiam ter me direcionado à compreensão mais 

adequada do tema, mas, absorvida pelas demandas que compõem o trabalho 

pedagógico, fui assumindo uma ou outra concepção de projeto dependendo do que 
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necessitávamos desenvolver e, ainda que inconscientemente, limitando a 

metodologia de projetos a uma atividade didática sem fundamentação teórica. 

As inquietações se ampliaram, e a obtenção de respostas tornou-se 

necessária ao profissionalmente ser desafiada a trabalhar com a formação dos 

docentes e da equipe pedagógica de uma rede de ensino particular do estado de 

São Paulo, e identificar que muitos docentes da primeira etapa do fundamental se 

propõem à utilização de metodologias diferenciadas, incluindo a metodologia de 

projetos em seu cotidiano, porém com concepções diversas e tantos 

questionamentos quanto os que eu havia anteriormente levantado.  

Diante do contexto apresentando, tornou-se relevante pesquisar a temática da 

aprendizagem baseada em projetos, investigando seus fundamentos teórico-

conceituais, bem como as concepções e usos que permeiam a prática dos 

professores, uma vez que a aprendizagem baseada em projetos transita pelos 

espaços de ensino como uma abordagem com possibilidades de uma aprendizagem 

mais significativa.   

Hernández (1998), referência basilar na atualidade sobre projetos, afirma que 

na cultura contemporânea é fundamental que o indivíduo possa compreender o 

mundo em que vive e que seja habilidoso para ter acesso, analisar e interpretar a 

informação. Supõe-se que a educação escolar facilite esse processo, que deve se 

iniciar, mas que não termina, pois sempre é possível ter acesso a novas e mais 

complexas formas de dar significado à informação.  

Um dos processos considerados pelo autor como mais relevante é a 

consciência do indivíduo sobre seu próprio processo de aprendiz, para esta tomada 

de decisão é de suma importância o processo interativo que ocorre na sala de aula e 

que têm como mediador e facilitador o docente. 

Relacionar a escola com a vida mostra-se como um desafio não superado. 

Segundo Carbonell (2016, p. 5), “A relação da escola com a vida é uma das 

premissas de todos os projetos inovadores. [...] A vida deve ser uma completa 

aprendizagem e o mundo não apenas pode como deve ser professor”.  

A escola, segundo as DCNs, Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

(2013), precisa ser reinventada. Espera-se que a instituição escolar seja capaz de 

promover processos: 
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[...] capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, 
preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, 
laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas 
de produção e de vida (BRASIL, 2013, p. 16).  

Essas competências não são desenvolvidas com o acúmulo de informações 

proposto pelo ensino tradicional. Para Zabala e Arnau (2010) a formação humana 

integral ocupa o lugar da função propedêutica, deixando de ter como base apenas a 

seleção dos mais capacitados e do avanço de níveis, para cumprir uma função 

orientadora que permita o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada 

indivíduo. 

Moraes (2004) corrobora com a afirmação acima e reitera que necessitamos 

de um modo de pensar mais complexo, profundo e abrangente que compreenda 

razão, emoção, sentimento e intuição. Para Morán (2015), esses modos de pensar 

podem ser alcançados por meio das metodologias ativas, por compreender que 

estas metodologias permitem avançar em processos de reflexão, de integração 

cognitiva, de generalização e de reelaboração de novas práticas. 

Com a intenção de romper com os modelos tradicionais de ensino, as 

metodologias denominadas ativas envolvem o aluno como protagonista de sua 

aprendizagem. Essas metodologias propiciam ao aluno o envolvimento em todas as 

suas dimensões humanas, favorecendo a liberdade de escolha, contextualizando o 

conhecimento e imprimindo ao aprendizado sentido de utilidade e realidade, 

estimulando contribuições formativas de trabalho em equipe e socialização do 

conhecimento (MOURA, 2014).  

Sob esse prisma, entre as modalidades de metodologias ativas, a 

aprendizagem baseada em projetos, também denominada de metodologia de 

projetos, trabalho com projetos, pedagogia de projetos, entre outros, retoma espaço 

importante como abordagem metodológica.  Segundo Hernández (1998), o trabalho 

com projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o processo de ensino e 

de aprendizagem, e representa um conhecimento que interpreta a realidade. 

Aprender com projetos aponta outra maneira de representar o 
conhecimento escolar baseado na aprendizagem da interpretação da 
realidade, orientada para o estabelecimento de relações entre a vida dos 
alunos e professores e o conhecimento que as disciplinas e outros saberes 
não disciplinares vão elaborando (HERNÁNDEZ, 1998, p. 90-91). 
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O trabalho por projetos pressupõe relação da vida com os elementos que 

integram o espaço educativo e intenciona integração entre os saberes. Behrens 

(2008) sinaliza que encontramos diversos entendimentos para o termo ”projeto” e 

várias configurações. Na atualidade, esses termos adquiriram o sentido de 

proposição de uma prática reflexiva e problematizadora, que favorece a construção 

de processos educativos capazes de transformar a realidade.  

Com o intuito de educar para a vida, a Metodologia de projetos deve 
considerar processos pedagógicos que envolvam a responsabilidade, o 
respeito, a igualdade, a autodireção, a autonomia, a proposição de soluções 
múltiplas, o pensamento independente, enfim, a vivência da democracia em 
ações, atos e atitudes que levem a aprendizagem. Assim, com essa visão 
democrática, a Metodologia de Projetos pode incentivar a habilidade de 
escolher, de valorizar a si mesmo e ao grupo, de conviver em situações de 
consenso, de aceitar e analisar com respeito os posicionamentos de outras 
pessoas, de construir processos de autoconfiança que permitam atuar com 
competência e independência (BEHRENS, 2008, p. 38). 

 A escola pode transformar-se em um espaço democrático onde os processos 

vivenciados permitam mais do que aprender conceitos, datas, dados, fórmulas, um 

espaço de educação integral, viabilizador do desenvolvimento de competências 

essenciais para enfrentar os desafios propostos pelo século atual.   

Ainda que respondendo a desafios contemporâneos, a origem dos projetos 

em educação pode ser localizada na educação norte-americana. Seu precursor foi 

John Dewey. A ênfase de sua teoria estava no fato de que viver uma experiência 

que desperta curiosidade, fortalece a iniciativa e suscita propósitos futuros. Segundo 

Dewey (1959), quando é apresentado aos estudantes um grande número de 

assuntos, conteúdos, de maneira desconexa à sua realidade; portanto, distante de 

suas experiências e que não despertem a curiosidade, o resultado é confusão 

mental, e há uma tendência para se tornarem intelectualmente irresponsáveis. Um 

dos princípios propostos pelo autor é que ocorre uma boa aprendizagem quando o 

aluno compreende o que aprende; ou seja, a escola não é um lugar de preparação 

para a vida, mas um espaço de vida.  

Kilpatrick (2011) segue o pensamento de Dewey de que o ensino deve propor 

atividades que interessem aos alunos, e defende que eles sejam capazes de 

estabelecer objetivos a serem alcançados. O mesmo autor afirma que “[...] o 

currículo e os métodos devem trocar as bases estáticas por bases dinâmicas. [...] A 
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escola deve se tornar um lugar em que a vida, a experiência real, se processa” 

(KILPATRICK, 2011, p. 81-82).   

Para Behrens (2008) a metodologia estabelecida por Dewey torna-se 

pertinente por entender que o verdadeiro método pedagógico nos torna atento às 

aptidões, necessidades, experiências vivenciadas pelos educandos e essas 

vivências se transformam num plano ou projeto, trata-se de um “empreendimento 

cooperativo”, “uma possibilidade de acolher as contribuições daqueles que estejam 

envolvidos no processo educativo”, tanto professores, como alunos (BEHRENS, 

2008, p. 37).  

Para Hernández e Ventura (1998) o que inspira os projetos de trabalho é a 

perspectiva de um conhecimento globalizado e relacional. A função do projeto é 

favorecer a criação de estratégias dos conhecimentos escolares, no que se refere ao 

tratamento da informação e à relação dos diferentes conteúdos em torno de 

hipóteses que facilitem aos alunos a construção de conhecimentos próprios. A 

perspectiva da globalização refletida nos projetos de trabalho “trata de ensinar o 

aluno a encontrar o nexo, a estrutura, o problema que vincula a informação e que 

permite aprender” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1988, p. 66). 

Carbonell (2016) afirma ser evidente que a perspectiva educativa dos projetos 

de trabalho é uma “nova concepção integral da educação e de uma forma diferente 

de pensar e estar na escola, que rompe com currículos engessados e com a 

obsessão pela programação de atividades e busca de resultados” (CARBONELL, 

2016, p. 201). A escola passa a ser um ambiente de experiências compartilhadas, 

com possibilidade de diferentes caminhos para o conhecimento, o que facilita uma 

aprendizagem sólida, crítica e compreensiva. 

Encontram-se na literatura muitas referências sobre a metodologia de 

projetos. No entanto, emergem questões inquietadoras como: quais as concepções 

que direcionam os docentes a optarem pelo trabalho por projetos? São de fato 

projetos de trabalho ou estratégias de ensino que os professores vêm denominando 

de projetos sem que haja um comprometimento com a concepção e as 

características do trabalho com projetos? As falas dos professores revelam 

dificuldades para promover o trabalho com projetos?  São experiências que 

possibilitam aos alunos serem protagonistas ativos no decorrer do processo e 
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estimulados ao desejo de pesquisar e aprender de forma mais complexa com trocas 

de experiências significativas?  

Essas indagações conduziram a questão problema da pesquisa: em que 

medida as concepções e usos da aprendizagem baseada em projetos desenvolvida 

no cotidiano das escolas do ensino fundamental no primeiro nível apresentam 

coerência com os seus princípios fundantes?  

Diante esse quadro, a presente pesquisa de cunho qualitativo na modalidade 

de um estudo exploratório descritivo, assume como objetivos:  

• Analisar a vivência e a concepção dos professores de 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental de uma rede de ensino do estado de São Paulo em relação à 

aprendizagem baseada em projetos.   

• Considerar as necessidades formativas que emergem da fala dos 

respondentes para a utilização da aprendizagem baseada em projetos como 

ressignificação das práticas pedagógicas.  

Espera-se que a pesquisa traga benefícios diretos à rede de ensino na qual 

se realizará a pesquisa, pois ampliará as perspectivas de formação docente sobre o 

tema, viabilizando discussões sobre as possibilidades e os desafios da prática 

pedagógica. Os benefícios se estendem ainda para a comunidade educacional mais 

ampla, já que, na atualidade, tem se intensificado o interesse pela temática. 

 Em âmbito pessoal, a pesquisa fornecerá elementos que possibilitem a 

ampliação do conhecimento teórico-prático e aprofundamento das reflexões para o 

adequado direcionamento da formação de docentes e da equipe pedagógica na 

referida metodologia, que, atualmente, são de responsabilidade direta da 

pesquisadora.  
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2 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: UM RESGASTE 

HISTÓRICO  

 

A “aprendizagem baseada em projetos” é uma das expressões utilizadas 

entre as diferentes terminologias para a abordagem de projetos no processo de 

ensino aprendizagem. Segundo Hattum-Janssen (2011), não há uma definição que 

esclareça de forma específica e distinta cada uma das variadas terminologias para 

os projetos como recurso para a aprendizagem. 

Segundo Boutinet (2002), desde o século XV, observa-se o uso do termo 

projeto com o significado de lançado à frente, os elementos arquitetônicos da época 

materializam esse conceito. No século XVII, a referência arquitetônica aproxima o 

termo ao contexto atual por assumir a noção de antecipação, projeção e, no século 

XVII, soma-se a esses conceitos a compreensão de projeto como progresso.  

Oliveira e Ventura (2005) destacam a utilização da concepção de projetos em 

áreas diversas, evidenciando que, no início do século XIX, além da arquitetura é 

incorporada também pela engenharia e, no início do século XX, passa a ser utilizada 

por outras áreas, entre elas pela área da saúde, em especial pela medicina.  

Direcionando o foco para projetos na área educacional, Boutinet (2002), 

salienta que a sociedade, impulsionada pela revolução industrial do término do 

século XVIII e início do século XIX, passa a exigir novas competências que o modelo 

educacional vigente, baseado em reprodução dos saberes, não contemplaria. 

Espera-se então, para atender às novas demandas, modelos educacionais que não 

sejam apenas um espaço de transmissão dos saberes propedêuticos, mas de 

inovação. O autor relata que os primeiros trabalhos sobre a pedagogia de projetos 

foram produzidos pelo pragmatismo norte-americano como oposição à pedagogia 

tradicional. J. Dewey e W. H. Kilpatrick trouxeram ao aprendizado experiências 

concretas e significativas e redimensionaram os papéis de professor e aluno.  

Tardif (2014) afirma que a escola tradicional pressupõe modelos fechados, o 

pensar, o agir e o viver estão alicerçados em costumes que devem ser transmitidos 

e reproduzidos. 

No seio da sociedade tradicional, as crianças devem aprender a viver como 
os antepassados tinham vivido, como os adultos à sua volta vivem 
atualmente e como os próprios filhos hão de viver. As regras de vida 
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tradicionais transmitidas pela educação propõem respostas para as diversas 
situações da vida, mas essas respostas se impõem, de certa forma, por si 
mesmas, graças à força do grupo, aos hábitos, à rotina, às regras 
estabelecidas. Em outros termos o que leva as pessoas a agir não são 
razões maduramente refletidas, mas normas de condutas fixadas pelo uso, 
pelo hábito (TARDIF, 2014, p. 31). 

A ciência imprime ao século XIX um olhar de questionamento e um ideário 

que alcança a educação, não sendo surpreendente o surgimento de diversos 

autores preconizando a superação de uma pedagogia baseada na memorização de 

conteúdos e na centralidade da figura do professor (GAUTHIER, 2014). 

Entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, o movimento da 

escola nova emerge pela contribuição de vários atores em diferentes contextos 

educacionais, com aspectos distintos em suas abordagens educacionais, mas que 

partilham a ideia de colocar a criança como foco na educação, lugar, 

prioritariamente, destinado aos conteúdos que deveriam ser transmitidos (TARDIF, 

2014). 

No término da Primeira Guerra Mundial, assiste-se a implementação de 

inovações pedagógicas como a fundação das comunidades livres de Hamburgo; a 

Associação para a Educação Nova; a fundação de Summerhill, por Neil, na 

Inglaterra; a preconização do trabalho individualizado por H. Parkhurst; em 1923, 

Piaget publica obras sobre o desenvolvimento da criança; Cousinet, em 1925, 

publica o método de trabalho livre em grupo e Freinet cria a imprensa dentro da 

escola. As experiências e os autores citados, de forma representativa, demonstram 

o momento de transformação da pedagogia e a forte oposição ao que se denominou 

pedagogia tradicional (GAUTHIER, 2014).  

Tendo como base esse cenário educacional, a oposição às concepções 

assumidas pela pedagogia tradicional e a imprescindibilidade de metodologias que 

atendessem à nova finalidade educacional propostas, as contribuições de 

representantes do pensamento pragmático e suas concepções de conhecimento 

contribuíram significativamente para estabelecer as bases teóricas e práticas da 

metodologia de projetos na área educacional.  

John Dewey (1859-1952), filósofo norte-americano, um dos maiores 

representantes do pensamento pragmático, sugere em sua filosofia o rompimento da 

dicotomia teoria e prática e a convicção moral de que democracia significa liberdade. 



22 

 

 

 

Para ele, a criança traz consigo, ao iniciar sua escolaridade, quatro impulsos inatos, 

“os de se comunicar, de construir, de procurar saber e de aperfeiçoar a forma de se 

exprimir, a criança é ativa e carrega consigo interesses e conhecimentos da sua 

convivência familiar e de seu cotidiano” (WESTBROCK, p. 185, 2014). 

No programa de estudos estabelecido por Dewey em sua escola experimental 

fundada em janeiro de 1896 na Universidade de Chicago, eram oferecidas aos 

alunos, de acordo com sua faixa etária, ocupações, atividades que reproduziam um 

trabalho da vida social e que, enquanto eram executadas, demonstravam a 

necessidade de adquirir conhecimentos científicos, a criança passava a 

compreender o porquê de adquirir determinado conteúdo ou competência, o que 

tornava a aquisição do conhecimento verdadeiro e com significado. 

Dewey criticava a escola tradicional por não relacionar os conteúdos, ou 

temas de estudo, com as atividades da criança, ao mesmo tempo que desaprovava 

os partidários de uma educação centrada apenas na criança por não relacionarem 

as atividades das crianças aos temas de estudo.  

A concepção educativa de Dewey – um dos mais importantes filósofos 
norte-americanos do século XX – respalda-se por um lado, em uma visão 
pragmatista da aprendizagem (a criança aprende no momento em que 
executa suas atividades porque, na ação, é que ocorre a formação do 
pensamento humano) e por outro lado, em uma concepção política (a 
educação e a escola constituem o crisol de uma sociedade democrática). 
Ele foi, por conseguinte, um crítico tanto das concepções tradicionais que 
consideravam a criança como um ente passivo quanto das concepções 
românticas segundo as quais a criança deve aprender independentemente 
dos saberes escolares. [...] Dewey considera que a criança é intensamente 
ativa e que a educação deve apostar nessa atividade natural para orientá-la 
na aprendizagem dos saberes (WESTBROCK, 2014, p. 197). 

O dualismo entre o tradicional e o novo era considerado pernicioso para a 

educação. Na visão de Dewey, se os dois campos se dispusessem a romper a ideia 

de oposição entre os interesses e as atividades desenvolvidas pelas crianças em 

seu cotidiano e os temas abordados no espaço escola, o conhecimento seria de fato 

adquirido, ao professor caberia a habilidade de integrar os temas de estudo na 

experiência dos educandos.  

A proposta era de uma educação não diretiva e que possibilitasse a criança 

enfrentar desafios que os levassem a resolução de problemas. A escola deveria, 

para Dewey, ser um ambiente de condições que incentivassem o despertar das 

capacidades ativas dos alunos.  
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O trabalho com projetos apresenta-se como uma possibilidade de amenizar 

os inúmeros conteúdos impostos pelos programas escolares e transformar a rotina 

educativa em experimentos educativos.  

 Para que se tornem verdadeiramente educativos os projetos, segundo Dewey 

(1959), devem cumprir algumas condições, são elas: 

 1º - A ação deve constituir o interesse dos alunos, se não for algo que 

queiram empreender, a ausência de interesse os afastará da responsabilidade do 

aprender. 

2º - É preciso que possua valor real, constituindo um significado pessoal, 

intrínseco ao indivíduo, sendo útil, não necessariamente aos olhos do adulto, mas 

sob a perspectiva do aluno. 

3º - No decorrer de seu trajeto, o projeto precisa apresentar problemas que 

provoquem perguntas e questionamentos, que incitem a curiosidade e que 

incentivem os sujeitos a buscarem informações. Um projeto não será educativo por 

ser agradável, mas por incitá-los a novas descobertas. 

4º - É necessário que seja factível, passível de desenvolvimento. O tempo 

deve prolongar-se o suficiente para que o plano e os objetivos sejam alcançados e 

cabe ao adulto (professor) entender o melhor momento para avaliá-lo. Cada passo 

deve impulsionar o próximo (DEWEY, 1959). 

Barbosa e Horn (2008) elencaram oito princípios primordiais para a 

elaboração dos projetos baseados em Dewey, conforme mostra o quadro 

 abaixo: 

 

Quadro 1 - Princípios para a elaboração dos projetos segundo Dewey (continua) 

Princípio da intenção 

Toda ação para ser significativa precisa ser 
compreendida e desejada pelos sujeitos, 
deve ter um significado vital, isto é, deve 
corresponder a um fim, ser intencional, 

proposital. 

Princípio da situação-problema 

O pensamento surge de uma situação 
problemática que exige analisar a 

dificuldade, formular soluções e estabelecer 
conexões, constituindo um ato de 

pensamento completo. 
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Quadro 1 - Princípios para a elaboração dos projetos segundo Dewey (conclusão) 

Princípio da ação 

A aprendizagem é realizada singularmente e 
implica a razão, a emoção e a sensibilidade, 

propondo transformações no perceber, 
sentir, agir e pensar. 

Princípio da real experiência anterior 
As experiências passadas formam a base na 

qual se assentam as novas. 

Princípio da investigação científica 
A ciência se constrói a partir da pesquisa, e 
a aprendizagem escolar também deve ser 

assim. 

Princípio da integração 

Apesar de a diferenciação ser uma constante 
nos projetos, é preciso partir de situações 

fragmentadas e construir relações, explicitar 
generalizações. 

Princípio da prova final 
Verificar se, ao final do projeto, houve 
aprendizagem e se algo se modificou; 

Princípio da eficácia social 
A escola deve oportunizar experiências de 

aprendizagem que fortaleçam o 
comportamento solidário e democrático. 

 Fonte: Barbosa e Horn (2008, p. 18). 

 

Para Dewey, a atividade reflexiva é definida pela ação, experiência de 

organizar o mundo concreto conforme a necessidade humana e de ajustar ao seu 

próprio meio. O pensamento reflexivo foi por ele estabelecido em cinco fases:  

Dentro de tais limites, situam-se os vários estados do ato de pensar, que 
são: (1) as sugestões, nas quais o espírito salta para uma possível solução; 
(2) uma intelectualização da dificuldade ou perplexidade que foi sentida 
(diretamente experimentada) e que passa, então, a constituir um problema a 
resolver, uma questão cuja resposta deve ser procurada; (3) o uso de uma 
sugestão em seguida a outra, como ideia – guia ou hipótese, ao iniciar e 
guiar a observação e outras operações durante a coleta de fatos; (4) a 
elaboração mental da ideia ou suposição, como ideia ou suposição 
(raciocínio, no sentido de parte da inferência e não da inferência inteira); e 
(5) a verificação da hipótese mediante ação exterior ou imaginativa 
(DEWEY, 1959, p. 111-112, grifo do autor). 

William Kilpatrick, aluno de Dewey, filósofo da educação, é considerado 

também precursor da metodologia de projetos e responsável pelo encaminhamento 

pedagógico da proposta, tornando-a popular.  

Oliveira (2006) destaca que para Kilpatrick o êxito da aprendizagem será 

maior, quanto mais ampla for a liberdade de atuação do aluno e destaca quatro 
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características de um projeto com possibilidade exitosa, são elas: atividade motivada 

pela intenção, um plano de trabalho delineado, diversidade globalizada de ensino e 

um ambiente que possibilite a liberdade de ação e o desenvolvimento da 

democracia. 

[...] A escola agora passou a ser, cada vez mais, um lugar em que a vida se 
processa. Apenas através da experiência vivida é possível aprender como 
viver melhor. O que alguns chamam equivocadamente de “modismo” é, na 
verdade, o esforço inicial da escola, possivelmente ainda apenas tateando, 
para oferecer esse elemento à vida da criança. Somente se a escola for 
baseada na vida real, certos hábitos e atitudes sociomorais necessários 
serão construídos e certos métodos e abordagens necessárias para a 
resolução de problemas serão desenvolvidos. Os níveis e tipos instrucionais 
estão, assim, mudando em função da ruptura entre a família e a 
comunidade (KILPATRICK, 2011, p. 66). 

Para Kilpatrick (2011) as situações realmente educativas, com poucas 

exceções, poderiam ser programadas, o currículo deveria ser pensado como um 

auxiliador para a resolução de problemas que os alunos enfrentariam na infância e 

na vida adulta. O professor deveria impor seus esforços sob: 

 [...] informações, outras vezes recursos de informações e ainda outros 
procedimentos que a situação exigir. Em todos os momentos, o professor 
terá planos e, a todo instante, estará pronto para direcionar os 
acontecimentos, mas o objetivo será construído pelos alunos (KILPATRICK, 
2011, p. 114-115).   

Em sua visão, o fato dos professores nem sempre saberem todas as 

respostas, não prejudica o aprendizado, pelo contrário pode impulsionar a busca por 

respostas. A escola deve possibilitar experienciais reais, os alunos devem se 

relacionar e se manter ativos, e o professor deve gostar de reconhecer que é na 

atividade progressiva e experiencial que o aluno se desenvolve (KILPATRICK, 

2011).   

As críticas de Dewey aos conceitos apresentados por Kilpatrick centravam-se 

na ampla liberdade de atuação do aluno, como um empreendimento maior por parte 

dele do que pelo professor, uma vez que selecionar os objetivos seria de 

competência dos alunos.  

Dewey (1959), ao tratar sobre a função do professor, reforça que o sistema 

tradicional o considerava um ditador, e que novas concepções tratava-o, em certo 

sentido, como um sujeito de menor valor no processo educativo. O autor, no entanto, 

concebe o professor como um líder intelectual que age com intencionalidade, 

planeja o que será trabalhado e consegue tirar proveito dos questionamentos e 
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situações inesperadas do cotidiano da escola. Sendo assim, é imprescindível que 

ele possua maior conhecimento técnico e profissional do que seus alunos. A 

suposição de que o princípio da liberdade obrigaria o professor a eximir-se de sua 

liderança é, em sua visão, uma tolice, é ele quem melhor deve conhecer as 

potencialidades e necessidades do grupo.  

Kilpatrick (2011), ao tratar sobre a urgência de um currículo que atenda às 

demandas de uma civilização em mudança, cita que a “velha concepção 

contemplava uma civilização estática” (KILPATRICK, 2011, p. 113), aprender era 

apenas ser apresentado a velhas situações. O velho, segundo ele, precisa ser 

readaptado e “[...] como professores, devemos nos fazer cada vez menos 

necessários. O presente deve, honestamente, ter a intenção de ceder a soberania 

do controle para as novas gerações. [...]” (KILPATRICK, 2011, p. 113).   

Ainda que inseridos em uma cultura que vigorava a preparação da criança 

para o trabalho em fábricas, como afirma Behrens (2008), e a discordância parcial 

do papel do aluno e do professor, a proposta de ambos transformava o aluno em 

sujeito de sua aprendizagem e preconizava atividades que os auxiliaria na resolução 

de problemas e viabilizaria uma educação integral e democrática.  

No Brasil, as discussões em torno da pedagogia de projetos iniciam-se na 

década de 1930, com Anísio Teixeira e Lourenço Filho (OLIVEIRA; VENTURA, 

2005), e são incorporadas pelos educadores oponentes da pedagogia tradicional 

como tentativa de suplantar a quantidade de conteúdos apresentados ao aluno e 

uma aprendizagem voltada para a memorização e não para a produção de 

conhecimento. 

Anísio Teixeira foi influenciado pelos ideais educacionais de Dewey e 

Kilpatrick ao cursar estudos na Universidade de Columbia, e, sob essas bases 

teórico e filosóficas, inicia-se no Brasil a proposta de uma reforma educacional 

baseada no pragmatismo.  

Diversas reformas ocorriam naquela ocasião em diferentes regiões do país. 

Eram perceptíveis as ideias inovadoras, em São Paulo com Sampaio Dória, no 

Ceará com Lourenço Filho, em Minas Gerais com Francisco Campos e na Bahia 

com Anísio Teixeira (CAVALIERE, 2010). 

Em um dos ensaios publicados por Anísio Teixeira, entre 1953 e 1964, o autor 
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destaca que tanto na política, como na organização social e econômica, havia a 

emergente necessidade de retomar e ampliar valores que enriquecessem. a 

experiência humana individual, e, por consequência do coletivo, integrando o saber 

prático ao saber científico. Segundo o autor, todas as vezes que a inteligência 

humana possui liberdade criativa “há como uma safra miraculosa, e a mente 

humana explode em riquezas de imaginação, observação, que abrem novos 

horizontes à sua suprema aventura” (TEIXEIRA, 1969, p. 106).  

Tanto na filosofia social de Dewey, como em todo pensamento de Anísio, a 
questão da democracia é a questão crucial. “A reconstrução da 
experiência”, ou seja, a possibilidade dos indivíduos viverem experiências 
que são, também, pensamento, é o elemento fundamental para a criação do 
modo de vida democrático (CAVALIERE, 2010, p. 258). 

Somam-se aos educadores brasileiros acima citados, segundo Barbosa e 

Horn (2008), Paschoal Leme e Cecília Meireles que deixam de lado suas crenças 

ideológicas e políticas para lutarem por um ensino de conhecimentos globalizados, 

que atendessem às necessidades e interesses dos alunos e os tornariam partícipes 

no processo de aprendizagem. Intenções formalizadas por meio do documento 

intitulado O Manifesto dos Pioneiros da Educação, publicado em 1932. 

As mesmas autoras enfatizam que os pioneiros tinham um compromisso com 

a transformação da realidade educacional vigente. Para a criação de uma nova 

postura profissional era preciso assumir riscos e inovar, os projetos traziam essa 

possibilidade de inovação e de rompimento com a escola tradicional. 

Ainda destacam que um dos entraves para o trabalho com projetos no Brasil 

foi acarretado pelo conceito trazido pelas unidades didáticas, uma vez que estas 

controlavam o tema e tempo de realização do projeto, colocando o professor como 

detentor da organização e das atividades propostas, o que fere elementos 

essenciais do trabalho por projetos. Por outro lado, as autoras ressaltam a 

contribuição de Paulo Freire ao propor os temas geradores como organização de 

ensino, trazendo para o ambiente escolar a realidade socioeconômica e cultural dos 

alunos.  

As ideias de Piaget e Vygotsky, nas décadas de 1980 e 1990, chegam nas 

escolas, e novas metodologias, que favoreciam a reflexão, análise crítica e 

criatividade, passam a trazer renovação para o ensino. Percebe-se uma busca pelo 

sentido dos conceitos aprendidos, para Martins: “A preocupação era dar outra 
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dimensão ao ensino e à aprendizagem, colocando o aluno como centro do trabalho 

escolar e ajudando-o a aprender a aprender, ou a investigar para aprender.” 

(MARTINS, 2013, p. 21). Segundo o autor, essa mudança rompe com o foco 

centrado no professor da metodologia tradicional, possibilitando ao aluno ser um 

agente ativo e participativo, tendo agora como foco as suas capacidades. 

A proposta de uma metodologia baseada em projeto, frente à possibilidade de 

uma escola renovada, é uma alternativa didática para que o aluno adquira 

conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, por meio do 

questionamento, investigação, observação e reflexão, trazendo para o ensino a vida. 

Também aponta novo redirecionamento para a forma como os conteúdos são 

distribuídos e oferecidos aos alunos, o que pressupõe um olhar reflexivo sobre o 

desenho dos currículos adotados atualmente. 

Na concepção de Carbonell (2016), as reformas educativas atuais e os 

currículos de ensino privilegiam, em sua maioria, a tradição escolástica e cartesiana, 

mantendo a fragmentação do conhecimento e a divisão por disciplinas. A concepção 

apresentada evidencia a relevância do estudo sobre metodologias que possibilitem o 

rompimento com a fragmentação do ensino e mantenham o aluno como ser ativo na 

estruturação da aprendizagem. 

Zabala (2002) aponta que propostas de ensino que se propõem a responder 

problemas reais dos alunos, precisam superar a parcialização do conhecimento e 

ressignificar o conceito da apresentação dos conteúdos na rigidez das disciplinas. 

Essa busca, segundo ele, gerou uma variedade de propostas de terminologias 

específicas e classificações distintas. O autor agrupa essas propostas em métodos 

globalizados e enfoque globalizador. 

O enfoque globalizador pode efetivar-se em um método globalizado, o autor 

ao apresentar os métodos globalizados cita quatro deles por considerá-los 

contemporâneos, são eles: os centros de interesses de Decroly, a investigação do 

meio do MCE (Movimento de Cooperazione Educativa da Italia), os projetos de 

trabalho globais e o método de projetos de Kilpatrick. 

Ao analisar os diversos métodos globalizados, Zabala (2002) considera 

relevante a potencialidade de cada um, no entanto, ressalta que em relação ao 

método de projetos de Kilpatrick: 
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A ideia básica de mobilizar a aprendizagem a partir da necessidade de 
elaborar algo continua sendo uma das melhores maneiras de promover a 
motivação e a significatividade das aprendizagens. Os atuais projetos de 
trabalho global, felizmente em expansão, são herdeiros dos antigos projetos 
de Kilpatrick (ZABALA, 2002, p. 198-199). 

 O autor apresenta razões que tornam a aprendizagem com projetos 

significativa e pertinente, como o fomento à colaboração e à iniciativa por meio da 

valorização do trabalho coletivo; o fato de propiciar ao espaço escolar a proximidade 

com a vida real, tornando-o autêntico e o respeito pela individualidade, 

potencialidade e nível de desenvolvimento de cada aluno. A sequência de um 

projeto se constitui das seguintes etapas: intenção, preparação, execução e 

avaliação. 

Em linhas gerais, na etapa da intenção, com o auxílio do professor, a classe 

debate e seleciona o que pretendem alcançar e como serão organizados; na 

preparação, planejam e programam o que utilizarão, quais os meios e informações 

que serão necessários para alcançar o(s) objetivo(s) proposto(s); na execução, uma 

vez estabelecido o processo, utiliza-se das diferentes áreas de aprendizagens, as 

estratégias e técnicas que melhor atendem às necessidades do projeto, e, por fim, a 

etapa da avaliação, na qual se comprova a eficiência do que foi alcançado e analisa-

se o processo e participação dos sujeitos envolvidos (ZABALA, 2002). 

Quando se parte de uma situação real, e portanto complexa, as relações 
que podem ser estabelecidas entre as experiências anteriores e os novos 
conteúdos podem ser maiores, já que, ao incrementar o número de 
vínculos, a significatividade da aprendizagem será superior e terá mais 
possibilidades de aplicação em situações diversas. Essa razão corresponde 
à necessidade de dar resposta na vida real a situações que nunca estão 
segmentadas, mas que se apresentam sob uma grande complexidade de 
variáveis que atuam simultaneamente. Quanto mais relações for possível 
estabelecer entre novos conteúdos e os esquemas de conhecimento já 
existentes, mais possibilidades a pessoa terá de responder a situações ou a 
problemas complexos (ZABALA, 2002, p. 217). 

A noção de globalização, exposta por Zabala, foi também para Fernando 

Hernández, no início de sua trajetória com projetos de trabalho sua linha condutora. 

No entanto, no decorrer do processo, ao lidar com questões sobre globalização e 

interdisciplinaridade, constatou que esses termos não possuem uma noção única, 

mas perspectivas diversas, e mantém a busca da relação das disciplinas como 

ponto comum.  

O autor estabelece três eixos em que se situam a noção e a prática da 

globalização: como uma forma de conhecimento que, mantendo como base a busca 
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de relações, auxiliará na compreensão do mundo complexo em que vivemos; como 

referência epistemológica que se faz ir além da compartimentalização disciplinar na 

resolução de problemas; como concepção de currículo, seja no estabelecimento do 

programa, na relação entre os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

ou na compreensão da educação a partir de projetos de trabalho, como proposto 

pelo autor (HERNÁNDEZ, 1998, p. 35). 

Vinculados, segundo Hernández e Ventura (1998), à perspectiva do 

conhecimento globalizado e relacional, os projetos de trabalho são uma maneira de 

organizar o ensino sem a rigidez e ordenação das disciplinas, e sua função é:  

“[...] favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 
escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre 
os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem 
aos alunos a construção de seus conhecimentos [...]” (HERNÁNDEZ; 
VENTURA, 1998, p. 61, grifo do autor). 

Portanto, os projetos de trabalho transformam os saberes (conteúdos) em 

conhecimento próprio. 

Hernández (1998) reforça a necessidade de investir na consciência e 

autonomia do aluno no processo de aprendizagem, na valorização da criatividade, 

do pensamento crítico e reflexivo. O caminho que “vai da informação ao 

conhecimento pode ser realizado por diferentes vias” e “uma das mais relevantes 

seria a consciência do indivíduo sobre o seu próprio processo de aprendiz” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p.79).  

 O autor une a sua voz a dos precursores da metodologia de projetos ao 

enfatizar a utilização de metodologias que rompam com a dicotomia teoria e prática 

historicamente apresentada, por buscar o pensamento reflexivo e confirmar a 

relevância de responsabilizar o educando pela sua aprendizagem, mas diferencia-se 

ao agregar o termo “trabalho” a projetos, rompendo com a noção trazida por 

algumas vertentes da Escola Nova, de uma metodologia tão libertária e criativa que 

estivesse apoiada tão somente no “querer fazer”, “no gostar” do aluno.  

Hernández (1998) propõe a transgressão de aspectos educacionais que 

possibilitem romper as amarras para o pensamento autônomo e a construção de 

uma relação educativa baseada na colaboração entre sala de aula, escola e 

comunidade.  

Para que os projetos de trabalho direcionem os alunos à construção de 
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significados que os individualizem, respondam à complexidade do meio e os 

impulsione ao questionamento como força motriz do aprender a aprender, os 

projetos não devem ser, segundo Hernandez, considerados um método, com a 

concepção frequentemente compreendida entre os docentes como uma fórmula 

previamente estabelecida do que fazer e como fazer. O confucionismo conceitual 

tende, alerta o autor, a levar ao reducionismo limitante.  

As respostas sinalizadas por Hernández (1988) à utilização do conceito de 

método atrelado aos projetos de trabalho são: a necessidade da busca por 

segurança, reforçada pela concepção de que um bom ensino e um professor 

competente possui o processo de ensino sob controle, em suas mãos; e a noção de 

método, que, se observada pela sua concepção filosófica, poderia gerar um 

reducionismo que desconfigurasse a complexidade que o problema poderia 

oferecer.   

Essa necessidade de segurança tende a limitar o que pode acontecer em sala 

de aula a situações pré-moldadas, incentiva à realização de transposição de um 

projeto de trabalho de uma classe ou unidade escolar para outra e reforça a ideia de 

modismo, inovação, que acaba por assumir o sinônimo de qualidade educacional. 

No entanto, como salientado por Hernández:  

[...] Com isso, se esquece que as inovações, como todos os processos, têm 
uma história, e que desconhecê-la significa descontextualizá-las e   
desvirtuá-las. E não há nada mais inadequado, em qualquer campo, da vida 
cotidiana às decisões políticas e econômicas, do que aplicar soluções, 
receitas de outros, para problemas que têm uma origem e um diagnóstico 
diferente (HERNÁNDEZ, 1998, p. 78). 

O trabalho com projetos, na concepção do autor, não fixa uma sequência 

geral, seu desenvolvimento não é previsível, o professor aprende e pesquisa junto 

com os alunos, não necessariamente inicia-se do menos complexo e do mais 

próximo para o mais complexo e menos conhecido pelo grupo, e questiona-se a 

premissa de que se deve ensinar das partes para o todo (HERNÁNDEZ, 1998). 

Segundo o autor, a sequência observada por ele como mais comumente 

seguida pelos professores que afirmam realizar projetos seria a seguinte 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 81): 

• 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 informações. 
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• Estabelecem-se critérios de ordenação e de interpretação das fontes. 

• Recolhem-se novas dúvidas e perguntas. 

• Estabelecem-se relações com outros problemas. 

• Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi 
seguido. 

• Recapitula-se (avalia-se) o que aprendeu. 

• Conecta-se com um novo tema ou problema. 

Para Hernández (1998), há diferentes rotas que podem ser seguidas no 

trabalho com projetos, o essencial é manter a finalidade de prover aos alunos um 

ensino que favoreça a compreensão ao ponto de irem além da informação dada e 

estabelecer aspectos que caracterizem os projetos de trabalho e que podem servir 

de aspectos norteadores na construção de um itinerário (HERNÁNDEZ, 1998). 

Em consonância com os autores citados anteriormente, no que se refere à 

importância da construção de significados no decorrer da aprendizagem e 

compreendendo a aprendizagem baseada em projetos como uma estratégia de 

ensino que auxilia os alunos a desenvolverem as habilidades necessárias para o 

enfrentamento de questões e situações impostas pelo século XXI, o Buck Institute 

for Educacion (BIE)1 propõe um modelo especifico de projetos que iniciam-se 

partindo de uma questão orientadora e que integre os resultados esperados às 

atividades do projeto (BIE, 2008). 

A BIE define a aprendizagem baseada em projetos como: 

[...] um método sistemático de ensino que envolve os alunos na aquisição 
de conhecimentos e habilidades por meio de um extenso processo de 
investigação estruturado em torno de questões complexas e autênticas e de 
produtos e tarefas cuidadosamente planejados. Essa definição abrange um 
espectro que varia desde projetos breves de uma ou duas semanas, 
baseados em um único assunto em uma sala de aula, até projetos 
interdisciplinares durante todo o ano letivo e que envolve a participação da 
comunidade e de adultos fora da escola (BIE, 2008, p. 18, grifo do autor).  

Com a intenção de distinguir outras atividades didáticas de projetos, a BIE 

propõe que os critérios abaixo sejam atendidos para que um projeto possa ser 

definido como efetivo e “extraordinário” (BIE, 2008, p.18): 

1. Coloca os alunos no centro do processo de aprendizagem, reconhecendo 
o impulso existente em cada um deles para aprender e realizar um trabalho.  

                                            

1 O Buck Institute for Educacion é uma organização de pesquisa e desenvolvimento sem fins 
lucrativos que trabalha com professores e outros educadores em todo o mundo para tornar escolas e 
salas de aula mais eficazes por meio do uso de aprendizagem baseada em projetos: www.bie.org.  

http://www.bie.org/


33 

 

 

 

2. O projeto se estabelece como centro no programa de ensino e envolve os 
alunos em conceitos e princípios de uma disciplina. 
3. Levantam-se questões provocativas que permitem aos alunos o 
aprofundamento de tópicos relevantes. 
4. Requer a utilização de habilidades essenciais, incluindo tecnologia, 
autogestão e gestão do projeto. 
5. Apresentam informações geradas após a investigação e pesquisa que 
resolver e/ou explicar problemas ou dilemas. 
6. Permite análise constante do processo e oportuniza aos alunos 
aprenderem com a experiência. 
7. As avaliações baseiam-se em desempenho, comunicando expectativas 
elevadas e requerendo habilidades e conhecimento. 
8. Estimula e viabiliza a cooperação entre pares. 

A BIE compreende que a aprendizagem baseada em projetos ainda é um 

campo em desenvolvimento, e que, semelhante a qualquer outro método de ensino, 

pode ou não ser utilizada de maneira eficaz, no entanto, reconhece um alto potencial 

para promover comunidades de aprendizagem “focada na realização, no 

autodomínio e na contribuição para a comunidade” (BIE, 2008, p. 20) promovendo 

atividades instigantes em sala de aula e contribuindo para uma aprendizagem 

autônoma. 

Bender (2014) define a aprendizagem baseada em projetos como um modelo 

de ensino que possibilita aos alunos confrontarem-se com questões e problemas 

significativos do mundo real, determinando como abordá-los e, cooperativamente, 

trabalhando na busca de soluções (BENDER, 2014).  

 O autor sintetiza aspectos comuns que devem ser percebidos na 

aprendizagem baseada em projetos, são eles: gerar interesse dos alunos por meio 

de informações básicas (âncora), tornar as experiências significativas por meio do 

trabalho cooperativo, constante feedback e revisão, investigar e inovar tendo como 

base a questão motriz estabelecida, oportunizar constantes espaços de reflexão, 

manter o processo investigativo, apresentação pública dos resultados e manter a 

participação efetiva dos alunos, dando-lhes “voz” em todo o percurso (BENDER, 

2014). 

O caminho que percorrido neste capítulo busca traçar a origem e a trajetória 

da aprendizagem baseada em projetos em suas diferentes terminologias. O que faz 

permitir concordar com Keller-Franco (2012) para o qual o trabalho com projetos em 

seus diferentes momentos e movimentos sempre esteve a serviço de uma proposta 

inovadora de educação. 

Para a autora, entre os aspectos que caracterizam a abordagem em projeto 
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estão:  

[...] concepção epistemológica que valoriza a construção do conhecimento a 
partir da interação do sujeito com o meio, preocupação com temas sociais, 
integração entre o mundo vivencial e a escola, relações democráticas e 
participativas, crítica à aprendizagem passiva pela memorização da 
informação, valorização da aprendizagem a partir de situações 
problematizadoras, abordagem interdisciplinar do conhecimento, crítica a 
modelos curriculares que promovem a fragmentação do conhecimento e 
preocupação do desenvolvimento integral da pessoa humana (KELLER-
FRANCO, 2008, p. 30).  

   Contudo, “o fervor mágico”, expressão usada por Boutinet (2002) para 

expressar o intenso interesse que tem circundado os projetos em educação na 

atualidade, nem sempre vem acompanhado de clareza conceitual, demandando que 

se questione e investigue os usos e significados que lhe são associados. Daí a 

relevância do presente estudo, investigar as concepções que os docentes imprimem 

à aprendizagem baseada em projetos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA: UM PANORAMA DA PRODUÇÃO 

BRASILEIRA SOBRE PROJETOS   

 

O presente capítulo intenciona oferecer um panorama sobre os estudos 

realizados no contexto brasileiro, considerando a temática da aprendizagem por 

projetos sob olhares diversos fornecidos pelos pesquisadores e pelas questões de 

pesquisa por eles levantadas sobre o tema. 

O levantamento utilizou-se do banco de teses e dissertações da CAPES  

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Optou-se pelo 

recorte temporal de produções nos últimos dez anos, portanto de 2008 a 2017.  

A busca por publicações utilizou os descritores “aprendizagem por projetos”, 

“metodologia de projetos”, “trabalho por projetos” e “aprendizagem baseada em 

projetos”. A escolha dos descritores se justifica por serem esses os termos 

frequentemente utilizados para designar a abordagem por projetos, o que se espera 

oferecer uma abrangência da produção na temática proposta. Primeiramente, 

realizou-se a busca usando os descritores já mencionados sem refinamento de uma 

área especifica, utilizando-se do recorte temporal previamente estabelecido.  

Ao analisar as áreas do conhecimento descritas pela CAPES, na somatória 

dos descritores pesquisados, observa-se interesse acentuado na área de ciências 

humanas e na área multidisciplinar, verifica-se ainda a interesse da temática em 

áreas diversas. 

Ao reunir as áreas do conhecimento dos quatro descritores, os resultados 

apresentados denotam acentuado interesse pela abordagem por projetos, em áreas 

aplicadas à educação (52%). No entanto, encontra-se a utilização da temática em 

áreas que envolvem a engenharia (9%), e uma parte significativa das produções se 

concentram na área multidisciplinar (39%), o que retrata a perspectiva de viabilidade 

da utilização de projetos por áreas diversas. 
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Gráfico 1 - Percentual por áreas do conhecimento dos descritores pesquisados 

 

Fonte: CAPES. Catálogo de Teses. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-
teses>. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

Direcionando o olhar da produção na temática por modalidade, encontramos 

em cada descritor o seguinte quadro. 

 

Quadro 2 - Quantidade de produção e divisão por modalidade 

 
Aprendizagem 
por projetos 

Metodologia 
de projetos 

Trabalho por 
projetos 

Aprendizagem 
baseada em 

projetos 

Doutorado 02 11 03 10 

Mestrado acadêmico 10 58 13 10 

Mestrado profissional 04 26 05 06 

Total de produção de 
2008 a 2017 

16 95 21 26 

Fonte: CAPES, 2018. 
 

A soma dos quatro descritores, nos últimos dez anos, totaliza 158 pesquisas e 

observa-se maior interesse ao nível do mestrado acadêmico, perfazendo um total de 

91 trabalhos desenvolvidos, contrapondo-se a 41 para o mestrado profissional e 26 

para o doutorado.  
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Segundo Rocha (2018), o mestrado profissional permaneceu estagnado no 

Brasil por aproximadamente três décadas, e o mestrado profissional em educação, 

configurou-se como modalidade há menos de uma década, o que pode explicar a 

diferença significativa para a quantidade de produções desenvolvidas entre as duas 

modalidades.  

Com a intenção de direcionar a análise para publicações na área da 

educação, manteve-se o recorte de dez anos (2008 a 2017) e refinou-se os dados, 

selecionando como grande área do conhecimento, ciências humanas e área do 

conhecimento, educação. Após o refinamento, foram encontradas 42 produções 

distribuídas da seguinte forma: 

 

Quadro 3 - Quantidade de produção e divisão por modalidade, refinados para a área 
de ciências humanas e educação 

 

 
Aprendizagem 
por projetos 

Metodologia 
de projetos 

Trabalho 
por 

projetos 

Aprendizagem 
baseada em 

projetos 

Doutorado 1 3 1  

Mestrado Acadêmico 7 19 6 01 

Mestrado Profissional 0 2 1 01 

Total de produção de 
2008 a 2017 

8 24 8 02 

Fonte: CAPES, 2018. 

 

O gráfico abaixo compara a produção por descritor, por ano selecionado no 

recorte temporal, e possibilita a visualização do interesse pela temática.  
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Gráfico 2 - Produção por descritor/ano 

 

Fonte: CAPES. Catálogo de Teses. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-
teses>. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

Como critérios para análise das produções, primeiro, foi considerada a 

disponibilização completa do documento no banco de teses e bibliotecas 

relacionadas. A seguir, passou-se para a análise do resumo, identificando se era 

considerado o foco do projeto no ambiente escolar da educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e ensino técnico integrado ao ensino médio a partir da 

utilização do descritor no título e/ou resumo.  

Realizou-se um mapeamento das 42 pesquisas, das quais 18 atenderam aos 

critérios previamente estabelecidos. Para cada descritor elaborou-se um quadro 

indicando o ano de publicação, autor, título do estudo, objetivo da pesquisa e nível 

em que ocorreu a investigação.  

A apresentação que se segue intenciona sintetizar as questões orientadoras 

que impulsionaram os pesquisadores a observarem a aprendizagem por meio da 

realização de projetos como potencializador da aprendizagem. 

Primeiro será exposto o descritor “aprendizagem por projetos”, no qual oito 

trabalhos foram encontrados e seis atenderam aos critérios para análise das 

pesquisas. 
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Quadro 4 - Descritor: aprendizagem por projetos 

Título da pesquisa/autor Objetivo da pesquisa Nível 

Um projeto construtivista 
na educação infantil em 

tempo integral 

CASSINS, Beatriz Conci, 
2016. 

Relatar o desenvolvimento de um projeto 
construtivista em tempo integral com crianças 

de 3 a 4 anos da educação infantil da 
implementação a avaliação. 

Educação 
infantil 

Tecnologias de 
informação e 

comunicação como 
suporte à aprendizagem 

fundada em autoria  

CIRTO, Francisco Eduardo, 
2012. 

Identificar por meio da análise da produção 
desenvolvida pelos alunos, como as práticas 
pedagógicas desenvolvidas amparadas pelo 

uso das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), favoreceram a autoria 

coletiva e como estas contribuíram para ampliar 
a autonomia intelectual dos alunos. 

Ensino médio 
integrado ao 

técnico. 

Formação de professores 
para uma escola de 

autoria  

NAVES, Maria Aparecida 
Coelho, 2012. 

Apresentar uma análise dos materiais didáticos 
utilizados no curso “Tecnologias na Educação: 

ensinando e aprendendo com as TIC”, do 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 

Formação de 
professores. 

Aprendizagem por 
projetos para o 

desenvolvimento de 
competências: uma 

proposta para a educação 
profissional  

BENTO, Estevão de Jesus, 
2010 

Compreender o processo de construção de uma 
proposta pedagógica que trabalha com a 

pedagogia de projetos e sua relação com o 
desenvolvimento de competências na educação 

profissional. 

Educação 
profissional - 
curso técnico. 

Representações sociais 
de professores de 

educação infantil e séries 
iniciais do ensino 

fundamental acerca do 
trabalho por projetos 

Fonseca, Renata Oliveira 
da, 2009. 

Investigar as representações sociais de 
professores de educação infantil e séries iniciais 
do ensino fundamental acerca do trabalho por 

projetos. 

 

Educação 
infantil e 

primeira etapa 
do fundamental. 

Aprendizagem por 
projetos: possibilidades 

na escola pública 

MORAES, Lizete, 2008. 

 

Analisar o trabalho com projetos, verificando 
sua relevância em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento do aluno. 

Professores e 
alunos do 

segundo etapa 
do ensino 

fundamental e 
ensino médio. 

Fonte: CAPES. Catálogo de Teses. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-
teses>. Acesso em: 8 maio 2018. 
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Cassins (2016) considera a urgência de repensar o cotidiano de ensino das 

escolas, integrando as vivências e convivências que o grupo proporciona de forma 

que se tornem mais reflexivos, autônomos e criativos. O estudo relata o 

desenvolvimento de um projeto construtivista em tempo integral que se alia ao 

trabalho com projetos para promover a articulação entre as áreas do conhecimento e 

inter-relacionar as práticas pedagógicas desenvolvidas. 

 A pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa com fundamentação 

teórica sustentada nos principais autores sobre educação integral, desenvolvimento 

infantil na perspectiva construtivista, concepção de infância, aprendizagem por 

projetos e avaliação infantil. Os teóricos selecionados para amparar a temática sobre 

aprendizagem por projetos foram: Dewey (1959, 1979), Kilpatrick (1951), Hernández 

e Ventura (1998), Hernández (2000), Jolibert (2006) e Arroyo (1991). 

 Cassins (2016) ressalta que, embora fundamentados na ideia de construção 

do conhecimento, do rompimento da fragmentação curricular tradicional e 

direcionamento do aluno ao protagonismo, os projetos não garantem a 

aprendizagem, uma vez que esse é um processo único de cada indivíduo, no 

entanto oportunizam que as crianças sejam ativas e construam seus próprios 

caminhos. Conclui-se que a metodologia de projetos construtivistas, bem como, o 

trabalho por meio de projetos favorece significativamente a aprendizagem, mas é 

pouco experienciada pelos docentes.  

A centralidade do estudo de Naves (2012) está nas mudanças educacionais 

influenciadas pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC), o que segundo 

a autora, reflete de forma significativa nos espaços educacionais. O trabalho 

apresenta uma análise dos principais materiais utilizados na formação de 

tecnologias educacionais proposto pelo governo federal. A pesquisa é de natureza 

qualitativa, por meio de análise documental e como suporte teórico utilizou-se 

autores de cunho cognitivistas.  

 No decorrer do curso a pesquisadora identifica situações que oportunizam 

aos professores a aprendizagem por projetos com o uso das TIC, nesse contexto, 

compreende ser necessário repensar a formação docente para que se sintam 

seguros propor aos seus alunos vivências similares.   
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Cirto (2012), também traz o uso das TIC e a aprendizagem por projetos ao 

cenário educativo, seu estudo investigou a contribuição das tecnologias de 

informação aos processos pedagógicos. A metodologia utilizada foi a etnografia 

digital, concentrando-se na análise documental e produções dos alunos em 

processo de finalização do ensino médio integrado aos cursos técnicos e 

concentrados na área de produção de games e multimídia. 

O referencial teórico baseou-se na teoria sócio interacionista, na 

epistemologia genética, no construcionismo e no conceito de autonomia 

complementar à heteronomia. Os resultados da pesquisa indicam que a 

reformulação do desenho didático associada às TIC e mediadas por projetos de 

aprendizagem, favorecem a autonomia intelectual dos alunos, proporcionam a 

autoria coletiva e o desenvolvimento dos alunos, mas evidencia a necessidade de 

planejamento institucional e formação docente na temática pesquisada.  

A pesquisa de Bento (2010) possui como objetivo compreender o processo de 

construção de uma proposta pedagógica que se propõe a trabalhar com a 

pedagogia de projetos e pretende identificar, no contexto da aprendizagem por 

projetos, as estratégias utilizadas pelos docentes no contexto da sala de aula, sua 

eficácia para o desenvolvimento de competências, quais os conhecimentos, valores 

e habilidades  que podem ser mobilizados e como ocorreu a formação docente para 

a utilização da referida prática.  

A abordagem adotada pelo autor foi a modalidade qualitativa, na forma de 

estudo de caso, analisou-se documentos da instituição de ensino e do curso, e no 

decorrer do estudo foi utilizado uma constante revisão da literatura. O pesquisador 

conclui que as mudanças impostas pelo mercado de trabalho e propostas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Profissional, ao aluno egresso do curso técnico transcendem o exercício 

adequado de atividades em seus locais de trabalho, espera-se um sujeito autônomo, 

reflexivo e crítico, o que torna imperativo o repensar do currículo, das metodologias 

utilizadas e da capacitação docente de forma que atendam às novas exigências 

impostas.    

O estudo desenvolvido por Fonseca (2009) lança seu olhar sobre os 

professores da primeira etapa do ensino fundamental e suas representações sobre o 
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trabalho por projetos, fundamentando-se na teoria Moscoviciana das 

Representações Sociais.  

A autora considera que para a compreensão dos significados complexos 

existentes nos processos educacionais, a teoria das Representações Sociais, criada 

pelo psicólogo social Serge Moscovici, oferece um rico instrumental que possibilitará 

identificar e compreender o que os docentes pensam sobre o trabalho por projetos e 

como utilizar-se desse saber para a qualidade do processo educativo. Trata-se de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, seu grupo pesquisado foi formado por nove 

sujeitos e os instrumentos utilizados foram a ficha de caracterização do sujeito, a 

observação no ambiente escolar, a análise de documentos da instituição e a 

entrevista semiestruturada.  

Fonseca (2009) evidencia em sua conclusão que as professoras possuem 

conceitos diversos sobre a aprendizagem por projetos, observa-se a ausência de 

fundamentação teórica e, ainda que considerada por elas como uma metodologia 

positiva e inovadora, apontam dificuldade em efetivar a proposta.  

Concluindo a análise dos trabalhos com o descritor “aprendizagem por 

projetos”, observa-se a pesquisa desenvolvida por Morais (2008), que, com uma 

população ampliada para professores de quatro escolas, tanto no ensino 

fundamental como no ensino médio, objetiva verificar a relevância dos trabalhos com 

projetos em relação ao desenvolvimento da aprendizagem e de competências. A 

metodologia utilizada foi a análise documental das propostas pedagógicas e dos 

planos de curso e utilizou-se a pesquisa de campo como meio para a observação 

dos processos e entrevistas com alunos e professores envolvidos no trabalho. 

 Morais (2008) conclui que embora os projetos sejam utilizados de forma 

recorrente entre os agentes pesquisados existem interpretações variadas e observa-

se a presença da concepção de que trabalhar por projetos é inovador, mas não 

compatibiliza com o ensino dos conteúdos e de uma sequência programada. A 

autora complementa a necessidade observada pelos demais trabalhos pesquisados, 

de aprofundar o conhecimento teórico-metodológico dos docentes, proporcionando-

lhes maior segurança para o trabalho com projetos.  
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O próximo descritor é recorrente na fala dos professores ao referir-se à 

temática estudada e concentra-se nele o maior número de pesquisas encontradas, 

totalizando 24, sendo que 8 cumprem os critérios estabelecidos para inclusão. 

 

Quadro 5 - Descritor: metodologia de projetos (continua) 

Título da Pesquisa/Autor Objetivo da pesquisa Atuação 

Integração curricular na escola 
estadual de educação 

profissional Dario Catunda 
Fontenele, Ipueiras-Ce: 

desafios e caminhos possíveis 

SOARES, Antonio Claudio Regis 
Oliveira, 2016. 

Compreender o desenvolvimento 
da proposta de integração 
curricular para os cursos 

técnicos da Escola Estadual de 
Educação Profissional Dario 

Catunda Fontenele. 

Gestores, professores 
dos cursos técnicos da 

Escola Estadual de 
Educação Profissional. 

Ensino colaborativo e 
desenvolvimento da 

abordagem construcionista 
contextualizada e significativa 

na perspectiva da inclusão 

ROCHA, Naiara Chierici da, 
2016. 

Analisar a articulação do 
trabalho do professor de 

matemática da sala comum com 
o professor especializado em 
Deficiência Intelectual (DI) a 

partir de uma proposta de ensino 
colaborativo baseado na 

abordagem construcionista, 
contextualizada e significativa 

(CCS), usando como estratégia 
pedagógica o desenvolvimento 

de projetos. 

Uma professora de 
matemática que atua na 
sala de aula comum e 

uma professora que atua 
no Atendimento 

Pedagógico 
Especializado (APE), 

especializada em 
Deficiência Intelectual. 

A metodologia de projetos na 
educação profissional: 

organização do trabalho do 
professor E aprendizagem dos 
alunos na percepção de alunos 

e professores 

POLIDO, Ariela Fernanda, 2016 

Analisar a aplicação da 
metodologia de projetos como 

prática de ensino-aprendizagem 
na educação profissional e o 
desenvolvimento das práticas 

dos professores em sala de aula, 
abordando aspectos 

relacionados com a organização 
do trabalho do professor e a 

aprendizagem significativa dos 
alunos. 

Professores e alunos do 
curso técnico em 

Logística. 

Pedagogia de projetos e 
cultura popular: atividades 
exitosas em séries iniciais. 

FILHO, Marcelo Nicomedes dos 
Reis Silva, 2014. 

Investigar o papel e a 
aplicabilidade da cultura popular 

na sala de aula, ficando na 
pedagogia de projetos, como 

elemento facilitador dos 
processos educacionais e de 

ensino aprendizagem. 

Uma professora, uma 
coordenadora e uma 

gestora. 
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Quadro 5 - Descritor: metodologia de projetos (conclusão) 

Aplicação da metodologia de 
projetos com abordagem CTS 

na educação profissional 
técnica em química integrado 

de nível médio: uma 
experiência na microbiologia  

FERREIRA, Lindiane Lopes, 
2014 

Analisar as possíveis 
contribuições da Metodologia de 

Projetos com abordagem em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e verificar se houve 
contribuições para o 
desenvolvimento da 

aprendizagem, de habilidades, 
atitudes, competências e 

valores. 

Estudantes da educação 
profissional técnica em 
química integrado ao 

ensino médio, na 
disciplina de 

Microbiologia Industrial 
II. 

Projetos de trabalho na creche 
UFF: articulação com a 

proposta pedagógica e a 
produção das crianças 

MELO, Claudia Vianna de, 2013. 

Investigar a articulação entre os 
projetos de trabalho, a proposta 
pedagógica e a produção das 

crianças. 

Professores e crianças 
de 18 meses a 5 anos. 

Uso da metodologia de 
projetos visando uma 

aprendizagem significativa de 
Física: estudo contextualizado 

das propriedades do solo  

LIMA, Ananias de Oliveira, 2010. 

Avaliar a eficácia da metodologia 
de projetos na 

contextualizaçãodos conceitos 
de Física no ensino da Ciência 

do Solo, despertando o interesse 
pela pesquisa científica ao 

trabalhar em equipe, 
contribuindo na formação 

integral do aluno e promovendo 
uma aprendizagem significativa. 

Alunos do curso técnico 
em agropecuária 

integrado ao ensino 
médio, matriculados na 

disciplina de Física. 

A prática pedagógica de 
professores do ensino 

fundamental na perspectiva de 
uma educação de qualidade 

para todos  

MIRALHA, Jussara Oliveto, 2008. 

Investigar quais são as práticas 
pedagógicas que os professores 

do 1º ciclo do ensino 
fundamental consideram as mais 

adequadas para a valorização 
das diferenças na sala de aula 

(educação inclusiva). 

Professores do 1º ciclo 
do ensino fundamental 

Fonte: CAPES. Catálogo de Teses da CAPES. Disponível em: 
<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses>. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

Lima (2010) justifica a sua pesquisa em avaliar a eficácia da metodologia de 

projetos na contextualização dos conceitos de física com alunos do curso técnico 

atrelado ao ensino médio, no ensino da Ciência do Solo, porque no âmbito da física 

a metodologia tradicional não tem atendido ao objetivo de formar o jovem 

técnicamente e cientificamente, sendo incapaz de conectar-se às disciplinas 

profissionais e estimular o desenvolvimento de habilidades para o trabalho em 

equipe. Para o autor, as propostas educacionais contemporâneas precisam centrar-
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se na educação de um indivíduo que atenda às suas necessidades pessoais e aos 

anseios da sociedade atual.  

O estudo proposto por Lima (2010) pauta-se em dois conceitos correntemente 

atrelados à metodologia de projetos, à interdisciplinaridade e à aprendizagem 

significativa. Para fundamentar a concepção de interdisciplinaridade, utiliza-se de 

autores como Japiassu (1976), Lück (2007), Tavares (1999) e para a aprendizagem 

significativa, autores contemporâneos como Moreira (1999) e Coll (1998). Como 

metodologia, realizou-se um ensaio experimental com um grupo de 24 alunos sob a 

proposta de um tema gerador que de forma interdisciplinar e contextualizada 

abrangesse os conceitos sobre solo.  

O pesquisador observou que a utilização da metodologia de projetos 

possibilitou maior interesse e entusiasmo por parte dos alunos, bem como melhor 

compreensão e visão mais contextualizada do conteúdo proposto para estudo, além 

de possibilitar a vivência de trabalho em equipe. 

Por meio de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo analítico-descritiva, 

Polido (2016) propõe-se a analisar a aplicação da metodologia de projetos como 

prática de ensino na educação profissional, tendo como sujeitos da pesquisa alunos 

e professores do curso técnico, nível médio, de logística. 

A conclusão alcançada por Polido (2016) assemelha-se a Lima (2010) ao 

inferir que a utilização da metodologia de projetos na educação profissional tende a 

promover a aprendizagem significativa e ressignificar a atuação do professor. Para a 

pesquisadora, o aluno da educação profissional apresentado ao trabalho por 

projetos atribui significado às competências desenvolvidas em aula, o que o leva a 

corresponder com as habilidades esperadas pelo atual mundo do trabalho, todavia, 

não deve ser vista como única fonte do desenvolvimento do conhecimento e 

aprendizagens significativas, mas como meio para estimular uma melhor prática 

docente, a maior participação dos alunos nas atividades e o trabalho em equipe. 

O curso técnico integrado ao ensino médio será também o espaço de 

pesquisa selecionado por Ferreira (2014), sob a perspectiva da junção da 

Metodologia de Projetos e a abordagem em Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

(CTS), pretende-se analisar as contribuições para o desenvolvimento da 
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aprendizagem, de competências, habilidades, atitudes e valores, com vistas a um 

ensino mais humanizado, no curso técnico de química, nas aulas de microbiologia. 

A pesquisa é de abordagem predominante qualitativa, porém utilizou-se da 

abordagem quantitativa para a análise de dados coletados a partir de um 

questionário realizado com os alunos, no que se refere à categoria é um estudo 

descritivo exploratório e os procedimentos adotados foram de intervenção.  

 Segundo a autora, a finalidade da educação CTS é propiciar aos estudantes 

uma alfabetização em ciência e tecnologia. Nela o estudante partilha e participa com 

o professor do processo de produção do seu conhecimento, ele compreende a 

técnica, mas sobre ela e seus resultados, torna-se reflexivo. 

A metodologia de projetos e a abordagem CTS integradas, de acordo com a 

pesquisadora, confluem para o desenvolvimento de relações interpessoais, uma 

aprendizagem baseada em situações reais e que estimula a tomada de decisões, a 

interdisciplinaridade e o desenvolvimento de atitudes e valores. A pesquisa reitera a 

relevância de um profissional que apresente habilidades técnicas, teóricas e sociais 

da atuação do professor nas referidas metodologias.  

O objetivo geral definido por Soares (2016) foi a compreensão de como a 

equipe gestora da unidade pesquisada poderia auxiliar no desenvolvimento de uma 

proposta de integração do curricular para os cursos técnicos, de forma a beneficiar a 

formação integral dos estudantes. Metodologicamente, utilizou-se da pesquisa 

qualitativa, do tipo estudo de caso e como instrumentos o questionário e a entrevista 

semiestruturada. O referencial teórico que tratam dos desafios da integração 

curricular foi embasado por autores como Ragattieri e Castro (2010); Ramos (2011) 

propiciou melhor compreensão das concepções, propostas e problemas dos 

currículos do ensino médio; e Moreira (2013) contribuiu por tratar do papel da gestão 

diante dos desafios do currículo e outros autores discutem gestão, currículo e 

integração curricular. 

O pesquisador explicita a importância do gestor no processo de 

implementação de um currículo integrado em todas as suas facetas, na 

apresentação do como fazer, na organização, no acompanhamento, monitoramento 

e sistematização da proposta, e aponta a metodologia de projetos como 
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potencializadora para a integração curricular por tratar-se de uma metodologia que 

possibilita a integração das áreas do conhecimento  

Miralha (2008) examina em sua pesquisa quais as práticas pedagógicas 

comumente utilizadas pelos docentes do 1º ciclo do fundamental para garantir a 

qualidade de aprendizagem dos alunos, em uma realidade que integra na sala de 

aula regular alunos com deficiência. Elegeu-se a abordagem qualitativa do tipo 

estudo de caso com a intenção de privilegiar as peculiaridades e variadas 

dimensões do fenômeno estudado. 

Entre as experiências pedagógicas consideradas exitosas pelas professoras 

na valorização das diferenças, encontra-se a forma como organizam e planejam o 

ensino. Observou-se no discurso docente aproximações com o enfoque 

globalizador, e a metodologia de projetos foi apontada por 6 das 19 professoras 

pesquisadas como uma estratégia que além de valorizar a diferença, compreende 

temáticas de interesse dos alunos partindo ou de situação real ou de um problema 

que motive a busca por conhecimento e respostas. Notou-se concordância que a 

metodologia propõe aspectos mais motivadores e significativos do que a linearidade 

de conteúdos propostos pelos livros didáticos, entretanto, constatou-se que os 

saberes docentes sobre a metodologia encontram-se em fase de desenvolvimento. 

O objetivo geral da pesquisa desenvolvida por Rocha (2016) foi analisar a 

articulação do trabalho do professor de matemática da sala comum com o professor 

especializado em deficiência intelectual (DI), partindo de uma proposta de ensino 

colaborativo baseado na abordagem Construcionista Contextualizada e Significativa 

(CCS) e utilizando como estratégia a metodologia de projetos. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa e a coleta de dados efetivou-se por meio de observação, 

entrevistas e intervenção na escola. 

A abordagem CCS foi idealizada por Schlünzen (2000) em sua tese de 

doutorado e propõe um ambiente de aprendizagem visando um ensino inclusivo no 

qual, com auxílio do computador, os estudantes com deficiências intelectuais e 

físicas, potencializassem suas habilidades. A despeito do objetivo geral da 

pesquisadora concentrar-se na colaboração entre os docentes, o projeto foi 

desenvolvido com todos os alunos da turma do 6º ano da segunda etapa do 

fundamental, o que possibilitou observar a eficácia da metodologia de projetos para 
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a aprendizagem significativa de todos os sujeitos. A experiência vivenciada permitiu 

a pesquisadora inferir que trabalhar com projetos articula-se adequadamente a 

abordagem CCS, propicia a atribuição de significado ao que se está aprendendo e 

possibilita práticas colaborativas e inclusivas no ambiente escolar.   

 A introdução da cultura popular por meio da metodologia de projetos e até 

que ponto a metodologia colabora para uma aprendizagem mais significativa foi 

objeto de estudo de Filho (2014). Mediante uma pesquisa qualitativa com base em 

um estudo de caso, tendo como foco de atenção um projeto desenvolvido com os 3º 

anos do ensino fundamental. Autores como Barbosa e Horn (2008), Nogueira 

(2008), Hernandez e Ventura (1998) e Perrenoud (2001) foram referencias principais 

para o trabalho por projetos.  

Filho (2014) esclarece que os docentes da unidade pesquisada são 

orientados pela instituição a trabalhar por meio de projetos em suas práticas 

educativas, com a intenção de trazer significado à realidade local e abarcar a cultura 

popular presente na comunidade. Observa ainda a necessidade de propiciar a 

entrada da cultura popular em sala de aula como conhecimento inerente às áreas de 

estudo e não somente como atividades fragmentadas, de maneira que ocorra uma 

ressignificação e resgaste da cultura local. Ao referir-se ao processo avaliativo 

comenta ser frequente que elas não se relacionem aos trabalhos desenvolvidos com 

ênfase na cultura popular. 

A pesquisa de Melo (2013) desenvolveu-se norteada por dois 

questionamentos, como os projetos de trabalho dialogavam e se articulavam com a 

proposta pedagógica da instituição em que se desenvolveu a pesquisa, e qual a 

visibilidade das produções das crianças nos portfólios elaborados no decorrer dos 

projetos de trabalho na educação infantil, com crianças de 18 meses a 5 anos.  

A pesquisadora analisou a produção sobre projetos de trabalho restrita à 

infância, os projetos de trabalho desenvolvidos na unidade pesquisada e as 

observações registradas no caderno de campo após as reuniões pedagógicas. O 

referencial teórico para o entendimento sobre projetos de trabalho contou com a 

contribuição de autores, como Hernández e Ventura (1998), Barbosa e Horn (1998),  

Edwards (1999) e Gandini e Forman (1999).  

Comprovou-se a articulação entre os projetos de trabalho e a proposta 
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pedagógica e a visibilidade das produções das crianças por meio dos portfólios, 

constatou-se que a metodologia provoca o protagonismo infantil em relação à sua 

própria aprendizagem, a construção coletiva, aguça a curiosidade infantil e 

possibilita a “escuta” das suas inquietações e potencialidades. 

O terceiro descritor a ser analisado é o “trabalho por projetos”, termo rotineiro 

ao tratar a aprendizagem baseada por projetos. Foram selecionados 8 trabalhos, 

dos quais 4 adequavam-se aos critérios estabelecidos, porém 2 pesquisas, a de 

Fonseca (2009) e Polido (2016), foram contempladas no estudo das pesquisas 

desenvolvidas nos descritores anteriores. 

 

Quadro 6 - Descritor: trabalho por projetos 

Título da Pesquisa/Autor Objetivo da pesquisa Atuação 

A formação continuada e os 
projetos de trabalho nos 
anos iniciais do ensino 

fundamental: um estudo na 
cidade de Vilhena/RO 

BERTOZZI, Andrea Priscila, 
2013. 

Verificar os conhecimentos 
construídos pelos docentes 

que atuam nos anos iniciais, de 
uma escola estadual sobre os 

aspectos teórico-metodológicos 
referentes aos projetos de 

trabalho. 

Nove professores, sendo 
sete com atuação direta nos 

anos iniciais do ensino 
fundamental e dois em 

demais funções de apoio 
técnico pedagógico. 

Uma proposta de uso do 
blog como ferramenta de 

auxílio ao ensino de ciências 
nas séries finais do ensino 

fundamental  

BIERWAGEN, Glaucia Silva, 
2011. 

Explicitar como o trabalho com 
o blog, utilizando outras 

ferramentas tecnológicas como 
e-mail, Google Docs, HQ digital 

on-line podem auxiliar aos 
alunos a produzirem atividades 

na disciplina de ciências. 

Alunos do 8º ano do ensino 
fundamental na disciplina de 

ciências. 

Fonte: CAPES. Catálogo de Teses. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-
teses>. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

A pesquisa de Bertozzi (2013) é de abordagem qualitativa e dividiu-se em 

duas etapas, primeiro o levantamento bibliográfico das bases teóricas referentes ao 

trabalho por projetos seguido do estudo empírico em uma unidade escolar com nove 

professores atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, o levantamento de 

dados utilizou-se de questionário e entrevista de grupo focal. Autores como Dewey 

(1978), Kilpatrick (1978), Hernández e Ventura (1998) auxiliaram na compreensão 

da visão educativa atrelada aos projetos de trabalho. Considerou-se relevante 

verificar os conhecimentos docentes sobre o trabalho por projetos por se tratar de 



50 

 

 

 

uma metodologia difundida como política nacional de educação, como nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e em cursos de formação continuada ofertados 

para os docentes da rede pública. 

Apesar da escola onde se realizou a pesquisa declarar que utiliza os projetos 

de trabalho como parte do programa institucional e compor o tema de formação 

oferecida aos docentes, a pesquisa identificou insegurança quanto à conceituação, à 

concepção educativa e às peculiaridades metodológicas dos projetos de trabalho. 

Os professores salientaram que a formação continuada não trata de maneira 

específica sobre a temática, o que os leva a priorizar o lado prático, sem de fato 

terem dominado e refletido sobre os fundamentos teóricos e metodológicos, porém, 

a despeito do contexto relatado, os projetos de trabalho são considerados pelos 

docentes como uma prática que estabelece relações entre os conhecimentos, 

levando-os a ensinar de forma diferente e ao aluno a aprender de forma globalizada.  

Bierwagen (2011) explicita em sua pesquisa a produção de atividades que 

motivassem a pesquisa, autonomia, reflexão e trabalho cooperativo na disciplina de 

ciências da 2ª etapa do fundamental, por meio da elaboração de um blog associado 

a outras ferramentas tecnológicas, relacionando as TIC, a aprendizagem e a 

apropriação do conhecimento.  

A etnografia foi o processo escolhido para a realização da pesquisa. A fonte 

de geração dos dados é a análise do blog e os seus trabalhos realizados e postados 

pelos alunos, com a mediação docente. O autor utiliza em seu percurso os conceitos 

propostos por Hernández (2008) de que os projetos de trabalho podem integrar 

várias disciplinas, instituir conexões que levem os alunos a questionar, favorecendo 

outras interpretações sobre um determinado aspecto ou fenômeno, e contribuindo 

para as relações interpessoais.  Outro conceito utilizado no trabalho é o de portifólio, 

as postagens dos alunos representam todo o processo desenvolvido pelo projeto de 

trabalho, trata-se de um portifólio virtual que permite a reflexão e avaliação das 

atividades desenvolvidas e da aprendizagem.  

A pesquisa verifica que o uso didático de ferramentas tecnológicas não se 

trata apenas de comprar computadores ou disponibilizar notebooks e tablets, mas 

oferecer, como mencionou a pesquisadora, uma prática centrada na formação global 

dos alunos. 
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O último descritor a ser analisado foi a “aprendizagem baseada em projetos”, 

para ele foram apresentados dois trabalhos, sendo que ambos atendiam aos 

critérios para análise. 

 

Quadro 7 - Descritor: aprendizagem baseada em projetos 

Título da Pesquisa/Autor Objetivo da pesquisa Atuação 

Painel didático: uma experiência 
baseada em projetos 

PINOTTI, João Batista Keffler, 2015. 

Validar ou não a afirmação de que a 
organização do conteúdo por meio da 

hierarquização de conceitos, 
princípios e ideias fundamentais da 
área de formação, a confecção do 

painel didático e o método de 
projetos se constituem meios e 

estratégias pedagógicas facilitadoras 
de aprendizagem contextualizada, 

significativa e possibilitam a 
autonomização do saber. 

Alunos do curso 
técnico em 
edificações 

integrado ao 
ensino médio. 

Desenvolvimento de jogos digitais 
pela educação básica: uma 

experiência a distância 

SANTOS, Antonia de Souza dos, 
2014. 

 

Inserir os jogos digitais como um 
recurso metodológico no ensino da 

matemática, apoiado a um 
conhecimento prévio de conteúdo, de 
atividades presenciais (sala de aula 

convencional) e atividades a 
distância, através do ambiente virtual 

Edmodo. 

Alunos do 8º ano 
do ensino 

fundamental, na 
disciplina de 
Matemática. 

Fonte: CAPES. Catálogo de Teses. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-
teses>. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

Pinotti (2015) desenvolveu em um componente curricular do curso técnico em 

edificações integrado ao ensino médio uma experiência de aprendizagem baseada 

em projetos, o modelo adotado foi desenvolvido pelo Buck Institute for Education 

(BIE), por ser destinada especialmente a professores do ensino fundamental e 

ensino médio. A experiência metodológica efetivou-se por meio do desenvolvimento 

de um painel didático, na modalidade de pesquisa-ação. Para a elaboração do 

projeto de aprendizagem seguiu-se os procedimentos adotados pela BIE (2008) e as 

recomendações de Moura e Barbosa (2013) e Prado (2011).  

Aos alunos foi apresentada uma questão orientadora que descrevia um 

problema real do mundo do trabalho para que propusessem a solução. Os principais 

resultados apresentados pelo autor referem-se ao favorecimento de uma 

aprendizagem contextualizada e significativa; os conceitos apreendidos em aula 



52 

 

 

 

foram testados e aplicados para a resolução do problema, o que possibilitou o 

vínculo entre a teoria e a prática; a experiência despertou interesse pelos conceitos 

apresentados pelo componente curricular e o aprender-fazendo, levou-os do espaço 

da sala de aula para uma situação concreta do mundo do trabalho.  

No que tange aos professores envolvidos, destacou-se o sentimento de 

que a aprendizagem por projetos, como conclui o autor, pode transformar 

conhecimento acumulado em conhecimento em movimento; observou-se a 

replicação dos procedimentos e a construção do painel didático em outra turma, o 

que denota que o grupo docente se sentiu provocado a buscar novas possibilidades 

de promover uma aprendizagem significativa e prazerosa. 

    O levantamento e estudo das dissertações e teses possibilita depreender o 

interesse pelo trabalho por projetos em todo o ensino básico. Observa-se uma 

visível busca por uma educação de qualidade, integral e fundamentada na 

construção de competências e habilidades que atendam às demandas 

contemporâneas e promovam um ensino aprendizagem vivencial e significativo. 

A abordagem de pesquisa amplamente selecionada pelos pesquisadores 

foi de natureza qualitativa. O estudo de caso, a pesquisa-ação e a análise 

documental foram recorrentes, bem como os instrumentos como entrevista, 

questionários e grupos focais. 

Constata-se que muitas instituições e docentes que afirmam trabalhar por 

projetos, por vezes, não compreendem a complexidade da proposta e necessitariam 

de maior fundamentação teórica para que ocorresse significativa mudança no 

processo da aprendizagem. Verificam-se ainda situações em que há uma busca por 

um trabalho integrado entre as disciplinas por parte do professor, mas não a 

realização efetiva de um projeto integrador que altere o currículo e a concepção e 

ensino. 

Observa-se como comum a todas as propostas de projetos o estabelecimento 

de um tema-problema, a interpretação crítica, a análise da realidade, o 

estabelecimento de conexões entre os fenômenos e a atitude cooperativa entre 

professor e aluno, o que, segundo Hernández (1998), distingue os projetos de 

trabalho de outras metodologias e verifica-se ainda a possibilidade de aliar a 
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aprendizagem por projetos a outras teorias que possibilitam a aprendizagem e as 

tecnologias educacionais.  

Não foi observado resistência para uma aprendizagem baseada em projetos, 

no entanto, escolhas metodológicas que ultrapassem o aprender imposto pelas 

disciplinas e produza conhecimento tanto para o aluno como para o professor serão 

aplicadas por professores que sintam segurança em adotá-las, portanto, é preciso 

investigar as concepções docentes, propiciar formação e fomentar a prática.  

Os aspectos levantados como pontos de insegurança denotam que os cursos 

de formação inicial e continuada podem contribuir de forma mais significativa para a 

apropriação dos conhecimentos teórico-metodológicos e da necessidade de 

envolvimento e apoio da equipe administrativa. Entre os aspectos facilitadores da 

insegurança, encontram-se a forma de avaliar, a necessidade de cumprimento dos 

conteúdos propostos para a etapa, a quem pertence a seleção do tema e o receio de 

expor-se a um fazer pedagógico que não está centrado no docente, ainda que os 

professores concordem que uma aprendizagem significativa pressupõe o 

protagonismo discente e que alterar a prática é uma urgência para atender às 

necessidades da contemporaneidade.    

Nesse sentido, a presente pesquisa agrega novos conhecimentos e olhares 

ao inquerir as concepções docentes sobre a aprendizagem por projetos, 

possibilitando reunir indicadores que viabilizam uma proposição de elementos 

teóricos e experienciais a serem contemplados em uma formação, uma vez que 

sobre a aprendizagem por projetos vislumbra-se a perspectiva de um ensino 

globalizado, mais relacional, que anula o eurocentrismo docente e possibilite a 

mediação entre conteúdo, escola e vida. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Procedimentos da pesquisa 

 

Com o propósito de pesquisar a vivência e a concepção dos professores em 

relação à aprendizagem com projetos, assumiu-se a abordagem qualitativa, na 

modalidade de um estudo exploratório descritivo.  

Segundo Gil (2010), as pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade com o problema, uma vez que o interesse é considerar múltiplos 

aspectos do fenômeno estudado. Esclarece ainda que “as pesquisas descritivas são, 

juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores 

sociais preocupados com a atuação prática” (GIL, 2002, p. 42).   

Como campo de pesquisa escolheu-se uma rede de escolas particulares do 

estado de São Paulo. Essa rede de escolas está inserida em um contexto mais 

amplo por se fazer presente em 165 países. No Brasil, as atividades educacionais 

iniciaram-se em 1896, sendo que atualmente somam-se 478 unidades escolares 

com representatividade em todos os estados brasileiros.   

No estado de São Paulo, a referida rede, constitui-se de um centro 

universitário, quadri-campi, 85 unidades escolares de educação básica, 3.381 

professores e 68.828 alunos da educação infantil a pós-graduação. A escolha pelo 

estado de São Paulo como universo da pesquisa se deve ao fato de ser esse o locus 

de trabalho da pesquisadora. Segue nos anexos o termo de concordância da rede 

educacional para efetivação da pesquisa.  

Como sujeitos da pesquisa escolheu-se professores do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental, perfazendo um total de 1.027 professores, distribuídos em 

escolas pertencentes a oito regiões administrativas. Para efeito de administração, a 

rede se organiza em núcleos administrativos. 

No sentido de obter uma representatividade dos professores das oito regiões 

administrativas, foi estabelecido um processo randômico aleatório nos e-mails dos 

professores com o auxílio do Excel. A amostra foi extraída dos 200 primeiros 

professores da lista randômica.  
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4.2 Instrumentos da pesquisa 

 

Considerando a amplitude geográfica envolvida na pesquisa, professores de 

unidades escolares do estado de São Paulo, optou-se como instrumento de 

pesquisa um questionário on-line constituídos por questões abertas e fechadas. As 

questões fechadas abordaram aspectos relacionados ao perfil dos respondentes e 

as abertas envolvem perguntas relativas às concepções e vivências dos professores 

na aprendizagem por projetos (Anexo 2).   

Gil (2002) descreve o questionário como um meio rápido, com exigência de 

menor recurso financeiro, garantia de anonimato e possibilidade de se obter 

informações sobre a compreensão do sujeito no que se refere a um determinado 

aspecto ou situação pesquisada.  

Para elaboração do questionário, foi utilizado o aplicativo Google Forms. A 

ferramenta foi escolhida por se tratar de uma plataforma gratuita e pública que 

garante o anonimato do participante, conferindo a este maior confiabilidade de que 

as informações detalhadas da estação ou do usuário do computador não serão 

utilizadas pelo pesquisador. 

Outros aspectos relevantes se referem ao fato da ferramenta não limitar o 

número de usuários, e as respostas e os resultados serem organizados em uma 

planilha associada ao formulário, o que possibilita acompanhar em tempo real o 

status da pesquisa.  

Anteriormente a sua aplicação, foi realizado um pré-teste com 10 indivíduos 

com as características do universo a ser posteriormente pesquisado. De acordo com 

Gil (2002), o pré-teste visa assegurar validade ao questionário, apontando possíveis 

falhas na elaboração, tais como a falta de clareza na redação, questões muitas 

complexas ou desnecessárias, perguntas que causem constrangimentos, entre 

outros aspectos. 

Chagas (2000, p. 14) corrobora ao afirmar que: 

Nenhum pesquisador, por mais capaz que seja, deve imaginar que o 
primeiro rascunho de um questionário deva receber aprovação direta, 
transformando-se no instrumento definitivo para coleta de dados. A 
construção de um questionário deriva de um processo de melhoria, fruto de 
tantos exames e revisões quantas forem necessárias. Cada questão deve 
ser analisada individualmente, para garantir se é mesmo importante, se não 
é ambígua ou de difícil entendimento, etc. Todas as indagações quanto ao 



56 

 

 

 

conteúdo, forma, redação e sequência devem ser feitas para cada questão. 
Uma vez concluída a revisão, feita pela equipe de pesquisa, o questionário 
estará pronto para o pré-teste. Após a revisão originada no pré-teste o 
questionário estará em condições de ser aplicado eficazmente na pesquisa.  

Os participantes do pré-teste foram convidados a preencher o questionário 

on-line, marcar o tempo utilizado e discriminar os aspectos considerados 

importantes como: clareza e precisão dos termos, quantidade de questões, forma de 

elaboração das perguntas, ordem em que as perguntas foram apresentadas e 

clareza no texto introdutório (GIL, 2002). 

Após o pré-teste e adequações realizadas, o link do questionário foi enviado 

para 200 participantes, esperando-se receber um retorno de 100 participantes. Até o 

fechamento da coleta, obteve-se 123 respondentes. 

Na apresentação do questionário, foram inseridas explicações sobre a 

pesquisa e a garantia do anonimato dos respondentes, sigilo das informações e 

esclarecimento de que não seria solicitada em momento algum a sua identificação 

ou a identificação do computador, ou seja, o IP (Protocolo de Internet).  Esclareceu-

se também que, ao enviar o questionário, o respondente automaticamente 

confirmaria sua participação na pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), recebendo parecer favorável e 

aprovação sob o número de protocolo 2.066.491. 

 

4.3 Análise dos dados 

 

A análise dos dados segue os procedimentos coerentes com as abordagens 

qualitativas de pesquisa. Lüdcke e André (2015, p. 49) defendem que para a análise 

dos dados qualitativos “[...] não existe uma forma melhor ou mais correta. O que se 

exige é sistematização e coerência do esquema escolhido com o que pretende o 

estudo”. É um processo criativo que demanda do pesquisador precisão intelectual e 

dedicação. 

Nesse estudo, optou-se pelo apoio de um software de análise de dados 

qualitativos, que, conforme Reis, Costa e Souza (2016), visam auxiliar os 

utilizadores nas variadas tarefas que compõem a análise e mapeamento de dados.  
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O software de análise qualitativa denominado por webQDA (SOUZA, SOUZA 

e COSTA, 2014; REIS, COSTA e SOUZA, 2016; COSTA e AMADO, 2017) propõe 

analisar dados qualitativos não numéricos, buscando combinações que possibilitem 

a categorização e análise interpretativa dos dados  

Foi imperativo o zelo para que a utilização de um portfólio eletrônico não 

afastasse a pesquisadora da perspectiva do referencial teórico e da construção das 

categorias e análise dos dados. A facilidade de um ambiente colaborativo, a 

manutenção da plataforma on-line e a facilidade de contato com a equipe gestora do 

software também foram considerados relevantes pela pesquisadora para a sua 

utilização.   

A utilização de computadores e softwares não substituem o olhar do 

pesquisador. Segundo Bauer e Gaskell (2015), a análise permanecerá sendo um ato 

de interpretação humana. No entanto, a utilização do software permitiu a 

pesquisadora lidar com uma quantidade maior de respostas.  

Importante salientar que apesar do uso do software como ferramenta de 

apoio à análise dos dados qualitativos, a priori as categorias e subcategorias foram 

definidas tendo por base, após a inserção dos dados obtidos na plataforma, a 

orientação metodológica proposta por Lüdke e André (2015), que consiste numa 

primeira etapa de leitura e releitura dos dados obtidos e da observação de temas 

recorrentes e concepções em comum, seguida da reavaliação das tendências 

encontradas e da busca de inferências e relações por meio, desde a primeira etapa 

investigativa, de procedimentos analíticos.     

Do diálogo entre os resultados alcançados no estudo e a fundamentação 

teórica, aspectos estes considerados fundamentais por Triviños (2017), constitui-se 

a caracterização da população pesquisada, o estabelecimento de duas grandes 

categorias: a base conceitual e a base metodológica, bem como os indicadores de 

formação.  

Lüdke e André (2015) apresentam uma sequência de sugestões práticas, 

baseadas em Guba e Lincoln (1981) para a formulação de categorias que foram 

adotados pela pesquisadora: 

1. Verificação se há recorrência de observações, comentários ou temas em 

diferentes contextos. 
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2. Definição de aspectos que apresentaram regularidade e serviram de base 

para o primeiro agrupamento. 

3. Os dados não classificados foram agrupados para serem reexaminados 

posteriormente, uma vez que a relevância de um tópico não deve ser 

medida por sua frequência. 

4. As categorias estabelecidas atendem ao propósito da pesquisa, mantendo 

coerência e integralidade (homogeneidade interna) e clareza entre as 

diferenças apresentadas (heterogeneidade externa), também buscando 

incluir a maior parte dos itens em uma das categorias (inclusividade), 

apresentando coerência e plausibilidade. 

Relativo à estrutura do software, no espaço fontes inseriu-se os dados 

separados por questão em formato Excel, a codificação se deu em códigos em 

formato árvore (categorias e subcategorias, baseadas em análise qualitativa) e 

descritores (dados das questões fechadas e passíveis de quantificação). Os 

questionamentos foram utilizados como auxílio para leitura e releituras, e, 

posteriormente, para a busca de relações entre os dados. O espaço destinado a 

gestão manteve o diário de bordo da pesquisadora e o gerenciamento do fluxo de 

trabalho disponível para a orientadora.  

A categorização não pretendeu esgotar a análise, mas acrescentar algo 

pertinente à discussão existente sobre o tema pesquisado, estabelecendo conexões 

e relações que permitam novas interpretações e explicações, gerando uma nova 

perspectiva teórica ou ainda outros questionamentos a serem pesquisados. 

A realização de uma pesquisa deve ser a promoção do “confronto entre os 

dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico construído a respeito dele” (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 2)    
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5 ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES SOBRE PROJETOS: A SÍNTESE 

INTERPRETATIVA 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as concepções dos docentes 

de ensino fundamental sobre a aprendizagem baseada em projetos. Nesse capítulo, 

serão apresentados os achados da pesquisa obtidos a partir da análise dos 

dados mediante os procedimentos apresentados no tópico anterior. 

O esquema abaixo é ilustrativo da organização dos dados em que se 

apresenta a caracterização dos sujeitos da pesquisa, as duas grandes categorias 

que emergiram dos dados: Base Conceitual e Base Metodológica, com as 

respectivas subcategorias, e, por último, os indicadores de formação em que se 

levantam indicativos sobre e para a formação dos docentes  no que diz respeito à 

aprendizagem baseada em projetos. 

 

Esquema 1 - Análise das concepções sobre projetos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1 Caracterização da população pesquisada  

 

Participaram da pesquisa 123 respondentes selecionados a partir da lista de 

e-mail dos professores da rede, randomizados com o auxílio do programa estatístico 

Excel. Inicialmente, selecionou-se 200 professores da lista randomizada e 

encaminhou-se o questionário para estes via e-mail, sendo que, até o fechamento 

da coleta, obteve-se o retorno de 123 respondentes. 
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As cinco primeiras questões do questionário intencionavam a caracterização 

da população pesquisada, e, com a inserção dos dados no webQDA, as respostas 

foram agrupadas conforme opções disponibilizadas aos respondentes.  

Quanto ao nível de ensino, os resultados da pesquisa apontaram que os 123 

respondentes se dividem entre os anos iniciais do ensino fundamental com 

representatividade de todos os anos dessa etapa, o que favoreceu a pesquisadora a 

obter um olhar mais amplo dos profissionais da rede pesquisada.   

 

Tabela 1 - Atuação docente 

Atuação docente N % 

1º ano 23 18,7 

2º ano 20 16,3 

3º ano 28 22,8 

4º ano 23 18,7 

5º ano 29 23,6 

Total 123 100 

Fonte: Realizada pela autora. 
 

No que se refere ao tempo de docência, a Tabela 2 revela que os respondes 

estão em sua maioria (26,8%) lecionando de 2 a 4 anos, e constata-se um grupo 

significativo (23,6%) com mais de 15 anos de experiência. Considerando como 

professores experientes os docentes com 5 ou mais de 15 anos, encontramos a 

porcentagem de 59,4%.  

 Pode-se considerar como professores em início de carreira (39,8%) por 

atuarem a menos de 2 até 4 anos.  Gil e Hernández (2016) sugerem que esses 

recebam uma atenção diferenciada, dessa forma será possível compreender como 

ocorre o diálogo entre a sua formação e a escola atual, e auxiliá-los a manter o olhar 

mais centrado nos alunos.  

Para Barbosa e Horn (2008), a partir da década de 1960, as ideias de uma 

pedagogia diferenciada ganham espaço para explicar a exclusão de tantas crianças 

do processo ensino-aprendizagem, e há uma valorização das diferentes 

possibilidades pedagógicas, entre elas a pedagogia de projetos. Depreende-se, 
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portanto, pelo tempo de docência, que esse grupo pesquisado se constituiu 

profissionalmente permeado por esses discursos de práticas pedagógicas que 

buscam reduzir o fracasso escolar por meio de inovações na organização do 

trabalho pedagógico.  

Em contrapartida, segundo Luke (2003), nas salas de aula do século XXI, os 

professores encontram dificuldade em lidar com a necessidade de uma 

aprendizagem inovadora e com a superação da cultura instalada da utilização do 

livro impresso, da pedagogia da vigilância e da competição entre os pares.  

 

Tabela 2 - Tempo de docência  

Tempo de Docência N % 

A menos de 2 anos 16 13 

De 2 a 4 anos 33 26,8 

De 5 a 10 anos 30 24,4 

De 11 a 15 anos 14 11,4 

Há mais de 15 anos 29 23,6 

Não respondeu 01 0,8 

Total 123 100 

Fonte: Realizada pela autora. 
 

Em relação ao tempo de atuação, os resultados da Tabela 3 revelam que 

32,5%, a maior parte dos respondentes, atuam de 1 a 2 anos, e 21,1% a menos de 1 

ano, totalizando 52,6% que exercem a docência até 2 anos na mesma série, dados 

estes que revelam uma significativa rotatividade docente. 

O tempo de atuação docente na mesma série/ano é considerado por 

Hernández e Ventura (1998) fator substancial para planejar e desenvolver uma ação 

educativa inovadora. Os autores utilizam-se da expressão “quase imprescindível”, 

visto a relevância da permanência de atuação docente na mesma série/ano.  

 

 

 

 



62 

 

 

 

Tabela 3 - Tempo de atuação na mesma série 

Tempo de atuação  N % 

Menos de 1 ano 26 21,1 

De 1 a 2 anos 40 32,5 

De 3 a 5 anos 34 27,6 

De 6 a 10 anos 18 14,6 

Mais de 10 anos 05 4,2 

Total 123 100 

Fonte: Realizada pela autora. 

 

Em relação à formação para docência, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação determina no artigo 62, redação de 16 de fevereiro de 2017, que a 

formação mínima para atuação do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental será em nível superior, em curso de 

licenciatura plena.  

A Tabela 4 permite verificar que 94,3%, o qual refere-se a 116 professores, 

cumprem o determinado pela LDB, e 35,8% foram além do mínimo exigido. Ainda 

que 35,8% tenham avançado para uma especialização, a maior parte permaneceu 

somente com a formação inicial, revelando um distanciamento desse grupo do 

mestrado e do doutorado.  

Segundo Pérez e Garcia (2016), observa-se na formação inicial uma ruptura 

entre os fundamentos teóricos e práticos, o que amplia a necessidade de oferecer 

perspectivas que auxiliem os docentes a visualizarem alternativas didáticas para as 

demandas exigidas na contemporaneidade. O desafio é “encontrar as alianças entre 

os conhecimentos adquiridos e os saberes que podem ser levados ao cotidiano”  

(PÉREZ; GARCIA, 2016, p. 67), na pesquisa realizada pelos autores a universidade 

é apontada como insuficiente para preparar os professores a enfrentarem os 

desafios do cotidiano escolar. 
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Tabela 4 - Formação docente 

Formação Docente N % 

Superior completo 51 41,4 

Superior incompleto 07 5,7 

Superior completo e 
especialização completa 

44 35,8 

Superior completo e 
especialização incompleta 

20 16,3 

Mestrado --------- --------- 

Mestrado incompleto --------- --------- 

Doutorado --------- --------- 

Doutorado incompleto 01 0,8 

Total 123 100 

Fonte: Realizada pela autora. 

 

No que diz respeito ao sexo, Tabela 5, 122 sujeitos da pesquisa são do sexo 

feminino, sendo que um dos participantes optou por não responder. Ao tratar sobre a 

feminização do magistério na educação básica, Vianna (2013), destaca que a 

presença feminina é uma característica histórica, e que atualmente observam-se 

pequenas mudanças nesse cenário. No entanto, na educação infantil e anos iniciais, 

observa-se uma presença majoritária da atuação feminina, tendência reafirmada na 

presente pesquisa.   

Tabela 5 - Sexo 

Sexo N 

Feminino 122 

Masculino --------- 

Não respondeu 01 

Total 123 

Fonte: Realizada pela autora. 
 

5.2 Análise das concepções sobre projetos 

 

No campo educacional, encontram-se diversas definições e usos para 
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projetos. Barbosa e Horn (2008) citam algumas dessas aplicações: projetos 

direcionados pela escola com realização conjunta com as famílias, os organizados 

pelos professores para serem desenvolvidos com os alunos e suas famílias, o 

projeto pedagógico da instituição e os projetos propostos pelos alunos no cotidiano 

escolar. O foco da presente pesquisa centra-se nos projetos viabilizadores da 

aprendizagem, pertencentes ao espaço educativo em um contexto didático, em 

outras palavras, aos projetos como metodologia de ensino.  

Boutinet (2002) aponta que o poder conferido aos projetos, associando-o a 

uma “fórmula mágica” para o rompimento com o tradicional e motivação por mais 

criatividade, fez com que proliferassem concepções diversas que geraram um 

esvaziamento da compreensão sobre a aprendizagem baseada em projetos no 

âmbito pedagógico. Ainda assim, o autor constata que mesmo em terreno 

conflituoso, o projeto pode ser reconhecido como uma metodologia para valorização 

do aluno, uma possibilidade de formação individualizada e uma alternativa sensata 

de reforma no âmbito escolar, e nos remete a um questionamento: 

[...] Quem seria contra a pedagogia do projeto? Todos encontram nessa 
pedagogia, por enquanto, meios próprios para assentar suas próprias 
justificativas: o burocrata da educação pensa que é uma pinçada de 
criatividade em um sistema rígido só pode vir a reforçar a eficácia e a 
pertinência desse sistema; o libertário vê enfim abrirem-se as portas da 
experimentação sonhada; o defensor de uma educação privatizada louva o 
recuo do Estado e de sua imposição. Mas, afinal, todos esses projetos 
ainda são aqueles dos alunos? Que relação têm com essa intuição inicial 
que o projeto supostamente encarnava, segundo a qual a criança se 
constrói agindo? (BOUTINET, 2002, p. 181). 

Apreciar o trabalho por projetos e compreendê-lo como uma alternativa mais 

prazerosa para a aprendizagem viabiliza o caminho para a sua adoção, no entanto, 

será pela aproximação da teoria proporcionada pela fundamentação teórica com a 

realidade que de fato será desenvolvido de maneira significativa.  

 Dubeux e Teles (2012) constatam que em decorrência do incentivo aos 

projetos, tanto no marco legislatório como na literatura especializada, como uma 

abordagem para a aprendizagem, observa-se um crescimento no desenvolvimento 

de experiências sobre essa prática. Contudo, as autoras referem que ainda existem 

muitas dúvidas e questionamentos entre os professores sobre a aprendizagem 

baseada em projetos. 

A compreensão clara e completa de uma proposta, segundo Masetto (2004), 
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é essencial ao implementá-la na prática para que tenhamos condição de analisá-la 

criticamente, fazer adaptações que respondam melhor às nossas expectativas ou 

ainda assumi-la na íntegra e, nesse caso, temos que ter competência para 

implementá-la corretamente.  

Dessa forma, julgou-se interessante levantar as concepções dos docentes 

cujo perfil foi caracterizado no tópico anterior sobre a aprendizagem baseada em 

projetos. Do diálogo entre a teoria e a empiria, utilizando os procedimentos 

propostos por Lüdke e André (2015) e com auxílio do software webQDA emergiram 

duas grandes categorias: base conceitual e base metodológica, representativas da 

percepção dos docentes sobre o que é e como se realiza a aprendizagem por 

projetos, por fim, estabeleceu-se indicadores de formação dos docentes sobre a 

referida metodologia. 

 

5.2.1 Base conceitual  

 

Privilegiando especialmente as respostas das questões relacionadas ao que 

entendiam sobre metodologia de projetos e sobre as contribuições dessa 

abordagem, objetivou-se identificar e analisar a possível diversidade de concepções 

da prática educativa pesquisada. Constituiu-se então a categoria denominada base 

conceitual. 

Mediante novas leituras e análise de tendências verificadas nas respostas em 

diálogo com o referencial teórico, foram emergindo as seguintes subcategorias: a) 

abordagem integradora do conhecimento, b) abordagem significativa do 

conhecimento, c) abordagem problematizadora do conhecimento, d) abordagem 

colaborativa do conhecimento e e) concepção genérica sobre a aprendizagem 

baseada em projetos. 

 

a) Abordagem integradora do conhecimento  

 

No campo educacional, há nas últimas décadas, segundo Zabala (2002), uma 

busca constante por soluções que revisem a parcialização dos conteúdos e a 

fragmentação em disciplinas ou subdisciplinas, e afirma que um dos caminhos 
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tomados pelos educadores nessa direção são as abordagens integradoras do 

conhecimento. Nesse sentido, o trabalho com projetos é apontado como uma 

abordagem por excelência para cumprir as finalidades de superação da 

fragmentação do conhecimento (ZABALA, 2002; SANTOMÉ, 1998). 

A análise das respostas demonstra que os professores pesquisados 

reconhecem nos projetos a abordagem integradora do conhecimento. Apresentam-

se como comuns a esse grupo de respostas palavras como interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, transversalidade e multidisciplinaridade e, embora a literatura 

pedagógica apresente uma conceituação específica para cada termo, é possível 

observar nas respostas dos participantes a utilização de termos com significado de 

integração de saberes, conteúdos ou disciplinas, conforme se observa nas falas 

abaixo: 

Para mim metodologia por projetos é uma maneira de trabalhar 

as matérias multidisciplinarmente seguindo um cronograma 

metodológico de ações visando um objetivo final para o 

desenvolvimento do conteúdo que se deseja, visando ainda 

uma maior compreensão dos conteúdos pelos alunos. (R 17) 

A utilização de um método ou objetivo aplicável a prática de 

aprendizagens, voltada pela aplicação de um projeto, muitas 

vezes de forma inter ou multidisciplinar. (R 32) 

É um método centrado na interdisciplinaridade e na 

transversalidade que leva em consideração a participação dos 

alunos. (R 31) 

Observa-se nos exemplos acima uma aparente equivalência entre o trabalho 

interdisciplinar e multidisciplinar, quando conceitualmente são tipos diferentes de 

relação disciplinar. A palavra “multidisciplinarmente” possivelmente refira-se a uma 

relação de interação, quando, segundo Zabala (2002), o grau de relação 

multidisciplinar é apenas de justaposição, sem uma necessária relação entre si. 

Nos relatos abaixo, observa-se o conceito de disciplinas interligadas e ainda a 

ideia da integração das disciplinas por meio de um tema gerador. 

É uma estratégia de aprendizagem onde as disciplinas são 

interligadas. (R 88) 
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Trabalhar com um tema gerador onde todas as disciplinas 

permeiam. (R 95) 

Consiste em métodos com eixos temáticos pré-definidos em 

múltiplas tarefas e atividades sequenciais através da 

interdisciplinaridade e observação do meio, visando uma maior 

interação do educando com o objeto de estudo. (R 62) 

A viabilização da interdisciplinaridade mediante o trabalho com projetos é 

percebida pelos respondentes quando afirmam: 

A metodologia me fornece meios de ver a aprendizagem de 

várias maneiras além de por meio de projetos abranger a 

interdisciplinaridade necessária. (R 5) 

 É uma metodologia inteligente onde trabalhamos com a 

interdisciplinaridade conseguindo atingir os nossos objetivos. 

(R 21) 

Trabalhar os diversos conteúdos de forma interdisciplinar, com 

um prazo maior de desenvolvimento e demonstração das 

diversas habilidades do aluno. (R 29) 

A presente subcategoria permite observar que, na concepção dos 

respondentes, há um entendimento de que o projeto necessariamente abarca uma 

nova relação entre as disciplinas, e que, nesse aspecto, reside uma das 

contribuições significativas do trabalho com projetos. As respostas, embora não 

apresentem uma clareza sobre os tipos de relações entre as disciplinas e graus de 

relações estabelecidas, pressupõem uma visão de trabalho integrador, uma 

possibilidade de interação entre os conteúdos e integração entre as disciplinas, 

mesmo nas respostas em que a palavra multidisciplinar foi utilizada, o conceito 

aparentemente desejado era o de integração. 

Um aporte para a confusão conceitual nas relações entre as disciplinas é 

oferecido por Zabala (2002). O autor com base em Cesare Scurati (1974) apresenta 

quatro graus e quatro tipos de relações entre as disciplinas. 
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Quadro 8 - Graus de identificação e tipos de relação entre as disciplinas 

Graus de relação Tipos de relação 

Soma – Justaposição entre as disciplinas, 
sem necessariamente aparentarem relação 
entre si. 

Multidisciplinaridade – É a mais tradicional 
forma de organização dos conteúdos. As 
disciplinas são propostas de forma 
simultânea, sem explicitamente observar 
relações entre elas. 

Continuidade – Justaposição de disciplinas 
com maior proximidade, por exemplo, dentro 
de uma mesma área. 

Pluridisciplinaridade – Existência de relação 
complementar entre disciplinas afins.  

Interação – Interação que pode ir desde a 
comunicação simples como uma integração 
dos conceitos fundamentais. 

Interdisciplinaridade – Interação de duas ou 
mais disciplinas. Cada disciplina possui 
seus próprios esquemas conceituais, mas 
cooperam entre si.   

Unificação – Execução comum e explícita a 
um conjunto de disciplinas. 

Transdisciplinaridade – Integração total 
entre as disciplinas, é o grau máximo de 
relações, adotando-se inclusive um mesmo 
conjunto de conceitos fundamentais. 

Fonte: Zabala (2012, p. 30-34). 

 

Os projetos, para Barbosa e Horn (2008) possibilitam aprender de maneira 

relacional, não-linear os diferentes conhecimentos.   

 

b) Abordagem significativa do conhecimento  

 

A segunda subcategoria, abordagem significativa do conhecimento, evidencia 

a percepção dos professores de que o trabalho por projetos oportuniza maior 

significado à aprendizagem do aluno por considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, bem como, pela utilização de temas de interesse dos discentes, como 

podemos observar nas falas que se seguem: 

Oportuniza uma aprendizagem diferenciada, utilizando 

materiais e temas de maior interesse dos alunos, para que se 

torne algo mais significativo. (R 7)  

Acredito que a metodologia de projeto auxilia a dar vida ao 

conteúdo tornando a aula mais agradável e atraente pois 

valoriza o conhecimento prévio do aluno e não isso apenas, 

traz à tona o que eles desejam e tem interesse em aprender 
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naquele momento, de acordo com suas necessidades e 

curiosidades. (...). (R 59) 

Uma forma mais lúdica e prática de se aprender determinados 

assuntos, utilizando os conhecimentos prévios do aluno(a) 

tornando assim a aprendizagem significativa. (R 50) 

Acredito que a metodologia de projeto auxilia a dar vida ao 

conteúdo tornando a aula mais agradável e atraente pois 

valoriza o conhecimento prévio do aluno e não isso apenas. 

Traz à tona o que eles desejam e tem interesse em aprender 

naquele momento, de acordo com suas necessidades e 

curiosidades. (...). (R 59) 

Essa metodologia, permite apresentar ao educando uma forma 

dinâmica, envolvente e pertinente. Podendo despertar o 

interesse do mesmo para um aprendizado significativo. (R 96) 

 

Ao relacionar a aprendizagem significativa ao conceito de projeto, os 

respondentes aproximam-se das condições apresentadas por Dewey (1959) de que 

um projeto educativo viabilizaria a aprendizagem significativa. Para o autor, o projeto 

deve despertar o interesse dos alunos, possuindo um valor real, permitindo ao 

aprendente atribuir aos conceitos um significado pessoal e incitando-os a 

curiosidade e busca de novas informações. 

Em concordância com Dewey (1959), Bender (2014) indica que a 

aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que permite aos alunos 

confrontarem-se com problemas significativos e considerados por eles reais. 

A aprendizagem mais agradável, prazerosa, lúdica, aparece ainda nas 

respostas dos docentes como características dos projetos que favorecem uma 

abordagem significativa do conhecimento conforme as falas abaixo: 

Os projetos contribuem para um ensino aprendizagem mais 

significativo, onde pode-se instigar a busca prazerosa pelo 

conhecimento. (R 44) 
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Acho que dá vida no conteúdo estudado, as crianças acham 

divertido, aprendem de maneira diferente e interessante. Um 

meio de explorar a capacidade do educando. (R 80) 

Acredito que enriquece a aprendizagem tornando-a mais 

alegre, significativa, completa (sem compartimentos). (R 95) 

Contribui para traçar meios para facilitar e ampliar os 

conhecimentos e torna o ensino-aprendizagem prazeroso e 

criativo. Desperta o interesse e o envolvimento dos alunos por 

meio das atividades propostas. (R 115) 

Um aprendizado que envolva o aluno de forma prazerosa está presente no 

trabalho com projetos. Contudo, cabe ressaltar que uma aprendizagem voltada para 

a compreensão e considerada significativa não é apenas aquela “mais alegre” ou 

ainda a que torna “a aula mais agradável e atraente”, ela deve proporcionar ao 

aluno, segundo Hernández (1998), a compreensão da informação em três níveis: em 

termos de conceitos ou ideias (compreensão reconstrutiva), a capacidade de 

posicionar a informação apreendida em uma ou mais disciplinas do pensamento 

(compreensão reconstrutiva global) e, por fim, a capacidade de gerar novos 

questionamentos à informação dada, estabelecendo significados próprios 

(compreensão construtiva).  

Os estudantes apreciarem, sentirem-se alegres e satisfeitos com as 

atividades propostas, demonstrando aceitação pelo que foi realizado, não 

necessariamente é sinônimo de aprendizagem. Bender (2014) destaca que os 

projetos de ensino promovem ricas atividades didáticas, no entanto, para serem 

significativas devem conduzir a conexões conceituais e compreensão de conceitos. 

As tarefas propostas em um projeto de ensino devem, além de serem “prazerosas”, 

favorecer a aprendizagem.  

Outro aspecto salientado por Hernández (1998), é que aprendizagem 

significativa não ocorre pelo acúmulo ou quantidade de informações 

disponibilizadas, mas pela conexão entre fontes e conhecimentos prévios e a 

variedade de procedimentos que uma informação é apresentada.  

Para que a aprendizagem ocorra de forma significativa é primordial a 

intencionalidade docente. Dewey (1959) enfatizava que a ação educativa não 
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acontece, não se processa no vácuo, ao contrário, ela é uma resposta a estímulos 

do próprio organismo e do ambiente em que se vive. Esse caráter social da escola 

exige intenção, preparo e ação reflexiva permanente.  

Apoiados nesse pensamento de Dewey, Westbrook e Teixeira (2010, p. 43), 

ao escreverem sobre a direção do processo educativo, referem que:  

De fato, sendo a educação o resultado de uma interação, por meio da 
experiência, do organismo com o meio ambiente, a direção da atividade 
educativa é intrínseca ao próprio processo da atividade. Não pode haver 
atividade educativa, isto é, um reorganizar consciente da experiência, sem 
direção, sem governo, sem controle. Do contrário, a atividade não será 
educativa, mas caprichosa ou automática. 

Bacich e Moran (2018) reforçam que há um movimento das organizações de 

ensino de reexaminar a maneira de ensinar e aprender. Segundo eles, a 

metodologia ativa por meio de projetos é um dos caminhos para esse princípio de 

mudança, uma vez que sensibiliza e engaja os estudantes em sua própria ação 

educativa.  

 

c) Abordagem problematizadora do conhecimento 

 

A partir das respostas dos participantes, observou-se um número menos 

expressivo de falas demonstrando a possibilidade de atrelar a concepção da 

metodologia a uma abordagem problematizadora do conhecimento. No entanto, por 

se tratar de aspecto considerado relevante para os autores que trabalham com 

projetos (HERNÁNDEZ, 1998; ZABALA, 1998; BEHRENS, 2008; BARBOSA e 

HORN, 2008) e por ter sido mencionado pelos docentes constituiu-se como 

subcategoria. São falas representativas da abordagem problematizadora do trabalho 

com projetos:  

Trabalhar de forma que o aluno possa interagir no processo de 

resolução de problematizações. (R 108) 

Onde o professor, lança uma problematização ou objetivo. Os 

alunos vão em busca de respostas. (R 64)  

A metodologia de projetos visa dar significado ao ensino 

aprendizagem e motiva o aluno a se tornar um pesquisador em 

busca do conhecimento. (R 14) 
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O respondente 64 sinaliza a ação do professor de “lançar um problema” e os 

alunos “busca(rem)” a resposta. Uma das etapas da metodologia de projetos 

proposta por Behrens (2008) assume que a problematização é o questionamento 

proposto aos alunos para desencadear discussões e envolvê-los na temática do 

projeto. Segundo a autora, é uma fase mobilizadora, de incentivo e motivação à 

pesquisa. Cabe observar a diferença entre um problema proposto como uma 

atividade didática pontual e o problema que compõem o trabalho por projetos, a 

diferença reside na intencionalidade de mobilização do professor para a temática 

estabelecida e no processo que decorre da apresentação do problema (etapas do 

projeto).   

O respondente 108 remete à interação do aluno no processo de resolução de 

problematizações. Carbonell (2016) destaca a elevação da qualidade do 

envolvimento dos alunos quando os problemas possibilitam interpretação da 

realidade. Os questionamentos devem propor desafios que resultem em conflitos 

cognitivos que estimulem o desenvolvimento. 

Hernández e Ventura (1998) auxiliam na compreensão do quase silêncio dos 

respondentes sobre este aspecto da aprendizagem baseada em projetos, 

sinalizando que encontrar o problema é uma tarefa complexa e que pressupõe 

clareza dos fundamentos que sustentam o trabalho com projetos como “[...] 

globalização, aprendizagem significativa, avaliação formativa, interpretação das 

interações na sala de aula, caráter aberto do planejamento [...]” (HERNÁNDEZ; 

VENTURA, 1998, p. 94) e ainda requer uma prática reflexiva sobre a sua atuação 

docente.  

Os problemas apresentados aos alunos tornar-se-ão significativos e 

promoverão o trabalho colaborativo, segundo Fagundes (1999 apud BEHRENS, 

2015), caso seja gerado a partir das curiosidades, inquietações, dúvidas, do desejo 

de querer aprender do aluno. Dessa forma, as experiências anteriores são levadas 

em consideração na mesma medida em que incitam a construção de novos saberes. 

 

d) Abordagem colaborativa do conhecimento 

 

Os respondentes elencados abaixo apontam para a abordagem colaborativa 
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da aprendizagem baseada em projetos, enfatizando o trabalho entre pares, como o 

respondente 17, Eu diria que ela é de grande valia no processo de aprendizagem, 

pois os alunos se envolvem com o tema e se desenvolvem melhor, se relacionam 

melhor porque precisam estar em grupos e em contato com os outros (R17). 

Observa-se um destaque ao trabalho colaborativo entre professores e alunos 

com as afirmações abaixo: 

Possibilita o diálogo com a realidade dos alunos ampliando 

seus conhecimentos, trabalho coletivo entre professores e 

alunos. (R 41) 

Organização e construção dos conhecimentos de forma 

coletiva entre alunos e professores. (R 55) 

É a construção dos conhecimentos entre alunos e professores. 

(R 94) 

É uma contribuição positiva, pois tanto o discente quanto o 

docente terão a possibilidade de desenvolver juntos esse 

trabalho. (R 106) 

Behrens (2015, p. 116) enfatiza que a aprendizagem colaborativa “é 

resultante de um consenso entre membros de uma comunidade de conhecimento, 

algo que as pessoas constroem dialogando, trabalhando juntas direta ou 

indiretamente e chegando a um acordo”. 

Entre os aspectos norteadores para um projeto de trabalho, Hernández 

(1998) destaca a atitude de cooperação que deve se fazer presente no percurso do 

projeto. Cooperação não apenas no sentido de “trabalhar juntos”, mas de se 

estabelecer um diálogo pedagógico de forma a garantir a voz e a escuta de todo o 

grupo, no qual a produção, individual ou coletiva, estabeleça-se a partir da 

colaboração entre os sujeitos e a busca pelo aprender. 

 

e) Concepção genérica 

 

No âmbito desta subcategoria, destacou-se o número expressivo de 

respostas que foram classificadas como genéricas por não apresentarem um 

posicionamento. São exemplos de respostas consideradas genéricas: 
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Importante. (R 37) 

Melhora a geração de resultados internos e externos, pois 

uniformiza procedimentos e unifica os diferentes grupos e 

setores que atuam no projeto. (R 43) 

Busca de glórias criativas para ensinar. (R 25) 

Transformação de um espaço vivo as suas múltiplas 

dimensões. (R 84) 

As respostas consideradas genéricas fornecem informações relevantes. É 

preciso, conforme citado por Lüdcke e André (2015), não restringir a análise ao que 

encontramos explícito nos dados, mas procurar revelar mensagens subentendidas e 

“temas silenciados”. Os respondentes não se omitiram de responder e, na maioria 

das falas genéricas, utilizaram expressões de concordância com o tema pesquisado, 

o que pode demonstrar receio de “deixar em branco”. As respostas genéricas sobre 

o tema levantam ainda a possibilidade da falta de embasamento teórico sobre a 

aprendizagem baseada em projetos e/ou ainda pouca vivência com essa abordagem 

metodológica. 

Como síntese dessa categoria, a análise demonstra que os respondentes 

apresentam conhecimento de algumas das principais características da 

aprendizagem baseada em projetos, como a possibilidade de um trabalho integrado, 

o favorecimento de uma aprendizagem significativa, e em menor incidência uma 

aprendizagem problematizadora e colaborativa. Entretanto, silenciam sobre 

interações dos educandos dentro e fora do espaço escolar, o vínculo dos projetos 

com práticas sociais que impactem a comunidade escolar e o desenvolvimento dos 

alunos de forma mais integral.  

 

5.2.2 Base metodológica 

 

Uma das questões que mais tem despertado indagações sobre a 

aprendizagem por projetos, diz respeito aos seus procedimentos metodológicos. 

Emergiram dessa categoria, duas subcategorias: a) as etapas do trabalho com 

projetos e b) avaliação. 

A introdução de projetos de trabalho em um espaço educativo, segundo 
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Hernández (1998), requer que se proceda a uma reflexão e análise sobre o currículo 

assumido, as referências conceituais que guiarão o professorado e o sentido 

estabelecido para ensino e aprendizagem. A pesquisa não abrangeu a análise do 

currículo da rede e suas concepções de ensino aprendizagem, esse é um objetivo 

que pode ser pesquisado posteriormente e vinculado aos dados obtidos, mas nas 

respostas analisadas infere-se que a utilização de projetos é, em sua maioria, uma 

escolha didática do professor e, por vezes, uma solicitação externa da rede sobre 

um tema específico, com atividades direcionadas.  

De maneira geral, baseando-se apenas no Projeto Pedagógico (2017) da 

rede, o currículo é compartimentalizado em disciplinas específicas. Os conteúdos 

mínimos a serem trabalhados pelos docentes em cada ano/série são 

disponibilizados por disciplina e apresentados sem configuração de etapas 

específicas. Para cada disciplina há um material didático correspondente e comum a 

todas as unidades no estado. O projeto pedagógico é entregue aos docentes e aos 

pais anualmente, sendo que a sua elaboração é de responsabilidade da 

mantenedora.  

Como na categoria base Metodológica analisaremos as etapas e avaliação da 

aprendizagem baseada em projetos sob a perspectiva de autores proponentes da 

metodologia, as considerações acima se tornam relevantes por situar 

adequadamente o docente a perspectiva educacional da rede no qual está inserido e 

ao seu real espaço de tomada de decisão, bem como a autonomia para incorporar 

os projetos de trabalho em sua prática docente. 

 

a) Etapas do trabalho com projetos 

 

A primeira subcategoria a ser analisada na base metodológica refere-se às 

etapas reconhecidas pelos docentes no trabalho com projetos. As respostas 

sinalizam que os respondentes reconhecem que a aprendizagem baseada por 

projetos demanda um planejamento do caminho a ser seguido, como pode ser 

observado na fala abaixo: 

Quando trabalhamos com projetos devemos apresentar para 

os alunos quais os passos iremos seguir para chegarmos até 
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onde queremos. Onde estamos e onde queremos chegar. A 

participação de todos é de suma importância para que todos 

estejam envolvidos no projeto. Devemos planejar cada detalhe, 

do tipo: o local onde será realizado, pessoas que entendam 

sobre o assunto para cooperar dando suas contribuições sobre 

o assunto a ser pesquisado, etc. (R 57) 

Os autores proponentes da aprendizagem baseada em projetos no campo 

educacional demonstram cuidado ao propor etapas ou especificar possibilidades de 

caminhos. Há, no entanto, aspectos em comum na experiência do trabalho com 

projetos que os caracteriza, entre eles a intencionalidade de ações no decorrer de 

todo o processo. Os componentes essenciais podem ser apresentados de forma 

diversa e com sequência diferente, mas deve se observar organização, 

intencionalidade e uma assistência estruturada permanente do docente aos alunos, 

como citado por Bender (2014).  

Moura e Barbosa (2013) salientam que variações dos elementos estruturais 

podem ocorrer desde que quatro pilares sejam respeitados: a negociação do tema 

entre professor e aluno, o trabalho colaborativo, a utilização de recursos variados e a 

socialização dos resultados. 

Dewey (1959) estabelece ainda a importância do aluno aprender sobre o que 

se considera ser relevante, esse aspecto traz propósito, atitude e produz um impulso 

que determina a ação pessoal e o sucesso da aprendizagem. Kilpatrick (2011) utiliza 

o termo “indigestão” sobre a consequência de se impor ideias, ritmo e quantidade 

excessiva de informações; buscando crescimento e aprendizagem o que se 

ocasiona em “indigestão”; portanto, insucesso para a aprendizagem.  

Nos “caminhos” ou percursos descritos, os respondentes apresentaram as 

seguintes etapas e possibilidades de sequências: 

Primeiro a identificação do tema a ser proposto para a classe, o 

objetivo (onde eu quero chegar com o projeto proposto) e 

desenvolvimento (quais estratégias serão usadas para se 

chegar ao objetivo proposto), é importante que nesse processo 

o professor deve tornar todos os procedimentos palpável para 

facilitar a aprendizagem. (R 14) 
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Organização, pesquisa, tabulação, análise de resultados e 

conclusão. (R 25) 

Planejamento, pesquisa, definição do tema, definição dos 

objetivos gerais e específicos, estratégias, recursos, 

procedimentos, atividades e avaliação. (R 33) 

A partir da curiosidade ou necessidade, definiria o tema do 

projeto. Depois, pesquisa do assunto, elaboração dos objetivos 

gerais e específicos. Justificativa, onde se responde o porquê 

da realização do projeto. (...). (R 59) 

Definição do tema, objetivo, projeto e a proposta pedagógica 

da escola, justificativa, metodologia, avaliação e definir título. 

(R 68) 

Apresentar o tema em sala, no primeiro momento. Os alunos 

pesquisam em casa, trazem para sala o que descobriram, 

compartilhando e dividindo os conhecimentos através de 

debate e, por fim registrar no caderno através de texto formado 

por eles mesmos (os alunos) e questões com perguntas e 

respostas, trazidas também por eles. (R 70) 

A primeira etapa seria identificar a situação-problema, segunda 

etapa escolher as estratégias, terceira etapa saber quais os 

conceitos trabalhar. (R 74) 

Objetivos e metas descritas, os materiais e os recursos que 

serão usados, as disciplinas envolvidas, tempo de realização 

do projeto, forma de avaliação. (R 76) 

Tema, pesquisa, planejamento, objetivos gerais e específicos, 

justificativas e recursos. (R 94) 

1º Escolha do assunto (pesquisa) a ser trabalhado 

(desenvolvido); 2º Para que esse projeto será útil; 3º Quais 

fontes de pesquisa serão utilizadas. (R 106) 

Apresentação do problema gerando assim curiosidade, duvidas 

e indagações, gerando desejo de investigar. Após isso são 

elaboradas atividades em busca de respostas. (R 108)  
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Estudos, pesquisas, observações, experimentações, 

desenvolvimento, feedback. (R 113) 

Considera-se necessário retornar à literatura para resgatar os princípios e as 

etapas considerados pelos autores como fundamentais para o trabalho por projetos. 

Na caracterização de projeto de trabalho proposto por Hernandez (1998), 

após a negociação do tema ou problema com os alunos, inicia-se o processo de 

pesquisa, busca, seleção e ordenação das informações, estabelece-se relações com 

outros problemas e conclui-se, representando e avaliando o conhecimento 

elaborado e conectando-se a um novo problema.  Essa sequência, segundo o autor, 

sinaliza um “fio condutor” para o trabalho docente, mas não se propõe a ser uma 

sequência fixa para a aprendizagem e o ensino por meio de projetos. 

Para Hernández (1998), há diferentes rotas que podem ser seguidas no 

trabalho com projetos, o essencial é manter a finalidade de prover aos alunos um 

ensino que favoreça a compreensão a ponto de irem além da informação dada e 

estabelecer aspectos que caracterizam os projetos de trabalho: um tema-problema 

que favoreça a análise, a interpretação e a crítica; o predomínio da atitude 

cooperativa para alunos e professores; um percurso que possibilite estabelecer 

constantes conexões e questione a realidade; a singularidade de cada percurso e o 

trabalho com tipos diversos de informação; a valorização da escuta, o docente não 

só escuta, como ensina que ouvindo os demais também se aprende; a possibilidade 

de aprendizagem para todos e formas diferentes entre os alunos; evidente 

aproximação atualizada dos saberes e dos problemas das disciplinas; a 

consideração que a aprendizagem vinculada ao fazer (atividade manual) e a intuição 

também são formas de aprender. 

Behrens (2008) sinaliza a relevância do planejamento prévio e o 

estabelecimento de ações significativas para que os projetos não culminem em 

improviso e ações desconexas. Com a intenção de aclarar a experiência do trabalho 

por projetos, Behrens (2015) propõe ações orientadoras que podem ser 

estabelecidas para a utilização de projeto: 
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Quadro 9 - Ações orientadoras para os projetos de trabalho 

Seleção do tema por alunos e 
professores 

O professor sugere o tema e juntos discutem sobre a 
relevância dessa aprendizagem. 

Problematização 

Partindo da qualidade e relevância das indagações 
propostas essa etapa determinará o grau de envolvimento 
dos alunos, desencadeando a discussão e a 
responsabilização do grupo pela aprendizagem. 

Contextualização 
Seleção das perguntas que serão investigadas e que 
interessarão à pesquisa, o problema proposto deve estar 
localizado historicamente e conectado ao mundo. 

Exposição teórica 

Exposição didática dos assuntos que serão abordados no 
projeto. Instiga os alunos a pesquisarem utilizando 
recursos diversos, a responsabilidade de buscar fontes é 
atribuída a todos. É o momento coletivo de definição de 
parâmetros teóricos sobre o que será investigado. 

Pesquisa individual  
Realizar uma atividade individual que possibilite ao aluno 
manifestar opiniões e apresentar os resultados de sua 
pesquisa. 

Discussão crítica, coletiva e 
reflexiva 

Nesta etapa, o conhecimento é produzido coletivamente, 
os resultados das pesquisas individuais são 
compartilhados, oportunizando a argumentação, a defesa 
de ideias, as parcerias e reconhecimento de opiniões 
diversas sobre a mesma temática. É o momento de 
aproximação entre a teoria e a prática. 

Produção coletiva 

Produção de uma atividade em conjunto que, após a 
discussão crítica, que possibilite o agrupamento de 
questões convergentes e divergentes, é um momento de 
interconexão das descobertas e ideias selecionadas. 

Produção final 

Referem-se a ações individuais ou coletivas, no espaço da 
sala de aula, na escola e/ou na comunidade, através de 
alternativas experienciais (painéis, apresentações, 
revistas, ilustrações) de compartilhamento e intervenção 
da realidade. 

Fonte: Behrens (2015). 
 

A autora destaca que a discussão reflexiva e conjunta no decorrer do 

processo poderá garantir que o projeto não se converta em um planejamento de 

ações engessadas. 

Para Bender (2014) o projeto se inicia pela mobilização dos alunos a um 

assunto de interesse. Ao destacar as características essenciais da ABP, o autor 
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apresenta os seguintes termos: apresentação de uma situação âncora, seleção de 

uma questão motriz, processos de investigação e pesquisa, cooperação, 

oportunidades para reflexão e revisão. Os princípios apresentados compõem uma 

abordagem de ensino centrada no aluno e baseada em questões autênticas, servem 

para compor as diretrizes gerais da adoção da aprendizagem por projetos e 

permitem formatos variados para o seu desenvolvimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Segundo o autor, é na compatibilidade com a realidade, por meio da 

resolução de problemas significativos em um espaço de trabalho cooperativo, que a 

aprendizagem baseada por projetos se define. A criatividade do professor, o respeito 

ao percurso que o projeto vai percorrendo, a interação e a escuta dando “voz e 

escolha” a todos os envolvidos não podem ser limitados à linearidade de uma 

sequência de etapas.  

Moran (2018), semelhante a Bender (2014), não estabelece etapas fixas, no 

entanto, enfatiza que do planejamento a finalização, para que os projetos sejam 

considerados bem elaborados, as atividades selecionadas devem mobilizar 

habilidades e desenvolver competências cognitivas e socioemocionais.  

O autor propõe uma série de atividades que intenciona a mobilização de 

habilidades em todas as etapas: atividades para motivação e contextualização – os 

alunos são levados a um envolvimento emocional, passam a “querer” participar do 

projeto; atividades de brainstorming – momento criativo, de escuta e escolhas 

colaborativas sobre o que e como produzir; atividades de organização – elaboração 

do planejamento, divisão de responsabilidades e escolha dos recursos que serão 

utilizados na produção e registro; atividades de registro e reflexão – reflexão sobre 

todo o processo, avaliação e autoavaliação e alteração de rota, caso seja preciso; 

atividades de melhorias de ideias – pesquisa, análise e incorporação de boas ideias 

e práticas, inclusive de outros grupos; atividades de produção – momento de gerar 

produtos, utilizando o conhecimento apreendido; atividades de aplicação e/ou 

publicação do que foi gerado – avaliação final e celebração (MORAN, 2018). 

Como recorrente nas respostas, observa-se com maior ênfase a menção dos 

docentes sobre a definição do tema ou problema como ponto de partida para o 

trabalho, o reconhecimento dos objetivos que se pretende alcançar, a previsão de 

recursos que serão utilizados e em menor incidência, a sociabilização dos resultados 
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e a avaliação tanto das aprendizagens dos alunos, como a avaliação do projeto. 

 Sobre a seleção do tema, Hernández e Ventura (1998) asseguram ser o 

ponto de partida para o trabalho com projetos, pode pertencer ao currículo oficial, 

emergir de um fato atual, de um problema apresentado à classe pelo docente ou ser 

compartilhado por um aluno com a turma.  

Behrens (2015) estabelece a escolha do tema como uma ação conjunta de 

professores e alunos, e dessa discussão desencadearão os questionamentos que 

posteriormente serão investigados. É uma etapa relevante porque é nela que será 

determinado o envolvimento e a responsabilidade do grupo com a aprendizagem.  

Há um alerta verificado por Hernández (1998) para o cuidado de não se impor 

relações entre o tema definido com as matérias do currículo. Forçar essa integração 

pode gerar distanciamento do processo de indagação, das possíveis relações e 

inferências que os alunos fariam no decorrer do processo.  

Nota-se uma concordância entre os autores (BEHRENS, 2015; BENDER, 

2014; CUNHA, 2008; HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998; ZABALA, 2002) que 

abordam a temática pesquisada que a participação ativa dos alunos os impulsiona à 

responsabilização com a sua aprendizagem e comprometimento com as atividades 

que serão propostas em cada etapa; ao serem instigados a buscar uma solução 

real, para um problema real, a motivação tende a aumentar. 

Segundo Hernández (1998), os projetos representam o conhecimento escolar 

baseado pela interpretação da realidade, portanto, relacionando vida e saberes. 

Expandir as ações pedagógicas para além da sala de aula é primordial para 

favorecer a produção de questionamentos, interpretações e o conhecimento dos 

alunos e professores sobre eles mesmos e sobre o espaço em que vivem.  

Segundo o Manual do BIE (2008), o trabalho por projetos possibilita o 

desenvolvimento de habilidades imprescindíveis para o século XXI, como a 

capacidade de inserção na era digital, o pensamento inventivo, alta produtividade e 

a comunicação afetiva. A observação do entorno escolar, o reconhecimento da 

comunidade como pertencente ao espaço educativo são relevantes para que alunos 

e professores potencializem a comunicação, responsabilidade pessoal e social.  

A escola viva não minimiza o que ocorre fora dos seus muros, ela os 

ultrapassa e, se possível, altera a realidade. Os resultados podem ser socializados 
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por documentos, apresentações, ações diretas à classe, escola e comunidade. Os 

respondentes referem a elaboração de um produto final em duas falas: 

Tema/Levantamento de hipóteses/Objetivos/Desenvolvimento/ 

produto final. (R 38) 

(...) realizado como os cumprimentos dos objetivos propostos e 

conter um roteiro detalhado das etapas que serão realizadas, 

assim como também as respectivas atividades que serão 

realizadas e um produto final para que o aluno possa ver, sentir 

ou tocar em suas produções e a apreciação das mesmas pelas 

turmas ou até mesmo pelas outras turmas. É importante 

registrar as fases por meio de textos, fotografias, etc. (R 115)  

Entende-se que o exercício da perspectiva cidadã viabilizada pelo trabalho 

desenvolvido fomentará o pensamento cada vez mais inventivo e crítico, o que trará 

aos estudantes capacidade de estabelecer e gerenciar situações cada vez mais 

complexas. Um projeto permeado de situações significativas promoverá o encontro 

com outros desafios ou problemas, a habilidade dos estudantes de identificá-los e a 

responsabilização de sentirem-se parte da possível solução. 

O estabelecimento de novos problemas foi mencionado pelo respondente 

100: 

(...). Por fim, chega-se à fase de síntese. Nesse momento, os 

conceitos, valores e procedimentos construídos serão 

trabalhados de forma a torná-los algo palpável, tomando a 

forma de material escrito, apresentações em sala, relatórios, 

filmes, exposições, dramatizações, objetos, maquetes, entre 

outras atividades. Nessa fase, novos problemas a serem 

solucionados podem ser identificados, dando origem a novas 

aprendizagens. (R 100) 

Encerra-se a análise da descrição das etapas ou fases do projeto 

apropriando-se da consideração feita por Boutinet (2002) de que qualquer projeto 

que seja definido sem a participação dos alunos, estabelecido de forma unilateral 

pelo docente ou pelo corpo administrativo da escola, remeterá os alunos à 

passividade do ensino tradicional. E aponta dois tempos que caracterizam o projeto, 
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início (diagnóstico, hierarquização dos objetivos e descritivo dos meios para o 

alcance dos objetivos) e final (planejamento das atividades, realização do projeto 

propriamente dito e avaliação), elementos explicitados pelos demais autores. 

Em anuência com Boutinet, Barbosa e Horn (2008) afirmam que a 

implementação do trabalho por projeto exige uma decisão inicial e uma avaliação 

final, a maneira como as demais etapas serão organizadas e articuladas dependerá 

dos alunos e professores.  

Um princípio elementar da educação deve ser manter no percurso do projeto 

o propósito de incitar a inteligência geral, ou seja, o estímulo constante para 

favorecer a aptidão natural de formular e resolver problemas, “Este uso total pede o 

livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a 

infância e a adolescência, que, com frequência (...)” o espaço educativo insiste em 

adormecer (MORIN, 2011, p. 37).  

As falas possibilitam apreender que os respondentes consideram importante 

que o caminho percorrido pelo projeto seja “organizado”, com clareza do que se 

pretende alcançar. O tema/problema mostrou-se comum na maioria das respostas, e 

com menor incidência identifica-se a preocupação com o processo avaliativo, a 

extensão do projeto ao meio social e a dinâmica do estabelecimento de novos 

problemas. 

Dewey (1959) estabelece condições para que o projeto seja considerado 

educativo: constitua o interesse dos alunos, possua valor intrínseco ao indivíduo, 

provoque questionamentos, seja passível de desenvolvimento e impulsione novas 

descobertas.  

Estabelecer um roteiro fixo provavelmente promoveria um espaço seguro de 

atuação e direção docente, no entanto, percebe-se com base na literatura que os 

autores tendem a afastar-se de receituários, e propõem termos, condições, eixos 

norteadores, aspectos imprescindíveis que nortearão as escolhas docentes e o 

caminho percorrido. 

 

b) Concepção avaliativa  

 

Na análise das respostas dadas ao questionamento de como deve ser a 
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avaliação em um trabalho por projetos, não se pretende aprofundar a discussão 

sobre avaliação, mas refletir se o entendimento sobre a avaliação é um aspecto 

viabilizador da prática de projetos em sala de aula e se há coerência entre a 

metodologia e a avaliação proposta. 

Lüdke (2003), citado por Keller-Franco (2012), atribui ao trabalho com 

projetos características como o rompimento da linearidade de conhecimentos, o 

trabalho colaborativo, a integração de fontes formadoras diversificadas, o 

protagonismo do aluno e procedimentos metodológicos flexíveis e variados que, no 

entendimento do autor, espera-se uma avaliação que esteja em conformidade com 

essas características. Na busca de caracterizar o processo avaliativo e relacionar 

com a concepção apresentada pelos docentes, utilizaremos o referencial teórico 

sobre o tema pesquisado.  

Para Hernández (1998), a avaliação apresenta-se como uma questão 

controversa por abordar de forma direta a relação escola e a forma de tratar o 

conhecimento. Os projetos de trabalho questionam o sentido estável e objetivo dado 

à realidade pelo modelo avaliativo comumente utilizado. No trabalho por projetos, a 

avaliação torna-se parte do processo de aprendizagem e não uma etapa isolada que 

estabelece e qualifica os alunos em um padrão estabelecido pelo professor. 

A escolha de como avaliar não é um ato isolado, livre de concepções, a 

avalição sempre estará relacionada a um modelo pedagógico e social.  Segundo 

Luckesi (2005), é um instrumento dialético que traduz as aspirações da sociedade 

que a utiliza, porque a prática pedagógica de uma avaliação adequada depende de 

uma ação pedagógica e uma avaliação decidida racionalmente.   

Para as autoras Barbosa e Horn (2008), os procedimentos utilizados para 

avaliação revelam as concepções sobre educação, ensino e aprendizagem, bem 

como os modelos teóricos assumidos pelo docente.    

Podemos sintetizar as falas anteriores utilizando um trecho do documento 

AGIR, produzido pela secretaria de Educação do estado de São Paulo em 2016 ao 

tratar sobre a avaliação da aprendizagem, na qual se explicita que o processo de 

avaliação dos educandos “[...] deve ocorrer de forma simultânea à análise das 

escolhas curriculares (conceituais, conteúdos, questões metodológicas e estratégias 

didáticas) e práticas realizadas.” (SÃO PAULO, 2016, p. 22). Os projetos de 
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aprendizagem, segundo Moran (2018), devem prever momentos reflexivos, de 

feedback, discussão com outros grupos, avaliação entre pares e autoavaliação. 

Optar pelo trabalho por projetos, implica um redirecionamento dos papéis exercidos 

e das escolhas didáticas.    

Os autores que compõem o referencial teórico da metodologia apontam para 

uma avaliação formativa como caminho coerente para o proposto pelo trabalho por 

projetos. Segundo Perrenoud (2000), nesse tipo de avaliação, o professor amplia 

seu trabalho de observação e interpretação na mesma proporção em que singulariza 

a situação do aluno, envolvendo-se em um diagnóstico e acompanhamento 

constante (PERRENOUD, 2000, p. 51).  

É preciso coerência entre a metodologia utilizada e a prática avaliativa, na 

mesma proporção em que a metodologia utilizada dependerá do modelo de currículo 

adotado. Constata-se de forma significativa nas falas dos respondentes um sentido 

de uma avaliação menos autoritária e conservadora e mais formativa: 

Dentro da visão, em que educar é formar e aprender é construir 

o próprio saber, a avaliação, contempla dimensões, e não se 

reduz apenas em atribuir notas. (R 9) 

Não somente avaliativa na forma de provas (tradicional), mas 

através de trabalhos e atividades que são desenvolvidas dentro 

e fora de sala de aula. (R 67) 

O mais perto da prática possível. (R 72) 

Educando é um ser ativo e dinâmico, que participa da 

construção de seu próprio conhecimento. Dentro dessa visão, 

em que educar é formar e aprender é construir o próprio saber, 

a avaliação, contempla dimensões, e não se reduz apenas em 

atribuir notas. Se o ato de ensinar e aprender, consiste na 

realização em mudanças e aquisições de comportamentos 

motores, cognitivos, afetivos e sociais, o ato de avaliar consiste 

em verificar se eles estão sendo realmente atingidos e em que 

grau se dá essa consecução, para ajudar o aluno a avançar na 

aprendizagem e na construção do seu saber. Nessa 

perspectiva, a avaliação assume um sentido orientador e 
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cooperativo. Assim a avaliação assume uma dimensão 

orientadora, pois permite que o aluno tome consciência de 

seus avanços e dificuldades, para continuar progredindo na 

construção do conhecimento. (R 13) 

Para Hernández (1998), até bem pouco tempo, a finalidade maior da 

avaliação era medir o aprendido, de forma retrospectiva e pontual. Por outra 

perspectiva, avaliação são ações que fornecem dados sobre uma pessoa, fato ou 

fenômeno e que emitem um juízo. Luckesi (2005) conceitua avaliação como um 

julgamento de valor sobre dados relevantes da realidade com vistas a uma tomada 

de decisão.  

Alguns trechos das falas apresentadas anteriormente, como: [...] não se reduz 

apenas em atribuir notas. (R 9), Não somente avaliativa na forma de provas 

(tradicional) [...] (R 67) e [...] Assim a avaliação assume uma dimensão orientadora 

[...] (R 13), sinalizam uma ação mais democrática ao ato de avaliar, conforme 

Luckesi (2005, p. 66, grifo do autor), a avaliação existe para: 

A avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade 
da aprendizagem do aluno. Ela tem a função de possibilitar uma 
qualificação da aprendizagem do educando. Observar bem que estamos 
falando de qualificação do educando e não de classificação. O modo de 
utilização classificatória da avaliação [...], é um lídimo modo de fazer 
avaliação do aluno um instrumento de ação contra a democratização do 
ensino, na medida em que ela não serve para auxiliar o avanço e 
crescimento do educando, mas sim para assegurar sua estagnação, em 
termos de apropriação dos conhecimentos e habilidades mínimos 
necessários. 

Um segundo grupo declarou que a avaliação ocorre em todo o processo da 

aprendizagem por projetos, devendo ser contínua, conforme explicitam as falas 

abaixo: 

Avaliação contínua. Em todas as atividades os alunos devem 

ser avaliados. (R 1) 

A avaliação é ampla e contínua, a cada etapa do projeto deve 

ser avaliada a participação, envolvimento e conhecimento 

adquirido. (R 5) 

A avaliação deve ser contínua e ocorrer durante todo o 

processo do projeto. (R 6) 
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Deve ser continua, ou seja, o professor deve observar todo o 

processo e ver se a aprendizagem foi alcançada. (R 30) 

O processo avaliativo acontece durante todo o 

desenvolvimento e execução do projeto, observando sua 

aplicabilidade, eficiência e eficácia. (R 32) 

Deve partir de todas as fases do desenvolvimento do mesmo e 

não apenas o resultado do mesmo. Assim, perceberá se houve 

aprendizagem, mudanças e objetivos alcançados. Tanto gerais 

como específicos. (R 59) 

Constantemente observada com critérios bem definidos, 

organização, desenvolvimento. (R 112) 

A avaliação deve acontecer em todas as etapas, ou seja, de 

maneira processual e não como um fim, justamente ao 

contrário, como um meio para realizar intervenções e 

alterações quando necessário durante a aplicação do projeto a 

ser trabalhado. É necessário também avaliar o aluno no 

individual, assim como no coletivo. (R 115) 

 Behrens (2008) defende que a aprendizagem por projetos sugere uma 

avaliação que mantém a relação dialógica característica do projeto e que 

acompanha todo o processo, não se limitando a momentos finais de aprendizagem. 

Essa perspectiva contínua do processo avaliativo propicia momentos de 

manifestação e discussão sobre a avaliação, buscando consenso e transparência 

sobre os critérios avaliativos. Para que o aluno tenha clareza do que se pretende em 

todo o processo, a autora sugere estabelecer o planejamento por meio de um 

contrato didático e o portfólio como procedimento avaliativo.  

Ainda que as falas representem essa possibilidade dialógica e mais 

democrática no processo avaliativo, é possível que esse seja um dos aspectos 

difíceis de transposição do professor de um modelo avaliativo tradicional para o 

formativo, uma avaliação menos quantitativa (nota) para um caráter mais formativo. 

Historicamente, centra-se na mão do docente o que, como e quando aplicar um 

instrumento avaliativo. Com raras exceções, a própria formação docente reafirma o 

modelo de manutenção autocrática e de pouca autonomia docente.  
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Nesse sentido, Barbosa e Horn (2008) asseguram que o grande desafio para 

o docente estará em oferecer situações de aprendizagem que tenham caráter 

avaliativo. Partindo dessa perspectiva, estratégias como a observação, reflexão e 

registro devem acompanhar a trajetória do projeto, não só para qualificar a prática 

docente como para redirecionar o que foi previamente planejado. 

Keller-Franco (2013) refere-se ao enfretamento que os professores muitas 

vezes vivem na instituição de ensino que trabalham para que a avaliação formativa 

abandone o discurso teórico e de fato aconteça. A autora refere em seu trabalho a 

necessidade de mudança no ensino superior, porém o fato é recorrente do ensino 

básico. Importante ressaltar ainda que reconfigurar a prática pedagógica não se 

processa exclusivamente na sala de aula, não pode ser uma decisão unilateral 

docente, é parte das concepções educativas, modelos pedagógicos e 

recomendações didáticas que acompanham o currículo e projeto pedagógico da 

instituição de ensino ao qual ele pertence.  

Retornando à interpretação das falas docentes, constata-se a compreensão 

de que a avaliação na aprendizagem por projetos tende a incluir várias alternativas 

avaliativas, valorizando o envolvimento e a participação dos alunos, individualmente 

e em grupo.   

Diversificada. (R 2) 

Depende da proposta. São várias as maneiras de se avaliar: 

observando o desenvolvimento do projeto e dos indivíduos 

envolvidos, avaliando cada etapa, seminários, com atividades 

escritas, avaliações escritas entre outras. A avaliação também 

da eficácia que o projeto teve. (R 3) 

De acordo com o envolvimento de cada um (avaliação 

individual) avaliação em grupo como ele comporta durante o 

projeto, pode se observar como ele se desenvolve frente as 

pesquisas. (R 17) 

De várias formas, depende do projeto. (R 23) 

Pela participação do aluno e por meio de trabalhos em grupos 

ou individualmente. (R 31) 
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Com base no desenvolvimento dos alunos. Perante o objetivo 

do projeto. (R 34) 

Deve ser realizada com parte teórica e prática. (R 35) 

Participação, envolvimento (caso seja realizado em grupo); 

apresentação oral (postura) trabalho escrito (descrição 

organizada de cada passo do projeto). (R 36) 

No grupo das falas acima, observa-se menção à possibilidade de 

instrumentos variados que podem servir como indicadores avaliativos. No entanto, 

apesar de reconhecerem a importância de utilizarem procedimentos diversificados 

de avaliação, ainda fazem menção a instrumentos da avaliação tradicional.  

Contudo, a compreensão de avaliação como parte do processo ensino 

aprendizagem do projeto, reconfigura as escolhas de atividades didáticas com vistas 

à construção de competências que propiciem o “saber”, e principalmente o “saber-

fazer”. 

A avaliação pode ser escrita, oral, apresentar o que foi 

pesquisado, observação da pesquisa, etc. (R 44) 

Deve ser avaliado trabalho escrito, apresentação oral, atividade 

prática, entre outros. (R 45) 

Participação oral e a realização das atividades. (R 75) 

Com apresentação para explanar o aprendizado. (R 81) 

Avaliação seria por meios de observação do envolvimento de 

cada indivíduo ou equipe. (R 87) 

Seminários. (R 89) 

A avaliação no trabalho por projetos, segundo Bender (2014), tende a ser 

mais reflexiva, o factual não deixa de ser contemplado, mas há uma valorização da 

compreensão mais aprofundada das necessidades formativas para o enfrentamento 

dos desafios do século XXI. Os tipos de avaliação incluem autoavaliação, avaliação 

com portfólio, instrumentos individual e de grupo, as próprias atividades 

desenvolvidas no projeto, lembrando que a avaliação em um trabalho por projetos 

deve oportunizar a participação de todos, respeitar e estimular a variedade de 

talentos e bagagem dos alunos. 
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A questão da composição de nota tende a afastar o docente da realização de 

projetos. O guia para professores, sobre aprendizagem baseada em projetos (ABP) 

produzido pela BIE (2014), sinaliza que provas e pesquisas comumente utilizadas 

podem ser incorporadas concomitantemente com avalições orientadas para o 

processo. As atividades devem estar em concordância com os resultados esperados 

para o projeto e serem capazes de evidenciar a aprendizagem. 

Vários autores, entre eles Hernández (1998), Behrens (2008), Bender (2014), 

Barbosa e Horn (2008) e o guia do BIE (2008), propõem a utilização do portfólio 

como procedimento avaliativo. Ressalta-se o fato que a utilização é recomendada 

tanto para a educação infantil como para o ensino superior. Entre as falas 

analisadas registram-se duas menções ao uso do portfólio.  

Individual e coletiva (com registros tipo pasta portfólio). (R 4) 

Avaliação contínua, como em um portfólio. (R 49) 

Destacam-se essas duas falas e o silêncio dos demais respondentes pela 

pertinência, significatividade e organização oferecidas pela utilização do portfólio 

para a aprendizagem por projetos. 

Para Behrens (2008), o portfólio é um instrumento de diálogo entre professor 

e aluno que destaca a produção do conhecimento, os procedimentos utilizados e o 

processo investigativo, que pela ação explicitada pelo estudante no portfólio, busca 

novas problematizações. É, para a autora, um procedimento didático que avalia de 

forma individual e coletiva de maneira “contínua e intermitente”, e alerta que ao 

atribuir-lhe um caráter avaliativo, torna-se imperativo ao docente acompanhar ao 

longo de todo o desenvolvimento da aprendizagem.  

Bender (2014) complementa o citado por Behrens ao sinalizar como ênfase 

do portfólio a representação mais precisa do trabalho do aluno e a possibilidade dos 

itens serem incluídos e removidos sempre que se fizer necessário para uma reflexão 

e análise de aspectos positivos ou que necessitem de melhoria. O guia do BIE 

(2008) sugere mais um benefício, que o portfólio seja apresentado e defendido pelos 

alunos como um produto final ao término do projeto.  

Por fim, Hernández (1998) reitera o portfólio como oportunidade de reflexão, 

avaliação processual e registros que evidenciam a construção do conhecimento. Os 

registros podem ser documentos diversos como “[...] notas pessoais, experiências 
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de aula, trabalhos pontuais, controles de aprendizagem, conexões com outros temas 

fora da escola, representações visuais, [...]” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 100). Não se 

trata de um amontoado de documentos, e deve-se manter atenção para encontrar 

critérios de interpretação que tragam equidade ao processo de avaliar, sem perder o 

olhar formativo e subjetivo. 

 A fala do respondente 94: Avaliar os trabalhos desenvolvidos dando 

oportunidade de o aluno verbalizar sobre o projeto, desse modo a turma organiza, 

constrói saberes e competências, opina, avalia e tirar conclusões coletivamente, 

sinaliza o que deveria ser contemplado no processo avaliativo do trabalho por 

projetos e representa a voz que emerge de parte das respostas de que o modelo 

tradicional de avaliação, centralizado no determinismo e autoridade do docente, não 

é compatível com as intenções do trabalho por projetos.  

O cerne da avaliação na aprendizagem por projeto é compor todo o processo, 

dar voz ao aluno, estabelecer diálogo entre professor e alunos, entre os pares, com 

base na intencionalidade das situações didáticas.  

 

5.3 Indicadores de formação 

  

Nesse tópico, tem-se como objetivo levantar indicadores sobre e para a 

formação dos docentes no que se refere à aprendizagem baseada em projetos. 

Primeiramente, será analisada a formação dos docentes pesquisados na referida 

abordagem a partir do referencial teórico utilizado pelos respondentes sobre 

aprendizagem baseada em projetos e as principais fontes nas quais adquirem 

formação. Com base nesses dados, acrescidos dos relatos de projetos utilizados na 

prática docente e das suas respostas, consideram-se relevantes ou não programas 

de formação sobre o tema pesquisado, levantam-se reflexões em torno das 

necessidades formativas para a aprendizagem baseada em projetos. 

Ao serem inqueridos sobre a forma ou local de formação para o trabalho por 

projetos, os respondentes podiam selecionar até três espaços de formação, as 

respostas se apresentaram da seguinte forma:  
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Tabela 6 - Espaços de formação para o trabalho por projetos 

 N 

Cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela escola na qual 
trabalho. 

39 

Experiência adquirida em outras instituições nas quais trabalhei. 0 

Estudo Individual. 52 

Ajudando outros colegas em seus projetos. 0 

Participando de cursos isolados. 20 

Com a equipe pedagógica da minha unidade escolar. 29 

Não participei de nenhuma formação sobre esta metodologia. 13 

Não considero ter nenhuma formação sobre a metodologia de 
projetos. 

10 

Não respondeu 04 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Tabela 6, a maior parte dos respondentes (52) apontaram o estudo 

individual como o espaço mais utilizado de formação para o trabalho por projetos, e 

20 marcaram os cursos isolados, os dois grupos somados equivalem a 72 

respondentes, portanto, 58,6% de docentes se responsabilizam por buscar 

informação sobre o tema. 

Perrenoud (2000) estabelece a administração de sua própria formação como 

uma das dez competências a serem desenvolvidas pelo docente e recorda que o 

“ofício” docente acontece em ambientes de permanente mudança e “contextos 

inéditos”, e distingue cinco componentes dessa competência: saber explicitar as 

próprias práticas, estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa 

de formação contínua, negociar um projeto de formação comum com os colegas, 

envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo 

e acolher a formação dos colegas, sendo partícipe (PERRENOUD, 2000, p. 158). 

O desenvolvimento dessa competência não desresponsabiliza a equipe 

pedagógico administrativa das escolas e/ou redes de ensino das demandas de 

formação coletiva. Sobre este item, Perrenoud (2000) reforça que uma forte 

compreensão da instituição das suas concepções educacionais, impulsionarão de 
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maneira assertiva as escolhas para a formação, atendendo ao projeto pedagógico 

estabelecido e as demandas docentes.  

Percebe-se um movimento institucional nessa direção, pois uma parte dos 

respondentes (39), afirmam ter recebido cursos sobre o tema nas escolas que 

trabalham.  No entanto, nenhum respondente sinalizou ter auxiliado algum colega na 

realização de um projeto, o que levanta uma indagação sobre a aparente ausência 

de comunidades de aprendizagem e auxílio entre os docentes. 

Os autores Bacich e Moran (2018) destacam que para uma escola poder ser 

considerada relevante deve investir na formação inicial e continuada dos professores 

em metodologias ativas, em tecnologias presenciais e on-line, na promoção de 

espaços de compartilhamento de experiências e de orientação aos menos 

experientes.  

Ao considerar o papel formador da instituição, de acordo Gatti (2003), os 

conhecimentos ganharão sentido e serão incorporados à prática quando os aspectos 

socioafetivos e culturais forem tão considerados quanto os aspectos cognitivos. As 

novas demandas educacionais, impulsionadas pelos contextos sociais e culturais 

diversos, exigem mudança dos padrões estabelecidos para a cultura de formação. 

Os docentes foram inqueridos sobre contato com autores que fundamentem a 

aprendizagem por projetos, e, em caso afirmativo, que especificassem os autores. 

Com essa questão objetivava-se levantar indicadores de formação dos professores 

sobre a aprendizagem baseada em projetos, buscando conhecer quais referências 

bibliográficas são utilizadas pelos professores.  

 
Tabela 7 - Contato com autor ou referência bibliográfica sobre projetos (continua) 

 N % 

Não responderam  16 13 

Responderam não terem 
referência ou contato 

57 46,3 

Responderam 
positivamente, mas não 

citaram referência 
14 11,4 

 

 



94 

 

 

 

Tabela 7 - Contato com autor ou referência bibliográfica sobre projetos (conclusão) 

Responderam e citaram 
referência 

36 29,3 

Total 123 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O número dos respondentes, na Tabela 7, que afirmaram não terem contato 

com bibliografias da área, somada aos que optaram por não responder é bastante 

significativo, 59,3%. Aproxima-se desse grupo os 11,4% que disseram ter contato 

com estudos da área, mas não souberam mencionar o nome dos autores. Dos 36 

(29,3%) respondentes que declararam possuir contato com bibliografias da área e 

que mencionaram os autores, apenas 16 das referências citadas pertencem à área 

da educação, e destas somente sete estão diretamente relacionados a autores 

voltados para a aprendizagem por meio do trabalho por projetos. 

Entre os autores mencionados, conforme Tabela 8, no geral, foram citados 

apenas pelo nome mais veiculado informalmente, selecionou-se aqueles que 

pertencem à área da educação e aqueles que podem ser considerados referenciais 

teóricos para a área de projetos.  Chama atenção que Paulo Freire foi o mais citado, 

embora o autor faça uma crítica à educação bancária e proponha uma abordagem 

educacional essencialmente problematizadora, ele não é caracterizado como um 

autor da área de projetos. Entre os autores citados que se destacam por terem obras 

específicas para a área de projetos estão John Dewey, precursor do trabalho com 

projetos e autores da atualidade como Dácio e Moura, Fernando Hernández, Maria 

Carmen Silva Barbosa e Maria da Graça Souza Horn. 

 
Tabela 8 - Autores citados: área educacional (continua) 

Autores citados N 

Celso Antunes 1 

Cesár Cool 1 

Célestin Freinet 2 

Cipriano Luckesi 1 

Constance Kamii 1 
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Tabela 8 - Autores citados: área educacional (conclusão) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Verificou-se ainda referência ao contato com a aprendizagem por projetos em 

periódicos e pela internet: 

Sim, a revista Escola ajuda e muito o professor que deseja ir 

pelo caminho dessa metodologia, já li artigos de Fernanda de 

Souza Reis Deprá e muitas pesquisas na internet tem 

contribuído e muito para essa prática. (R 14) 

Somente blogs e trabalhos de outros professores. (R 88) 

Às vezes utilizo o Scrum, e não tenho certeza, mas André 

Ogliari seria um nome? (R 72) 

Com apostilas apresentando modelos de projetos nas mais 

variadas áreas de estudo e pela internet. (R 107) 

Sim na faculdade e em alguns livros ou projetos que li na 

Internet. Não me recordo agora. Terei que pesquisar. (R 112) 

O Scrum2, citado pelo respondente 72, é um software de planejamento de 

projetos; Fernanda de Souza Reis Deprá3, citada pela respondente 14, é formada 

                                            

2 Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os 
projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados de Sprints. O Sprint representa um 
Time Box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado.  

 

Dácio e Moura 2 

Fernando Hernández 1 

Howard Gardner 1 

John Dewey 1 

Maria Carmen Silva Barbosa 1 

Maria da Graça Souza Horn 1 

Montserrat Ventura 1 

Neusi Aparecida Berbel 1 

Paulo Freire 4 

Philippe Perrenoud 1 

Lev Vygostky 1 
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em Letras, pós-graduada em Educação Infantil, atua como professora para essa 

etapa no estado do Espírito Santo e mantém um site com informações sobre 

aprendizagem por meio de projetos; André Ogliari4 é doutor em Engenheira 

Mecânica pela UFSC, e disponibiliza informações sobre metodologia de projetos na 

área de engenharia. A revista Nova Escola, disponibilizada impressa e virtualmente, 

mencionada em uma das respostas é utilizada costumeiramente pelos docentes da 

primeira etapa do fundamental como fonte de pesquisa.  

Quando perguntados sobre a utilização de projetos em sua prática docente, 

as respostas revelam um grupo significativo que afirmam utilizar com “pouca 

frequência”, 52,9%, e 14,6% que afirmam “nunca” terem utilizado, os demais, 32,5%, 

afirmam utilizar “com frequência”. Na correspondência entre a porcentagem e a 

quantidade de respondentes obtemos o seguinte resultado na Tabela 9: 

 

Tabela 9 - Utilização de projetos na prática docente 

 N % 

Nunca utilizaram 18 14,6 

Utilizaram com pouca 
frequência 

65 52,9 

Utilizaram com frequência 40 32,5 

Total 123 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Considerando que as práticas carregam uma concepção subjacente, solicitou-

se aos docentes que descrevessem um projeto desenvolvido com os alunos. As 

questões propulsoras da pesquisa são retomadas para nortear a análise. No 

                                                                                                                                        

Fonte: DESENVOLVIMENTO ÁGIL DO BRASIL. Scrum. Disponível em: 
<https://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/>. Acesso em: 18 nov. 2018.  
  
3 DEPRÁ, F. de S. R.  A Pedagogia de Projetos no Processo Ensino-Aprendizagem da Educação 
Infantil. Disponível em: <https://www.sitededicas.com.br/art_pedagogia_projetos.htm>. Acesso em: 
18 nov. 2018. 
 
4 OGLIARI, A. Metodologia de Projeto em Engenharia Mecânica. Disponível em:  
<http://emc5302.ogliari.prof.ufsc.br/>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

 

http://emc5302.ogliari.prof.ufsc.br/
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entanto, questiona-se: são de fato projetos de trabalho ou estratégias de ensino que 

os professores vêm denominando de projetos, sem que haja um comprometimento 

com a concepção e as características do trabalho com projetos? As falas dos 

professores revelam dificuldades para promover o trabalho com projetos?  São 

experiências que possibilitam aos alunos serem protagonistas ativos no decorrer do 

processo e estimulados ao desejo de pesquisar e aprender de forma mais complexa 

com trocas de experiências significativas? Em que medida as concepções e usos da 

aprendizagem baseada em projetos desenvolvida no cotidiano das escolas 

apresentam coerência com os seus princípios fundantes?  

Na análise da descrição dos projetos entre os docentes que afirmam utilizar 

com pouca frequência, sobressai-se a referência a projetos vinculados à utilização 

de paradidáticos. As falas abaixo representam a situação mencionada: 

Trabalhamos o livro: O aniversário do vovô, lemos o livro, os 

alunos fizeram entrevistas com os avôs, tivemos o chá dos 

avôs na escola, onde os alunos os homenagearam através de 

músicas e declamação de poesia. (R 31) 

Projeto com o paradidático "Como vai o seu bolso?"; com o 

paradidático "Maria vai com as outras" e "Meios de transporte". 

(R 36) 

Projeto de Leitura com o livro paradidático: “A bisa está 

doente”. Leitura, estatuto dos idosos, cidadania, visita a casa 

de repouso. (R 95) 

De igual modo, entre os que afirmam utilizar com frequência a aprendizagem 

por projetos, a menção aos livros de leitura denominados paradidáticos é 

predominante. Contudo, nesse grupo, a descrição apresenta-se um pouco mais 

detalhada, como, por exemplo na descrição do respondente 21 que utiliza o 

paradidático “Era uma vez o cajueiro”, de Fabia Terni.  

Em cima do paradidático "Era uma vez o cajueiro", organizei 

um projeto interdisciplinar por 15 dias, que atingiram os 

objetivos esperados, incluindo a satisfação dos alunos. 

Desenvolvimento do projeto: Disciplinas trabalhadas: 

Português - leitura, interpretação, opinião crítica, ortografia, 



98 

 

 

 

palavras regionais, estrutura da história. Matemática - noções 

de economia e poupança. História - chegada dos portugueses 

no Brasil, região Nordeste. Ciências - estudo da vegetação 

regional, infraestrutura da aldeia (saneamento básico, captação 

de água, captação de energia eólica). Geografia - localização 

geográfica da região Nordeste no mapa do Brasil, 

características: relevo, clima. Estudamos também a economia 

e as características sócio-culturais. Finalizando com uma 

exposição de trabalhos manuais e musicais recoltados e 

realizados pelos alunos. (R 21) 

No projeto “Era uma vez o cajueiro” transparece a intencionalidade da 

interdisciplinaridade e a sociabilização dos resultados, mas não se observa o 

aspecto colaborativo na escolha do tema e atividades desenvolvidas no processo.  

Do mesmo modo, o respondente 115 trabalha com um livro de leitura, “As 

perguntas de Aninha” do autor Heber de Oliveira para desenvolver a conexão com a 

leitura e, por meio dela, com a família.  

O projeto: “As perguntas de Aninha”, autor Heber de Oliveira. 

Tinha por objetivos: incentivar o hábito e o prazer pela leitura 

em família, pois além da leitura compartilhada em classe, o 

aluno levava um caderno temático com atividades propostas 

referentes ao livro paradidático da turma e após realizar a 

leitura juntamente com a família registrava esse momento com 

uma fotografia e colava a mesma nesse caderno; descobrir que 

o dicionário é uma ferramenta útil para descobrir o significado 

das palavras; ampliar o vocabulário dos alunos; ter autonomia 

para utilizar a norma culta em textos, entre outros objetivos. A 

justificativa para esse projeto é que no momento atual as 

crianças estão conectadas, mas muitas vezes, somente em 

jogos e diversão, sendo assim passam muito tempo na internet, 

mas a leitura tem sido abandonada. Para que os alunos 

possam ser leitores assíduos a família precisa fazer parte 

dessas atividades, por isso, uma leitura juntamente com 
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atividades diferentes era realizada por cada aluno. As etapas 

foram descritas e apresentadas para a coordenadora 

pedagógica que apoiou e forneceu ideias que acrescentei a 

esse projeto que de início elaborei juntamente com uma das 

minhas companheiras de turma. A avaliação foi durante o 

desenvolvimento do projeto, cada atividade, a cada etapa os 

alunos eram avaliados verbalmente e oralmente e conforme 

percebia a necessidade realizava as alterações pertinentes. O 

produto final foi a reescrita do livro, foi realizado um momento 

para uma conversa dirigida sobre a história do livro e os alunos 

tiveram a oportunidade de comentar e opinar sobre o livro. Em 

dupla realizaram a reescrita de uma parte do livro e a 

ilustração, juntamos tudo, lemos como foi realizado as 

correções necessárias. Os alunos registraram perguntas que 

gostariam de fazer para o autor. No caderno do projeto após 

todos os alunos realizarem as atividades, foi colado fotografias 

dos alunos realizando a reescrita e uma carta aos pais que foi 

enviada para os mesmos também agradecendo a participação 

dos mesmos no projeto. Foi digitalizado o texto e as ilustrações 

e uma nova capa para o livro foi criada pelos alunos, esse 

material foi encadernado e cada aluno recebeu um livro. (R 

115) 

No projeto do respondente 115, o livro foi selecionado pela professora sem 

participação efetiva dos alunos, no entanto, os objetivos planificados pelo docente 

tinham em vistas atender a uma demanda percebida “incentivar o hábito e o prazer 

pela leitura em família”. Sua força motriz para a realização está baseada na 

percepção do docente de que o hábito da leitura e do tempo em família foram 

substituídos pela tecnologia com a intensão única de diversão. Identificam-se ainda 

ações que pretendem favorecer a colaboração entre aluno-família, família-escola.  

Por fim, destaca-se o apoio, verificado pelo respondente, da coordenação 

pedagógica e o trabalho colaborativo de elaboração do projeto com uma docente do 

mesmo nível e turma, conforme relata o respondente 115, (...) As etapas foram 
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descritas e apresentadas para a coordenadora pedagógica que apoiou e forneceu 

ideias que acrescentei a esse projeto que de início elaborei juntamente com uma 

das minhas companheiras de turma. 

O apoio da equipe pedagógica é fator essencial para que o docente 

estabeleça e realize uma aprendizagem significativa.  

As descrições dos projetos se apresentaram de forma bastante genérica, 

contudo, a leitura atenta permite levantar indícios de alguns aspectos que se 

aproximam da aprendizagem por projetos, tais como: a participação do aluno no 

processo, o trabalho colaborativo entre alunos e família, uma produção final 

significativa e a busca por um procedimento de ensino mais significativo e prazeroso 

para os alunos. Entretanto, estes aspectos encontram-se isolados em um ou outro 

projeto, ao passo que esses aspectos formam um conjunto que deveriam estar 

presentes em cada projeto.   

Observa-se pela indicação dos respondentes a incidência a projetos 

relacionados ao trabalho com paradidáticos, como citações a dois projetos que 

inferimos serem estabelecidos pela rede de ensino, o “Projeto de Educação 

Financeira” e o “Projeto de Leitura”, em algumas respostas denominado como “Ler é 

uma Aventura”:  

Um dos últimos projetos trabalhados em sala de aula, e que 

gosto muito é o Ler é uma aventura, onde estimulamos nossas 

crianças o prazer da leitura. (R 60) 

Projeto de leitura antes mesmo de existir o Ler é uma aventura. 

Escrever um livro, economizar com a classe durante um ano. 

(R 117)  

Projeto de Educação Financeira. (R 12) 

Realizo projetos inseridos no planejamento da série: por 

exemplo o paradidático educação financeira. (R 69) 

Destaca-se para reflexão algumas falas dos respondentes sobre as possíveis 

limitações enfrentadas para a implementação de uma aprendizagem por meio de 

projetos. Embora não tenha sido solicitado aos pesquisados que falassem sobre as 

dificuldades que viam para o uso dos projetos, essa questão brotou nas suas falas, 

como a resposta do respondente 62, que, embora afirme nunca ter trabalhado com 
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projetos, insere na descrição um comentário que sinaliza vários aspectos que podem 

corroborar para o distanciamento dessa prática como parte do cotidiano escolar: 

Infelizmente, o uso intenso de livros didáticos obrigatórios na 

escola tolhem qualquer forma de projeto que podemos fazer. O 

professor não tem tempo nem condições adequadas para 

realizar projetos bem elaborados e ricos de atividades 

interessantes e dinâmicas. Este ano fiz pequenas atividades 

que formaram "projetinhos" como de poesias... trabalhamos 

desde a literatura de cordel, o estudo das estruturas poéticas, a 

vida de alguns autores, culminando num Sarau Poético onde 

os alunos declamavam poemas de autores famosos. Como dou 

aula há muito tempo, fiz vários projetos muito bons! Pena não 

ter tempo, nem condições para fazê-los mais...  (R 62) 

Mesmo não sendo atualmente a escolha didática do docente, o respondente 

62, afirma que já fez muito projetos e reconhece que proporcionam atividades 

interessantes, ricas e dinâmicas, no entanto, a ausência de condições adequadas e 

o excesso de livros didáticos, na visão do docente, tolhem qualquer forma de fazer 

projetos e lamenta: (...) não ter tempo, nem condições para fazê-lo mais. 

 A obrigatoriedade do uso dos livros didáticos como um aspecto inibidor da 

utilização dos projetos encontra-se de forma similar nas respostas 36 e 95: 

Acredito que teríamos aulas mais produtivas, pois com os 

projetos os educandos participarão de forma direta, 

vivenciando e elaborando cada passo. O maior problema está 

na elaboração dos mesmos, pois o educador terá mais uma 

atividade extra, visto que há muitos livros e cadernos para dar 

conta. (R 36) 

Creio que seja importante agregar novas práticas em nosso 

trabalho. Embora tenha que fazer uma ressalva. Fica 

impossível trabalhar metodologia de projetos com tantos livros 

que temos que dar conta. Devemos agregar, mas não 

sobrecarregar. (R 95) 
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A análise realizada por Zabala (1998) sobre as críticas à adoção de livros 

didáticos faz recordar que “toda proposta educativa implica em uma tomada de 

decisão” (ZABALA, 1998, p. 174). O material selecionado pressupõe concepções 

educacionais que tenderão a desqualificar a utilização de determinadas 

metodologias se não fomentarem uma atitude ativa dos alunos, não favorecerem a 

sua formação crítica, se propuserem a uma uniformização de necessidades e ritmos 

e se as estratégias didáticas estiverem baseadas somente na mecanização 

(ZABALA, 1998). A adoção de livros didáticos pode ou não ser um fator 

preponderante para a não utilização da aprendizagem por projetos, depende da 

concepção do material e da quantidade dos materiais adotados. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam o livro didático como 

um material de forte influência na prática de ensino no Brasil, e ressaltam a atenção 

do docente para aspectos como qualidade e coerência na escolha desse. E essa é 

uma decisão que os docentes estão cada vez menos envolvidos, pois não é uma 

escolha que costuma ser compartilhada com os docentes. Torna-se, então, 

imperativo que a rede de ensino observe não apenas a coerência e a qualidade, 

como também a aproximação ou as restrições entre os objetivos educacionais 

propostos pela rede e os materiais selecionados para utilização e viabilização da 

participação docente na seleção desses e outras fontes de informação que venham 

a ser ofertadas aos alunos.  

Ao serem questionados sobre a relevância de uma proposta de formação 

sobre a metodologia de projetos, a Tabela 10 mostra que:  

 

Tabela 10 - Relevância de uma proposta de formação sobre metodologia de projetos  

 N % 

Consideram relevante 110 89,4 

Não consideram relevante 02 1,6 

Não responderam 11 9 

Total 123 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Percebe-se um significativo percentual de 89,4% de respondentes que 

consideram relevante a formação sobre o tema pesquisado. Entre os principais 

argumentos destacam-se: importância da atualização para o atendimento das 

mudanças em curso na sociedade e atualização para proporcionar uma 

aprendizagem significativa para os estudantes.  

Feldmann (2009) afirma que diante de um cenário incerto e permeado por 

incertezas e perplexidades, a escola necessita mostrar-se como um ambiente que 

proporcione a compreensão das diversas culturas e que seja formador das 

identidades dos sujeitos que a compõem. Alguns dos docentes reconhecem a 

formação como importante pela compreensão do aprender como um movimento 

contínuo e como também pela preparação da docência para os desafios impostos 

pela sociedade. Segundo a fala do respondente 91: Precisamos sempre estar 

atualizados, pois os nossos alunos têm acesso a informações com muita facilidade 

devemos apresentar aulas de acordo com a realidade deles. 

O respondente 116 enfatiza a formação proposta na unidade escolar e a 

disponibilidade da rede de ensino para investimentos financeiros nessa área: A 

formação do professor em sua unidade deve ser prioridade, para que ele 

desempenhe um papel atualizado na preparação de seus alunos. Bolsas de estudo 

ou gratuitos ajudariam muito a nossa formação.#Fica a dica!!!!. Enquanto o 

respondente 105 externaliza, quase como um pedido de apoio: Só gostaria de ter 

mais tempo para estudar. 

As falas seguintes validam a importância da formação, reforçam a 

necessidade de aprimorar sua profissão e reafirmam a necessária “busca” por 

formar-se e atualizar-se. 

Formação continuada é importantíssima. Sempre estamos 

aprendendo. Não podemos ficar parados enquanto o mundo 

está buscando várias alternativas de crescimento e 

entendimento de transformações e melhorias. Isso é perfeito 

para a Educação, somos vivos e necessitamos estar em 

constante movimento. (R 65) 

O educador deve se atualizar sempre para buscar meios de 

facilitar o ensino para os seus alunos. (R 80) 
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Cada dia que passa sinto a necessidade de mais buscas, 

oportunidades, de buscar crescer, desenvolver nos estudos 

para uma melhor qualidade na nossa profissão. (R 90) 

O respondente 4 considera que a formação na área o auxiliaria para 

despertar o interesse do aluno, uma vez que:  

O avanço tecnológico e a facilidade para se obter informações 

faz com que os alunos tenham menos interesse pela atual 

dinâmica escolar. Uma aprendizagem significativa, que o 

coloque a refletir os conhecimentos adquiridos e a utilidade 

para sua realidade pessoal e a do próximo, deve ser a 

constante preocupação de um educador. (R 4) 

Conclusão também expressa pelo respondente 121: A geração de alunos que 

temos hoje, precisa de trabalhos práticos com mais ação. 

O respondente 106 alinha-se ao descrito pelos colegas anteriormente ao 

afirmar que: A educação não pode ficar engessada aos livros e cadernos somente. É 

preciso trabalhar e incentivar a busca pelo conhecimento. Não posso deixar de 

destacar que os alunos se sentem mais motivados com este tipo de aprendizagem.  

A crença do respondente 57 é que: [...] um professor melhor preparado 

realizará seu trabalho com maior satisfação. E teremos alunos menos estressados e 

com maior vontade de aprender. 

As falas dos respondentes 96 e 100 justificam a pertinência da formação 

sobre o tema pesquisado, expressando-se de forma muito assertiva, pela pertinência 

das respostas. Segue-as na íntegra: 

Não se pode fazer o que não se sabe ou se tem pouco 

conhecimento. Com uma formação continuada, nós os 

profissionais estaríamos aptos a fazer das nossas salas de 

aula, um lugar de ensino diferenciado. Desenvolveríamos em 

nossos alunos o desejo de buscar um aprendizado pertinente. 

(R 96) 

Porque o professor precisa ter segurança naquilo que faz, 

saber o que faz, como faz e porque faz. Precisa fazer sentido 

para o professor, mas além de tudo o professor precisa abraçar 
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essa proposta, querer fazer com prazer, sem que seja imposta, 

algo que agrade o profissional, pois só assim o trabalho 

acontecerá de maneira prazerosa. (R 100) 

As falas sugerem, na visão da pesquisadora, que, no decorrer do trabalho 

letivo, a recomendação ao trabalho por projetos para os docentes pela equipe 

pedagógica e/ou pelo material didático assinala a afirmação de que a formação 

precisa “ensinar a fazer” e trazer significado para o docente.  

Na resposta 66, encontra-se uma afirmação que favorece o proposto:  

Há várias propostas de projetos, mas eles não orientam seu 

desenvolvimento... muitas vezes eles são realizados apenas 

como cumprimento de conteúdo. Se houvesse uma formação 

específica sobre metodologia de projetos, com certeza, a 

aprendizagem seria mais significativa. (R 66)   

O respondente não cita de onde se originam as várias propostas, porém por 

especificar “cumprimento do conteúdo”, pode-se deduzir que sejam propostas pelo 

material didático adotado. 

O último grupo de respostas apresentado indica a formação como relevante 

por favorecer o trabalho com a heterogeneidade em sala de aula e com os alunos 

que apresentem déficit cognitivo.   

Penso ser relevante pois amo trabalhar com Projetos. Sempre 

obtive bons resultados ao lançar mão de Projetos de minha 

própria autoria para trabalhar conteúdo a serem abordados em 

classe de forma diferenciada, principalmente com alunos 

portadores de necessidades especiais como autistas e TDHA. 

(R 7) 

Pois oferece uma ampla capacidade do professor de alcançar a 

maioria dos alunos desenvolvendo as habilidades, ajudando os 

a superar as dificuldades, sem massacre na avaliação e 

contemplando aqueles que possuírem transtornos também [...]. 

(R 9)  
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Para finalizar a análise das respostas que permitiram verificar os indicadores 

de formação dos docentes da rede de ensino pesquisada, utilizaremos a justificativa 

apresentada na resposta do 115: 

É pertinente a formação continuada, principalmente sobre a 

metodologia de projetos, pois assim, ampliamos a nossa visão, 

mudamos muitas vezes de opinião, nos é acrescentado 

conhecimento diferenciado, pois o mesmo não tem fim, o 

professor deve ser um eterno aprendiz, por isso, cursos, 

palestras, leituras de autores que tratam sobre o tema e toda 

especificação que nos for oportunizada deve ser aproveitada 

com excelência. (R 115) 

A introdução de projetos de trabalho em um espaço educativo, segundo 

Hernández (1998), requer que se preceda uma reflexão e análise sobre o currículo 

assumido, as referências conceituais que guiarão o professorado e o sentido 

estabelecido para ensino e aprendizagem. A pesquisa não abrangeu a análise do 

currículo da rede e suas concepções de ensino aprendizagem, esse é um aspecto 

que pode ser pesquisado posteriormente e vinculado aos dados obtidos. Nas 

respostas analisadas, infere-se que a utilização de projetos é, em sua maioria, uma 

escolha didática do professor e, por vezes, uma solicitação externa da rede sobre 

um tema específico, como uma atividade.  

Os projetos são citados pelo PCN (1997) como uma possibilidade de 

organização dos conteúdos e temas que favorecem a compreensão de múltiplos 

aspectos que compõem a realidade. As DCN (2013) da educação básica salientam o 

necessário esforço de balancear a conexão entre a inserção de situações problemas 

que compõem a realidade do aluno e da comunidade escolar, a superação da 

fragmentação dos conteúdos e apontam os projetos de trabalho como uma 

possibilidade mais viva e desafiadora.  

O expresso pelos documentos norteadores da educação nacional pode servir 

como força catalizadora para um repensar da prática docente; repensar que 

compete tanto aos docentes como às instituições formadoras, referindo-se de forma 

direta à graduação, bem como às redes empregadoras, seus currículos e projetos 

pedagógicos, sejam elas vinculadas aos sistemas públicos ou privados. 
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Nesse sentido, Rivas (2009) concorda com Senge (2005) que é necessário 

investir na criação de uma mentalidade organizacional do constante aprender e 

afirma: 

A profundidade do compromisso está relacionada ao comprometimento com 
a verdade. Não há nada que desanime mais no cenário contemporâneo do 
que assistir a falas que contradizem as atitudes. O sentido de coerência, em 
tudo o que se diz e se faz, é um elemento bastante significativo, quando se 
lida com as certezas e expectativas das pessoas (RIVAS, 2009, p.156). 

Acredita-se que certezas e expectativas são elementos constituintes do 

caminhar profissional dos professores, e que espaços de formação devem 

possibilitar a qualidade, equidade, excelência e coerência que transformarão 

discursos em práticas educativas significativas para professores e alunos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicia-se essa etapa resgatando o objetivo geral que serviu como impulso 

para a pesquisa, analisar a temática da aprendizagem baseada em projetos, as 

concepções e usos que permeiam a prática dos professores da primeira etapa do 

fundamental, do 1º ao 5º ano, de uma rede particular de ensino, do estado de São 

Paulo. 

O objetivo geral desdobrou-se em questionamentos que nortearam a escuta 

das falas docentes, incluindo os espaços de silêncios apresentados. Em que medida 

as concepções e usos da aprendizagem baseada em projetos apresentam coerência 

com os seus princípios fundantes? São de fato projetos de trabalho ou estratégias 

de ensino que os professores vêm denominando de projetos sem que haja um 

comprometimento com a concepção e as características do trabalho com projetos? 

As falas dos professores revelam dificuldades para promover o trabalho com 

projetos?  São experiências que possibilitam aos alunos serem protagonistas ativos 

no decorrer do processo e estimulados ao desejo de pesquisar e aprender de forma 

mais complexa com trocas de experiências significativas?  

Como caminho metodológico optou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo 

na modalidade de um estudo exploratório descritivo. A análise das respostas 

possibilitou a caracterização da população pesquisada, o estabelecimento de duas 

grandes categorias: base conceitual e base metodológica, bem como os indicadores 

de formação.  

A escuta e a reflexão como partícipe da rede de ensino pesquisada, 

demandou o exercício consciente do distanciamento da realidade e demonstrou-se 

desafiador e inquietante. Distanciamento intencional ao ler e analisar respostas que 

pela vivência da pesquisadora com a rede facilmente ganhariam outra interpretação, 

mas, no entanto, primou-se pelo rigor na análise dos resultados. Inquietante e 

desafiador ao perceber que o trabalho docente depende diretamente da integridade 

e coerência das concepções de criança, ensino e aprendizagem da rede no qual 

está inserido, e que o sentimento de culpabilização, muitas vezes atribuído ao 

docente, é na verdade a fuga que o próprio sistema utiliza para não refletir 

internamente suas concepções e convicções pedagógicas. 
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Os discursos produzidos pelos sistemas de ensino devem zelar para não 

gerarem uma “esquizofrenia” docente, na qual solicitações de modelos 

metodológicos integradores e ativos coexistem com demandas de uma escola 

tradicional e conservadora.  

Confusão mental foi o termo escolhido por Dewey (1959) para sinalizar que 

ao imputarmos aos alunos conteúdos de forma desconexa da realidade e desprovida 

de sentido, obtém-se como resultado uma irresponsabilidade intelectual para o 

aprender; situação que se mostrou semelhante com o docente. É preciso que as 

suas escolhas didáticas possam ser criativas, integradoras e significativas para que 

o espaço educativo se estabeleça como orientador de uma formação integral capaz 

de desenvolver as potencialidades de cada indivíduo. 

Tornou-se intrigante no percurso da pesquisa perceber que as exigências de 

novas competências educacionais impostas desde o início do século XIX não 

diferem da realidade atual. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada 

no presente século, estabelecido como documento normativo e norteador dos 

currículos de todos os sistemas e redes de ensino, compromete-se com o 

desenvolvimento de competências e habilidades, e intenciona assegurar que as 

decisões pedagógicas orientem os alunos por meio de uma didática vivencial e 

significativa. 

[...] os alunos devem “saber” (considerando a constituição de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem 
“saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), [...] 
(BRASIL, 2017, p. 13). 

Documentos e discursos não transformam a realidade, no entanto, revelam a 

distância da prática escolar para as demandas impostas pela sociedade atual. A 

proposição de um trabalho por projetos não se faz inovadora se observada pela 

perspectiva dos autores que a fundamentam e daqueles que veem a sala de aula 

como espaço de reflexão e desenvolvimento para todos os elementos envolvidos no 

processo ensino aprendizagem. 

Os resultados mostram que os docentes compreendem a necessidade de 

inserir ao cotidiano pedagógico práticas significativas que possibilitem a integração 

dos saberes. Contudo, não se apresenta uma fundamentação teórica consistente 
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sobre aprendizagem baseada em projetos. Revela-se, na visão da pesquisadora, um 

processo docente intuitivo guiado pela busca de rompimento com o considerado 

tradicional. 

O aspecto integrador mostra-se perceptível aos docentes como componente 

do trabalho por projetos, embora alguns deles confundam conceitualmente os níveis 

possíveis de relações, desvio este de compreensão que pode afastar o docente dos 

princípios fundantes da metodologia.   

Ainda assim, as falas revelam que boa parte dos docentes depreendem das 

contribuições do trabalho com projetos que não são apenas a integração entre 

diferentes áreas, mas também o protagonismo que o processo concede ao aluno, a 

possibilidade de trabalho colaborativo, o desenvolvimento do pensamento crítico e a 

aproximação entre a teoria e a prática. Contudo, contrapondo-se à compreensão 

apresentada, 14,6% optaram por não utilizar e 52,9% por não utilizar com frequência 

a metodologia. 

Encontra-se em relativa concordância com a literatura, a menção de etapas e 

processo que coadunam com os princípios da metodologia propostos por Hernández 

(1998), Behrens (2015) e Zabala (2002), por exemplo. No entanto, não se apresenta 

uma fundamentação teórica consistente, observa-se um processo docente intuitivo 

guiado pela busca de rompimento com o considerado tradicional.  

No aspecto da avaliação, apresenta-se como coerente ao trabalho com 

projetos o caráter formativo, tornando-a parte do processo e não apenas uma forma 

de medir quantitativamente o aprendido pelo aluno. Nesse processo, os docentes 

admitem que essa forma de conceber a aprendizagem e avaliar possibilita o respeito 

às necessidades e aos tempos diversos que constituem o espaço da sala de aula. 

Os projetos desenvolvidos são atividades didáticas ou estratégias de ensino, 

porém revelam um impulso para a utilização de metodologias ativas muitas vezes 

adormecido pela ausência de condições adequadas, pelo “excesso” de livros 

impressos adotados e pela exiguidade de formação adequada. Os aspectos citados 

acima não se apresentam como resistência para a utilização de projetos, mas alerta 

para uma inviabilidade de aplicá-los.  

Na compreensão da relevância da proposição de uma formação sobre o 

tema, verifica-se clareza docente que os alunos têm acesso à informação e 
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produzem conhecimentos em espaços que transcendem o espaço escolar, e que o 

grupo docente precisa preparar-se para essa demanda. Behrens (2005) concorda 

com o apresentado pelos docentes de que “[...] os docentes precisam dimensionar 

que os alunos dispõem de outros recursos para pesquisar informações que 

independem da intervenção do professor [...]” (BEHRENS, 2005, p. 66). A autora 

propõe aos professores a reconstrução de suas práticas educativas, buscando um 

caminho de interrelação entre a prática e a teoria e uma visão sistêmica mais 

abrangente.  

Tendo como base os resultados, pode-se ressaltar que as experiências 

docentes no trabalho por projetos seriam ampliadas se o currículo estabelecido 

favorecesse a sua utilização e se as ações docentes fossem acompanhadas por 

uma equipe pedagógica que oportunizasse tanto pressupostos teóricos/práticos 

como espaços de colaboração e reflexão. 

Conclui-se, portanto, que há espaço para ressignificar a prática, os docentes 

não parecem eximir-se do aprender e reaprender, mas necessitam reavivar 

elementos mais significativos para a atuação docente, o significado de ensinar. Esse 

significado resultará no impulso constante pelo pedagógico, reafirmando o 

compromisso de aproximar a prática a escolhas didáticas significativas. 

Finaliza-se a pesquisa concordando com Carbonel (2016), para quem a 

curiosidade é inerente à condição humana e que há modos de ensinar que incitam a 

curiosidade, enquanto outros matam o desejo da descoberta. De acordo com os 

resultados obtidos, em concordância com o referencial teórico apresentado e no 

diálogo com os autores, compreende-se que a aprendizagem por projetos tende a 

incitar a curiosidade e trazer sentido ao processo de aprender.  

No entanto, os dados revelam, com base na realidade pesquisada, que as 

concepções dos docentes sobre a aprendizagem baseada em projetos ainda carece 

de uma fundamentação teórica consistente, o que acaba refletindo em práticas que 

se distanciam dos princípios fundantes dessa abordagem, evidenciando a 

necessidade de formação de professores na área, bem como condições 

propiciadoras para que vivências significativas com a aprendizagem baseada em 

projetos se efetive.      



112 

 

 

 

 Espera-se que os resultados obtidos da realidade docente sobre a 

aprendizagem por projetos, possibilitem à rede de ensino pesquisada ampliar as 

perspectivas de formação docente sobre o tema, viabilizando discussões e criando 

condições para o enfrentamento dos desafios da prática pedagógica.  
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APÊNDICE A - Questionário 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Estou cursando o Mestrado Profissional em Educação do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, UNASP, e gostaria de contar com sua colaboração. Esta 

pesquisa objetiva analisar a vivência e a concepção dos professores de 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental em relação à metodologia de projetos e levantar 

contribuições para a formação na referida metodologia.  

É importante que você tenha lido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e concordado em participar.  

Agradeço, antecipadamente, a sua colaboração.  

Atenciosamente,  

Fúlvia Franks 

 

Dados pessoais: 

 

1 – Nível de ensino em que trabalho nesta escola: 

(    ) 1º ano 

(    ) 2º ano 

(    ) 3ª ano 

(    ) 4º ano 

(    ) 5º ano  

 

2 – Tempo de Docência  

(    ) a menos de 2 anos 

(    ) de 2 a 4 anos 

(    ) de 5 a 10 anos 

(    ) de 11 a 15 anos 

(    ) há mais de 15 anos 

 

3 – Atuo na mesma série a: 
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(    ) menos de 1 ano 

(    ) de 1 a 2 anos 

(    ) de 3 a 5 anos 

(    ) de 6 a 10 anos 

(    ) mais de 10 anos 

 

4 – Minha formação docente 

(    ) Superior completo 

(    ) Superior incompleto 

(    ) Superior completo e especialização completa 

(    ) Superior completo e especialização incompleta 

(    ) Mestrado 

(    ) Mestrado incompleto 

(    ) Doutorado 

(    ) Doutorado incompleto 

 

5 - Sexo  

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

Sobre projetos: 

 

6 - Para você o que é a metodologia de projetos? 

 

7 - Na sua visão, qual a contribuição da metodologia de projetos para o 

processo ensino/aprendizagem? 

 

8 - Como definiria as fases para trabalhar com a metodologia de projetos? 

 

9 - Na sua concepção como deve ser a avaliação em um trabalho com 

projetos? 
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10 - Você já teve contato com algum autor ou referência que trate sobre o 

trabalho com projetos? Especifique os autores. 

 

 

11 - Em sua prática docente utiliza a metodologia por projetos: 

(    ) nunca     (    ) com pouca frequência       (    ) com frequência 

 

12 – No caso de já haver trabalhado com projetos, descreva um projeto que 

tenha desenvolvido com seus alunos. 

 

13- Minha formação para trabalhar com projetos se deve a:  marcar até 3 

alternativas: 

(    ) Cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela escola na qual trabalho. 

(    ) Experiência adquirida em outras instituições nas quais trabalhei.  

(    ) Estudo Individual. 

(    ) Ajudando outros colegas em seus projetos. 

(    ) Participando de cursos isolados. 

(    ) Com a equipe pedagógica da minha unidade escolar. 

(    ) Não participei de nenhuma formação sobre esta metodologia. 

(    ) Não considero ter nenhuma formação sobre a metodologia de projetos. 

 

14 – Você considera relevante a proposta de uma formação continuada sobre 

a metodologia de projetos?  

(    ) sim   (    ) não 

 

Justifique:  

 

  

 

Muito obrigada!  

 

 


