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RESUMO 

 

A presente produção monográfica se definiu a partir da seguinte questão 

central “Por que se trabalhar com projetos em turmas de educação infantil?”. 

Este estudo então procurou indícios que pudessem afirmar se a organização 

do ensino por meio de projetos na educação infantil é relevante para uma 

aprendizagem mais significativa para os estudantes deste segmento de ensino. 

Este trabalho objetivou apresentar a história do processo de inserção da 

pedagogia de projetos na escola, as especificidades do trabalho com projetos 

em sala de aula, como também analisar o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica a partir de projetos na educação infantil e seus possíveis 

benefícios. 

A monografia aqui apresentada trata-se de um estudo bibliográfico e 

está estruturada em três capítulos. Os dois primeiros capítulos se preocuparam 

muito mais em situar o leitor sobre o que é a pedagogia de projetos e as 

especificidades de seu encaminhamento pedagógico. O terceiro capítulo e 

último momento da pesquisa se dedicou basicamente à dissertar sobre a 

educação infantil e como a pedagogia de projetos se insere em seu contexto. 

Ao final da pesquisa concluiu-se que as motivações para o trabalho com 

projetos na educação infantil existem, pois, tal prática pedagógica é um meio 

de aliar os conteúdos trabalhados em sala de aula com as necessidades e 

interesses de aprendizagem apresentados pelas crianças. Trabalhar por meio 

de projetos na educação infantil traria benefícios porque estimularia a 

autonomia nas crianças, tão importante para este grupo etário, já que a 

participação delas é exigida em todo o desenvolvimento de um projeto. 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é um estudo bibliográfico. A pesquisa se deu 

basicamente através da consulta de livros de autores, como Fernando 

Hernández, Monserrat Ventura, Jussara Hoffmann, entre outros, que dissertam  

sobre a pedagogia de projetos, a educação infantil e à outros assuntos ligados 

ao tema do presente trabalho. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, fixados pelo Ministério 

da Educação e do Desporto, também foram consultados e utilizados como 

bibliografia. 

A pesquisa, afim de encontrar os referenciais bibliográficos para o 

presente trabalho, foi realizada durante os meses de janeiro, fevereiro e março 

de 2011. Com a bibliografia selecionada, de acordo com o tema proposto no 

plano de pesquisa, foi realizada a leitura, nova seleção e fichamento dos 

tópicos de interesse para a referente produção monográfica. Após todo esse 

processo, descrito anteriormente, foram elaborados os primeiros textos que 

culminaram com a estruturação final da monografia aqui apresentada. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A organização do ensino por meio de projetos tem sido muito comentada 

em recentes produções acadêmicas, congressos e programas de televisão 

voltados para a educação. A pedagogia de projetos também se insere nos 

debates sobre como tornar os conhecimentos, adquiridos na escola, mais 

significativos para os alunos e tem sido propagada no âmbito da educação 

infantil como uma das principais formas de organização do ensino. 

A minha escolha por este tema deve-se ao fato de que durante minha 

caminhada acadêmica e agora em meu exercício profissional venho me 

deparando com a prática pedagógica por meio de projetos. No início de minha 

graduação entrei em contato e me interessei por um material que relatava a 

experiência de uma escola situava na Espanha que organizava o currículo 

escolar a partir de projetos. Era o livro “A organização de currículo por projetos 

de trabalho- o conhecimento é um caleidoscópio” de Fernando Hernández e 

Monserrat Ventura. Em outro momento já formada, e exercendo minha 

profissão, assumi uma turma da educação infantil de uma escola que procura 

estimular os professores a trabalhar por meio de projetos. A partir dai voltei a 

me interessar por esta temática que resultou na realização desta monografia. 

A presente produção monográfica buscou entender a pedagogia de 

projetos como organização do trabalho pedagógico na educação infantil e tem 

como justificativa definir se tal prática é relevante ou não para uma 

aprendizagem mais significativa por parte dos estudantes. Com a pesquisa se 

objetivou analisar a pedagogia de projetos como prática pedagógica em 

especial na educação infantil. O trabalho também teve como objetivos 

apresentar questões relevantes em relação ao tema, como seu histórico e 

especificidades e entender o “por que” de seu interesse como forma de 

organização de ensino na educação infantil. 

Esta monografia trabalhou com a hipótese de que trabalhar com projetos 

na educação infantil, ou em outros segmentos, seria válido, pois, o ensino por 

meio de projetos seria uma forma de levar em conta os interesses e vivências 

das crianças e de estimular a criatividade e autonomia dos mesmos. 
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O presente trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. O 

primeiro capítulo entitulado “A pedagogia de projetos como organização de 

ensino” procurou definir o que é a pedagogia de projetos e apresentar seu 

contexto histórico. O segundo capítulo “A prática de projetos em sala de aula: 

alguns percursos” traz as especificidades desta organização de ensino. O 

terceiro capítulo chamado “A pedagogia de projetos em turmas de educação 

infantil” trata especificamente da educação infantil e do encaminhamento dos 

projetos em seu âmbito. Neste último momento da pesquisa foi encontrada  a 

resposta para a hipótese levantada  com o trabalho através das experiências, 

de encaminhamento dos projetos em turmas de educação infantil, que validam 

tal prática. 

Com este trabalho, que será vislumbrado a seguir, espero possibilitar 

algumas reflexões sobre a importância de se trabalhar em sala de aula através 

de uma forma mais significativa e que possibilite aos alunos serem mais 

autônomos em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO I 

A PEDAGOGIA DE PROJETOS COMO ORGANIZAÇÃO 

DE ENSINO 

 

Neste primeiro momento será explicitado o significado da pedagogia de 

projetos e por seguinte o histórico de seu interesse no contexto escolar, como 

também os motivos que revigoram esta prática nos dias atuais. 

Barbosa (2003), define a pedagogia de projetos como sendo um dos muitos 

modos de se organizar o ato educativo, indicando uma ação concreta, 

voluntária e consciente em busca de um alvo informativo. Porém, mesmo 

sendo uma uma forma de se organizar o ensino, os projetos não são um 

método, uma fórmula previamente pronta para se trabalhar em sala de aula, 

como nos aponta Hernández (1998). 

A pedagogia de projetos, sendo assim, não teria um esquema único, 

preconcebido. Os projetos não teriam, de acordo com tal perspectiva, a mesma 

estrutura e nem se realizariam da mesma forma. 

Em 1934, período em que o método de projetos está presente no contexto 

educacional, como será visto mais adiante, há registros de pelo menos 17 

interpretações desta prática de ensino. 

As diferenças e interpretações estão presentes ainda hoje. Realizando um 

estudo sobre o trabalho com projetos em sala de aula é possível encontrar 

diferenciações quanto a nomenclatura, tais como: Projetos Pedagógicos, 

Projetos Didáticos ou até mesmo Projetos Interdisciplinares, onde se existiria 

uma abordagem interdisciplinar dos temas trabalhados com os projetos. As 

diferenciações não se restringem apenas aos nomes , mas também a forma 

como são trabalhados em sala de aula. Cada forma de se trabalhar por meio 

de projetos tem assim suas especificidades. 

Contudo, cabe ressaltar aqui que as especificidades desta forma de 

organização do planejamento educacional ou do ensino serão apresentadas 

em outro momento da pesquisa. 
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Passemos agora a compreender como se deu o processo de inserção da 

pedagogia de projetos no contexto escolar. 

 

1.1 O surgimento da pedagogia de projetos na escola 

 

Ao iniciarmos a  discussão acerca da inserção da pedagogia de projetos no 

contexto escolar, faz-se necessário tratar de um movimento, de suma 

importância  para a educação, ocorrido na virada do século XIX para o XX, que 

foi denominado Escola Nova, para assim introduzir o tema do qual se ocupará 

tal pesquisa. 

Conforme nos relata Xavier (2003), a espressão “Escola Nova” não se 

referia a uma esola específica ou sistema de ensino em particular, mas sim a 

todo um conjunto de princípios que buscavam rever as formas tradicionais de 

ensino da época. Estes princípios derivaram-se de uma nova compreensão das 

necessidades infantis a partir de estudos da biologia e psicologia. Tais 

preocupações se ampliaram a partir das discussões sobre as reais funções da 

escola para com a sociedade. 

O movimento escolanovista surge como tendo alguns de seus fundadores, 

Ovide Decroly, Maria Montessori, John Dewey e Celestein Freinet, estes e 

outros estudiosos faziam crítica a escola tradicional, buscaram problematizar 

os papéis dos educadores e educandos e da organização do trabalho 

pedagógico, almejando assim uma transformação da escola. 

Segundo nos traz Barbosa (2003, p.66), 

 

Os escolanovistas procuravam criar formas de organização 
do ensino que tivessem as seguintes características: a 
globalização, o interesse imediato do aluno, a participação dos 
alunos e da comunidade e uma reorganização da didática e da 
sala de aula. 

 

De acordo com a mesma autora, várias experiências são realizadas na 

tentativa de alcançar esses ideais, como os centros de interesse, as unidades 

didáticas e o método de projetos. 
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Os projetos, em especial, tem um dos expoentes dos ideias 

escolanovistas apontado como seu mentor. Trata-se de John Dewey, um 

filósofo americano muito interessado com o campo da educação. 

Dewey acreditava que para se obter eficácia com o ato educativo era 

preciso apenas um grupo de pessoas se comunicando e discutindo sobre 

ideias, sentimentos e experiências da vida cotidiana. Para Dewey a medida que 

as civilizações foram se tornando mais complexas, a distância  entre adultos e 

crianças aumentou, surgiu também a necessidade de um espaço para as 

pessoas serem educadas, a escola. Mas, a escola, que deveria ser o espaço 

onde as crianças aprenderiam a viver no mundo, foi se distanciando 

paulatinamente das situações práticas do dia-a-dia. 

Como nos relata Hernández (1998), algumas ideias que sustentavam a 

organização do ensino por meio de projetos, nos anos 20, intitulada de método 

de projetos, estão ligadas aos princípios de Dewey, estas ideias são: ter como 

ponto de partida uma situação problema , vincular o processo de aprendizagem 

a vida diária das crianças e oferecer uma alternativa a  fragmentação das 

matérias. 

Barbosa (2003) afirma que Dewey acreditava em um projeto educacional 

que procurasse atender as atividades desenvolvidas na escola e as 

necessidades e interesses da criança e das comunidades, ligando assim a 

educação das crianças  a uma visão social e política. 

Dewey é considerado o grande mentor do trabalho com projetos no 

contexto escolar , mas outro estudioso, Kilpatrick foi quem deu 

encaminhamento pedagógico a organização do ensino por meio de projetos , 

popularizando assim a proposta. A proposta foi usada em algumas escolas 

públicas americanas e em dois planos educacionais, o plano Dalton e o plano 

Winteka. 

Contudo, algumas críticas foram feitas ao método de projetos “(...) em 

função do grande tempo que precisava ser desprendido na organização e 

execução de cada projeto e pela dificuldade destas pedagogia adaptar-se aos 

currículos previamente definidos.” Barbosa (2003).” 



13 
 

Hernández (1998,p.68), também nos aponta as críticas surgidas, 

algumas as de que, 

 
 (...) com os projetos deixavam de ser solicitados os conteúdos, 
não se realizava um trabalho sistemático e se perdia “o rigor 
lógico’ das matérias. Outra crítica é relacionada com a intenção 
dos projetos de superar os limites das disciplinas e chamava a 
atenção sobre a misturança caótica que tal ação podia 
produzir. 

 
O mesmo autor ainda nos fala que a partir da Segunda Guerra Mundial, 

o ocidente é influenciado pela lógica daquele momento, era a fase da 

racionalidade tecnológica, em que tudo tinha uma resposta e sequência lógica. 

Com isso, durante alguns anos novas iniciativas educativas estão fora de 

pauta, inclusive, o método de projetos, mas como as promessas oferecidas por 

essa visão não se cumprem e os anos setenta exigem novas mudanças sociais 

e educativas a ideia de se organizar o ensino por meio de projetos volta à tona. 

Segundo Hernández (1998), desta vez o novo interesse por se trabalhar 

por meio de projetos retorna chamado de “Trabalho por Temas” e tem nas 

contribuições de Bruner sua grande influência. 

De acordo com Bruner, apud Hernández (1998), o ensino deveria 

facilitar o desenvolvimento de conceitos-chave a partir das estruturas das 

disciplinas. Essa nova visão do trabalho por meio de projetos dava ênfase a 

“que” ensinar e se situava em um currículo intrerdisciplinar, pois várias 

disciplinas teriam conceitos- chave em comum. 

Outra ideia desenvolvida por Bruner se torna influente naquele 

momento, era a do currículo em espiral, onde haveria o primeiro contato com 

os conceitos-chave de forma mais simples e seguindo daí para estudos mais 

complexos durante a escolaridade do aluno. Segundo esta visão qualquer 

assunto poderia ser ensinado à alunos de qualquer idade. 

Conforme também nos diz Hernández (1998), em seu início o trabalho 

por temas, ou currículo por temas, se referia apenas as áreas da geografia, 

história e ciências sociais e ocupava entre três a dez horas semanais do 

trabalho realizado em sala de aula. 
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Alguns erros foram cometidos por esta abordagem do ensino. Algumas 

eram as de que muitos conceitos-chave não poderiam ser apresentados de 

forma simples para que os alunos aprendessem, e estes necessitavam de uma 

organização prévia de conhecimentos para assim compreender o que era 

estudado. Outro erro se refere a tomada como guia apenas a estrutura das 

ciências. O trabalho por temas também cometeu uma falha ao confundir 

aprendizagem com desenvolvimento e conteúdos disciplinares com 

escolaridade. 

Hernández (1998), relata que o uso desta forma de se trabalhar por 

projetos ocorreu sobretudo em países de língua inglesa. O mesmo autor 

também nos fala das influências ocorridas nos anos 80 na educação,  como a 

revolução cognitiva e as mudanças nas concepções sobre o conhecimento e o 

saber advindo das novas tecnologias de informação, e salienta que aliadas à 

estas influências estão o controle da economia por parte dos mercados 

financeiros, as mudanças nas relações sociolaborais, e a revisão do papel do 

estado na provisão das necessidades do cidadãos. Estas mudanças 

influenciaram diversas áreas inclusive a educacional. No cenário educacional 

surgem mudanças nas concepções sobre como se ensina e como se aprende. 

Todo esse contexto reaviva o interesse por novas formas de organização do 

trabalho em sala de aula. 

Aparece agora o novo interesse pelo trabalho com projetos no contexto 

escolar, sobre a ótica dos chamados projetos de trabalho. Os projetos de 

trabalho tem nas ideias de Hernández alguns de seus principais referenciais. 

Conforme nos relata Hernández e Ventura (1998), os projetos de 

trabalho surgiram a partir de uma consultoria realizada na Escola Pompeu 

Fabra. O complemento “de trabalho”, segundo Hernández (1998), queria 

questionar a aprendizagem só por descobrimento. O mesmo autor também nos 

diz que o trabalho em sala de aula por meio de projetos de trabalho não é uma 

sucessão de atos desconexos e sim uma atividade coerentemente ordenada, 

em que cada passo dado prepara para a necessidade do seguinte, e no qual 

cada um deles se acrescenta ao que já se fez e o transcende de modo 

cumulativo. 
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Os projetos de trabalho e o modo como são desenvolvidos marcam hoje 

o novo interesse por esta forma de se organizar o ensino. Nos projetos de 

trabalho não seriam feitos apenas estudos de determinados temas. Nesta nova 

versão dos projetos se partiria dos interesses e necessidades apresentadas 

pelos alunos. 

 

1.2  Ideias atuais que revigoram o interesse pela pedagogia de 

projetos 

 

A pedagogia de projetos, conforme nos aponta Dalla Zen (2006), é 

pontuada nos debates atuais acerca de uma escola transformadora, onde os 

alunos seriam protagonistas de sua aprendizagem. Esta perspectiva está 

relacionada a uma visão interdisciplinar de ensino , buscando assim 

estabelecer múltiplas relações entre as áreas temáticas e aprendizagens 

significativas. 

Essa possibilidade de estabelecer múltiplas relações por meios dos 

projetos também é enfatizada por Barbosa (2003), ao falar de estudos que 

confirmam seus benefícios. 

A autora diz que, 

 
 (...) com a neurociência descobrimos que a inteligência 

é um processo de estabelecer inter-relações entre as 
estruturas cerebrais, e que as sinapses acontecem quando 
conseguimos fazer conexões entre neurônios diferentes. Nosso 
cérebro sempre está preocupado em estabelecer relações e 
fazer conexões para nos garantir uma melhor qualidade de 
vida. (BARBOSA, 2003, p.70). 

 
 

Segundo a mesma autora, estudos sobre a infância demonstram que a 

criança ao estar numa sala de aula se mostra como um ser inteiro, trazendo 

consigo aspectos de sua vida, e portanto estas marcas não podem ser 

ignoradas pela escola. 
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Xavier (2003), nos fala que os projetos estão pautados  em uma 

concepção alicerçada em uma visão globaliazante e interdisciplinar dos 

conteúdos escolares. 

De acordo com a autora, 

 
Nesta proposta é possível conciliar o estudo de 

problemas contemporâneos significativos para o grupo de 
estudantes, professores e professoras, através dos  conteúdos 
das disciplinas escolares, respeitando seus interesses  e 
necessidades e tomando como ponto de partida as 
concepções, hipóteses e conhecimentos dos alunos e alunas. 
(XAVIER, 2003, p.20) 

 
Na perspectiva de Andrade (2006), uma das características inovadoras 

de se trabalhar com projetos em sala de aula é o maior envolvimento dos 

alunos e alunas na coleta de materiais e informações, na sugestão de 

atividades e propostas de trabalho. 

Portanto, a pedagogia de projetos, de acordo com esta perspectiva, ou 

os chamados projetos de trabalho mostram-se como alternativa para uma 

aprendizagem que vise incorporar para o ensino em sala de aula interesses e 

necessidades dos alunos, como também a participação dos mesmos durante o 

seu processo de realização, visto que são especifidades desta organização do 

ato educativo. 

Estas especifidades aqui descritas e outras serão apresentadas a seguir. 

Longe de apresentar uma receita ou fórmula para o trabalho com projetos, se 

buscará apenas apresentar alguns percursos a serem seguidos com a 

realização dos projetos em sala de aula, analisando assim sua importância 

para uma aprendizagem significativa em especial no âmbito da educação 

infantil. 
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CAPÍTULO II 

A PRÁTICA DE PROJETOS EM SALA DE AULA: 

ALGUNS PERCURSOS 

 

A prática da organização de ensino por meio de projetos é a questão a 

ser analisada neste momento. Serão apontados aqui alguns percursos e 

especifidades do encaminhamento de um projeto em sala de aula. Tais 

percursos e especificidades serão apresentados a partir das contribuições de 

alguns autores que dissertam sobre o tema pedagogia de projetos, fazendo 

assim uma descrição geral desta estruturação de ensino em particular. Cabe 

salientar, novamente, que não se quer apresentar o tema sob a perspectiva de 

método ou fórmula, se quer apenas analisar a prática de projetos como 

organização de ensino. 

Xavier (2003), nos aponta algumas etapas como sugestão para 

organização de um projeto, são elas: a problematização, desenvolvimento, e 

síntese. A autora defende que as etapas sejam respeitadas, mas também fala 

sobre a questão de não haver nenhuma visão estereotipada por parte dos 

autores que dissertam sobre projetos. 

A etapa da problematização corresponderia à escolha do tema, onde se 

levantariam algumas questões, conhecimentos já existentes, hipóteses ou 

curiosidades do que desejam saber e/ou fazer os estudantes. 

Segundo Andrade (2006), a escolha do tema/problema é o ponto de 

partida para a definição de um projeto e não ocorre sempre da mesma forma 

seguindo passos pré-determinados. A autora diz que, 

 

Ela pode advir de uma necessidade das crianças, de 
um desejo da professora, do currículo oficial, de uma história, 
de uma leitura de uma notícia de jornal, enfim aceita-se 
qualquer tema , desde que tragam sentido de novidade, 
perguntas ou dúvidas a serem respondidas e que conduzam a 
uma busca comum de informação. (ANDRADE, 2003,p.67). 
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Segundo Almeida e Júnior (2000), todo bom projeto nasce de uma boa 

questão , uma dúvida a ser elucidada, e esta para ser de fato uma boa 

questão, deve ser construída coletivamente por professores e alunos. 

Conforme esta perspectiva, a escolha do tema de um projeto, deve de 

fato assumir este caráter de problematização. 

Hernández e Ventura  (1998), ressaltam que a escolha do tema de um 

projeto adota características diferentes de acordo com cada nível e etapa de 

escolaridade. Os mesmos autores também falam da importância de 

professores e alunos se questionarem sobre a necessidade, relevância, 

interesse ou oportunidade de se trabalhar um ou outro tema, de maneira a 

atender a demanda da turma. 

Xavier (2003), quando relata a fase seguinte à escolha/problematização 

do tema, o desenvolvimento, o relata como sendo o momento onde se definem 

estratégias para responder às questões e hipóteses levantadas na etapa da 

problematização. 

Andrade (2006), por sua vez, fala que este momento de busca de 

respostas não deveria ser encaminhado ou eluciadado apenas pelo professor, 

mas construído por ele e pelos alunos da turma. 

Essa parceria entre professor e aluno pode ser vislumbrada na fala de 

Barbosa (2003, p.74) quando diz que, 

 

Após a escolha do tema , o professor dá continuidade ao 
trabalho com as crianças, organizando situações onde as 
mesmas levantam propostas, organizam listas do que sabem 
sobre o tema, o que querem aprender e como se pode fazer 
para chegar a estas aprendizagens. 
 

Como visto, na fase seguinte após a escolha do tema do projeto 

destaca-se o planejamento do trabalho a partir dali, onde professores e alunos 

teriam juntos responsabilidades no processo de elucidação das questões e 

hipóteses surgidas no momento de problematização de um projeto. 

De acordo com Hernández e Ventura (1998), no desenvolvimento dos 

projetos caberiam responsablidades tanto aos docentes, como aos alunos. Aos 

docentes caberiam algumas tarefas iniciais, como , por exemplo, especificar o 
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fio condutor de um projeto, relacionado com o plano curricular, que permitirá ao 

projeto ir além das questões informativas, podendo ser aplicado a outros temas 

ou problemas, realizar uma primeira previsão de conteúdos e atividades e 

encontrar fontes de informação que permitiriam se iniciar o projeto. 

A procura por informações seguintes não seria apenas tarefa do 

educador, mas também dos alunos. Barbosa (2003, p.75), fala desta etapa de 

busca de informações ao relatar que, 

 
(...) o grupo como um todo (crianças e adultos) busca 

informações externas em diferentes fontes: conversas ou 
entrevistas com informantes, passeios ou visitas, observações, 
exploração de materiais, experiências concretas, pesquisas 
bibliográficas. Uma biblioteca ou centro de documentação na 
escola pode ser explorado pelas crianças em busca de 
conhecimento.  

  
Hernández e Ventura (1998), também ressaltam que é muito importante 

a participação dos alunos no que diz respeito à busca por informações. De 

acordo com os autores, a busca por informação por parte dos alunos tem uma 

série de efeitos positivos, pois, 

 
(...) faz com que assumam como próprio o tema e (...) lhes leva 
a envolver outras pessoas na busca por informação, o que 
significa considerar que não se aprende só na escola, e que 
aprender é um ato comunicativo, já que necessitam das 
informações que os outros trazem. (HERNÀNDEZ E 
VENTURA, 1998, p.75). 
 

 Almeida e Júnior (2000), tratam das pessoas que podem envolvidas na 

busca por informações em um projeto, como sendo parceiros. De acordo com 

os autores, os parceiros mais comuns a serem procurados são aqueles que se 

encontram mais próximos: os alunos de outras escolas, pais e mães, clube de 

futebol do bairro, associação de moradores e do comércio local, entres outros. 

 Hernández e Ventura (1998), pontuam outras atividades pelas quais os 

educadores seriam responsáveis, paralelamente às atividades realizadas pelos 

alunos, durante o desenvolvimento de um projeto. Os docentes de acordo com 

esta perspectiva se responsabilizariam pelo estudo e atualização das 

informações do tema do qual se ocupa um projeto. Outro fator também 
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importante seria a transmissão aos alunos e demais envolvidos sobre a 

atualidade e funcionalidade do projeto em desenvolvimento. Caberia ainda ao 

professor a realização da avaliação do trabalho e recapitulação de todo o 

processo seguido, para que com a revisão pudesse assim se organizar em 

relação ao desenvolvimento de projetos futuros. 

 Em relação as atividades a serem cumpridas pelos alunos se destaca a 

importância da realização de um índice especificando os aspectos a serem 

trabalhados em um projeto, e a exsposição dos diferentes aspectos de cada 

índice, contribuindo para configuração do roteiro inicial da turma. 

 Segundo Hernández e Ventura (1998), o índice é um exemplo de 

estratégia que permitiria ao aluno organizar a informação que conhece e que 

vai adquirindo com um projeto, como também permitiria aos professores 

saberem o que os alunos aprenderam com o projeto. 

 Os alunos também realizariam o tratamento da informação, 

questionando-se sobre as diferentes visões referentes a ela e como possa vir a 

ser ordenada, o desenvolvimento do índice e a avalição do processo seguido 

afim de proporem novas perspectivas para projetos seguintes. 

 Hernández e Ventura (1998), salientam para importância de que a 

recapitulação do desenvolvimento de um projeto se de através da realização de 

um dossiê, em que estariam presentes a ordenação das atividades realizadas 

durante um projeto. 

 Almeida e Júnior (2000), pontuam a realização do dossiê como sendo 

inserida no momento de documentação e registro de um projeto. A fase de 

documentação e registro serviria para o acompanhamento da evolução e 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido. Em relação a este registro Almeida e 

Júnior (2000, p.47), relatam que, 

 
É muito importante que o professor estimule os alunos a 
fazerem uma espécie de diário intelectual, onde registrarão as 
experiências de cada um e do grupo. Uma excelente 
experiência de documentação é a criação de um dossiê com 
recortes de notícias de jornais sobre um tema definido com um 
projeto. 
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A etapa final da realização de um projeto é definida, por Xavier (2006), 

como síntese. Segundo a autora na síntese haveria a organização dos dados e 

realização do processo avaliativo, realizado em conjunto por professores e 

alunos, em que seriam analisados o que sabiam, o que aprenderam e o que 

precisariam aprender em relação ao projeto realizado. Xavier (2006), também 

aponta a síntese como etapa de divulgação dos resultados conquistados com o 

projeto. 

Almeida e Júnior (2000), ressaltam a necessidade de que ao final da 

realização de um projeto, não se permita que estes se destinem aos arquivos 

da escola, e sim que se possam divulgá-los em diversos espaços. De acordo 

com com esta perspectiva a ação de divulgar o trabalho realizado abriria a 

possibilidade para um maior senso de responsabilidade e compromisso por 

parte dos alunos, despertando também o interesse na realização de projetos 

futuros. Almeida e Júnior (2000), relatam que a divulgação de um projeto 

poderia ocorrer através da realização de um produto, onde alunos poderiam ali 

vislumbrar suas habilidades. 

Conforme as descrições aqui expostas, a partir da ótica de diferentes 

autores, sobre como organizar e desenvolver projetos em sala de aula, é 

possível apresentar um breve resumo da estruturação desta prática educativa 

por meio do quadro a seguir. 

 

 
 

 
Problematização 

 
 
 

 
Momento em que se define um projeto. Na 
problematização é escolhido o tema de um projeto que 
configura uma dúvida ou questão a ser elucidada. 
Professores e alunos devem se questionar sobre a 
necessidade e relevância do tema/problema de um 
projeto. 

 
 
 

Desenvolvimento 
 
 

 
Fase de busca de respostas às questões e hipóteses 
levantadas na problematização. Professores e alunos 
precisam trabalhar em conjunto na busca por 
informações pertinententes ao projeto. Momento em 
que se selecionam parceiros que possam contribuir 
com o trabalho realizado. 
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Síntese/ Finalização 

 
 

Etapa de organização dos dados. Elaboração de 
registros dos caminhos percorridos com o projeto. 
Avaliação e divulgação do trabalho realizado. 
Elaboração de um produto ao final do projeto. 

  
Um ponto a ser destacado sobre a prática de projetos em sala de aula é 

a realização do processo avaliativo. A avaliação da aprendizagem através da 

perspectiva da pedagogia de projetos será o tema do qual se ocupará o item a 

seguir. 

 

2.1 A avaliação da aprendizagem no contexto da pedagogia 

de projetos 

 

Como bem nos relata Figueiredo (2004), uma proposta de organização do 

trabalho pedagógico não está completa sem expressar sua concepção de 

avaliação. Cabe neste momento analisar como a pedagogia de projeto concebe 

a avaliação na sua estrutura de organização de ensino. 

De acordo com Andrade (2006), o processo avaliativo em um projeto não 

se caracteriza por atividades específicas desligadas do processo de 

aprendizagem dos alunos, onde apenas os resultados quantitativos são 

levados em conta. Segundo a autora, 

 

Os projetos como forma de organizar os conhecimentos 
escolares comungam da idéia fundamental (junto com outras 
teorizações) de que a avaliação se dá num processo contínuo 
para que a professora possa verificar o crescimento ou detectar 
as dificuldades durante o desenvolvimento do projeto- e 
cumulativo porque não se dá em recortes, mas acompanha 
todo o processo de construção do aluno. (ANDRADE, 2006, 
p.77). 

 
Hernández e Ventura (1998), falam do processo avaliativo em um 

projeto destacando a importância da fase evolutiva inicial, onde se realizaria 

um diagnóstico sobre o que os alunos sabem em relação a determinado tema 

trabalhado em um projeto. A partir deste diagnóstico se elaboraria as 

sequências de aprendizagens a serem desenvolvidas. Desta forma, segundo 

os mesmos autores, a avaliação teria um caráter de de avaliação formativa, 
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que permitiria a professores e alunos se introduzirem num novo problema ou 

situação de aprendizagem aboradado em um projeto. 

É destacada nesta perspectiva a importância de uma avaliação que seja 

significativa para professores e alunos. Para Hernández e Ventura (1998, p. 

41), “a avalição com um sentido significativo não é só a avaliação dos alunos. 

É, sobretudo, a contrastação das intenções da professora com sua prática. O  

resultado é sempre o início do planejamento de intervenção posterior”. 

Como visto, a organização de ensino por meio de projetos se alia aos 

discursos sobre uma avaliação em que não só o aluno que é avaliado, mas 

todo o desenvolvimento do trabalho pedagógico, destacando-se também a 

necessidade de a avaliação não ser entendida como um fim, mas sim um 

processo, propiciando assim novas perspectivas para trabalhos seguintes. 

 

2.2 Os projetos e a questão da interdisciplinaridade e 

globalização 

 

Neste momento será discutida como a questão da interdisciplinaridade e 

da globalização se apresenta no desenvolvimento de um projeto, vale lembrar 

que não se quer aqui um maior aprofundamento sobre a questão em si, mas 

sim analisar sua relação com uma pedagogia voltada para a organização dos 

conhecimentos escolares por meio de projetos. 

Conforme nos relata Almeida e Júnior (2000, p.40), 

 
No processo de implementação de um projeto, chega-se a um 
momento em que professores precisam discutir a preparação 
das aulas que darão suporte ao trabalho coletivo. Não é mais 
possível cada professor pensar em seu curso isoladamente, 
em sua casa. 

  
De acordo com Hernández e Ventura (1998), na abordagem 

interdisciplinar professores de diferentes disciplinas trabalham em equipe em 

torno de um tema, possibilitando ao aluno a descoberta das relações entre os 

enfoques de diferentes disciplinas.  
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Segundo Almeida e Júnior (2000), para o desenvolvimento de um projeto 

prosseguir seria necessário uma maior aproximação entre as disciplinas no 

propósito de responder questões levantadas com o tema ou problema 

abordado em um projeto, privilegiando assim uma maior interação entre as 

diversas áreas do conhecimento.  

Xavier (2003), diz que a pedagogia de projetos além de estar alicerçada 

em uma visão interdisciplinar, também se alicerça em uma visão globalizante 

de ensino. Para Xavier (2003,p.20) a concepção de globalização de acordo 

com a pedagogia de projetos, 

 

(...) parte do princípio de que a aprendizagem não é fruto 
apenas de uma acumulação de novos conhecimentos aos 
esquemas de compreensão dos estudantes e sim de uma 
reestruturação desses esquemas, a partir do restabelecimento 
de relações entre os conhecimentos que já possuem e os 
novos com os quais se defrontam. 

 

De acordo com a seguinte perspectiva, com esta concepção global se 

pretende que os alunos aprendam a organizar seus próprios conhecimentos 

estabelecendo novas relações com outros conhecimentos adquiridos, 

possibilitando um meio para resolver questões não só abordadas em um 

projeto, mas também no mundo. 

Prosseguindo com a pesquisa serão apresentados, no capítulo seguinte, 

como é e como se dá o processo de inserção da pedagogia de projetos na 

educação infantil, buscando analisar se tal prática educativa contribui para a 

aprendizagem significativa por parte das crianças que se encontram nesta 

etapa de ensino. 
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CAPÍTULO III 

A PEDAGOGIA DE PROJETOS EM TURMAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Neste momento a análise acerca da pedagogia de rojetos se referirá 

especificamente ao encaminhamento desta prática pedagógica no segmento 

da educação infantil. Serão apresentadas as especifidades da organização de 

ensino por meio projetos nas modalidades da creche e pré-escola, buscando 

apresentar possíveis diferenciações em cada uma das etapas.  

As discussões sobre o trabalho com projetos na educação infantil também 

se ampliarão por meio da apresentação de questões referentes ao currículo ao 

descrever o que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e 

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil apontam sobre o 

tema. Por fim serão apresentadas duas experiências de projetos, que foram 

desenvolvidos em turmas de educação infantil, buscando compreender se o 

uso dests prática pedagógica possibilitou ou não uma aprendizagem mais 

significativa para as crianças que se encontram neste segmento de ensino. 

Barbosa (2003, p. 78), nos diz que, 

 

Uma pedagogia de projetos pode ser utilizada nos diferentes 

níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. 

Em cada grau de ensino esta proposta irá se deparar com 

especificidades do grupo etário(...) 

 

Para apresentar as especificidades do encaminhamento dos projetos em 

educação infantil, convém ressaltar o que relata o artigo quinto das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação infantil sobre tal segmento de ensino 

onde se afirma que, “Art. 5° A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, é oferecida em creches e escolas(...)” 

A creche, que é considerada como primeira fase ou etapa da educação 

infantil atende a crianças dos zero aos três anos. Barbosa (2003) nos aponta 

esta primeira fase como a dita primeira infância. A primeira infância se 
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caracterizaria como etapa em que as crianças mostram-se mais voltadas para 

instintos e reflexos que possibilitam suas primeiras adaptações. É a fase onde 

os seres humanos são quase inteiramente dependentes dos pais ou de suas 

figuras substitutivas. 

Barbosa (2003 p. 79), relata que nesta faixa etária,  

 

(...) uma das tarefas fundamentais da educadora é a de 
organizar o espaço interno (da sala de aula) e externo (do 
pátio). Este espaço deve incentivar e estruturar as experiências 
corporais, afetivas, sociais e das linguagens das crianças. É 
necessário uma familiarização com o ambiente, que deve estar 
bem-estruturado, mas que seja flexível e possível de 
mudanças. Os materiais também devem se modificar ao longo 
do ano acompanhando a trajetória do grupo, suas novas 
aquisições, nessecidades e interesses. O ambiente, isto é, a 
sala das crianças deve ser vista como um educador auxiliar 
que pode ser provocador de aprendizagens(...). 

 
Hoffmann (2011) nos diz que, no caso dos bebês, o planejamento das 

atividades desenvolvidas pelo educador deve primeiro levar em conta as 

necessidades de atendimento de cada criança. O educador precisaria assim 

estar atento a cada criança, mas também ao grupo como um todo, em questão 

de termos afetivos e de cuidado proporcionando um ambiente rico em materiais 

e formas de exploração. Segundo a autora, por meio da exploração dos objetos 

do mundo físico a criança pequena consegue desenvolver diversas noções 

como as do próprio objeto, do espaço, do tempo e causalidade que são as 

estruturas primeiras e fundamentais da construção de sua inteligência 

No que se refere a segunda infância, fase da educação pré-escolar, que 

atende à crianças de três a seis anos de idade, Barbosa (2003) nos aponta 

como sendo o momento de formação da personalidade. Na segunda infância, 

de acordo com a mesma autora, as crianças têm aumentadas as suas 

motivações, sentimentos e desejos de conhecer o que os cercam e possuem 

uma vontade imensa de aprender. Seria a fase da curiosidade manisfestada 

pelas crianças pequenas. 
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Conforme nos diz Barbosa (2003, p.81), 

 
As crianças desta idade tendem muitas vezes a querer estudar 
assuntos que já conhecem e é papel dos educadores auxiliá-
las ampliando as possibilidades de conhecer mais sobre o 
tema desejado, de encontrar outros pontos de vista, de 
provocar desvios do tema e de criar um ambiente que estimule 
novos conhecimentos. 

 
 

Como nos relatam Amoedo e Rodrigues (2009), inicialmente as crianças 

são inteiramente dependentes da figura do adulto e aos poucos, em ambientes 

que possibilitem várias interações, conquista seu espaço e por seguinte sua 

autonomia. O trabalho pedagógico com isso poderia possibilitar o 

desenvolvimento dessa autonomia nas crianças pequenas. 

Figueiredo (2004), entende a autonomia da criança na educação infantil 

como sendo a capacidade de construir suas próprias regras e meios de ação 

que sejam flexíveis e negociáveis seja com outras crianças ou adultos. Este 

desenvolvimento da autonomia não se esgotaria na fase da educação infantil, 

mas, segundo Figueiredo (2004), necessita ser iniciado nesta etapa de ensino. 

O planejamento das atividades pelo educador poderia então possibilitar o 

desenvolvimento das múltiplas capacidades da criança pequena e ampliar a 

cada dia sua autonomia. 

Em relação ao planejamento na educação infantil, Hoffmann (2011) nos 

diz que convencionalmente se organizam atividades através de unidades 

temáticas, o que reproduziria, de certa forma, a organização disciplinar 

existente no ensino fundamental. 

Hoffmann (2011), entende que o uso de unidades temáticas apontam 

para o risco de se “ensinar” conteúdos ou hábitos para as crianças sem que 

tenham algum significado para elas. 

Figueiredo (2004), nos aponta outras formas de planejamento de 

atividades que se inserem no currículo em educação infantil e que também são 

normalmente usadas nesta etapa de ensino, dentre elas pode se citar o 

planejamento por listagem de atividades, por datas comemorativas, baseado 
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em aspectos do desenvolvimento, através de temas geradores/centros de 

interesse ou por conteúdos ou áreas do conhecimento. 

Uma das formas de organização das atividades em educação infantil, 

que também é citada por Figueiredo (2004), é a pedagogia de projetos e 

parece ser uma das organizações considerada como mais eficaz segundo a 

autora. 

De acordo com Figueiredo (2004, p12), 

 

(...) o nosso modelo pedagógico de Educação Infantil visa o 
desenvolvimento integral e à construção da autonomia infantil. 
Por essa razão optamos pela pedagogia de projetos, pois 
consideramos que ela possibilita ao professor e às crianças, 
um papel ativo na construção do planejamento e de uma ação 
política pedagógica. 

 
Hoffmann (2011), ao criticar o uso das unidades temáticas como forma 

de se organizar o ensino na educação infantil, aponta o uso da o uso da 

pedagogia de projetos como uma alternativa mais interessante, pois,  

 

Os projetos pedagógicos surgem na relação adulto/criança à 
medida que o professor é capaz de atribuir significado à 
curiosidade despertada por atividades ou assuntos, às 
perguntas feitas, ao que “necessário” no seu momento de 
desenvolvimento. HOFFMANN (2011, p.46). 

 
A partir do que foi descrito até o momento sobre a educação infantil, 

tanto na creche, como na pré-escola, será possível apresentar como se daria a 

organização do ensino por meio de projetos em tal segmento de ensino. 

  

3.1 A realização de projetos na creche e na pré-escola 

 

Como dito anteriormente, por Barbosa (2003), em cada grau de ensino a 

forma de se encaminhar a realização de projetos em sala de aula apresentará 

certas especificidades. Tais especificidades existentes também se 

apresentarão na educação infantil em suas modalidades creche e pré-escola. 

Hoffmann (2011), nos fala que os projetos na educação infantil podem 

se originar de brincadeiras, da leitura de livros infantis, de eventos culturais, de 
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áreas temáticas trabalhadas ou de necessidades referentes ao 

desenvolvimento infantil. A autora também relata que vários projetos podem ser 

desenvolvidos concomitantemente com cada turma, articulando os 

conhecimentos científicos e a realidade espontânea da criança. 

Em relação à creche, Barbosa (2003), nos relata que os projetos nesta 

modalidade de ensino podem se originar através da exploração dos materiais 

da sala de aula. O educador deveria então estar atento, observando sempre o 

grupo de crianças. Registros em forma de vídeo e fotos auxiliariam o educador 

na observação da turma. 

De acordo com Barbosa (2003, p.79), 

 

Nesta faixa etária, o projeto escrito é muito mais uma ajuda ao 
educador do que uma necessidade das crianças. E mesmo 
após refletir sobre uma proposta de projeto com seus pares e 
iniciar atividades, é importante que o educador saiba que este 
será modificado de acordo com as situações, com as crianças 
e com o retorno da família. 

 
 

Sobre o trabalho com projetos na pré-escola, segundo Barbosa (2003), é 

preciso haver o planejamento de algumas atividades para o grupo todo e 

depois atividades paralelas para grupos com um menor número de crianças. As 

atvidades paralelas e complementares poderiam ser realizadas em 

laboratórios, ateliês ou cantinhos por exemplo. 

Para Figueiredo (2004), com a realização de projetos as crianças podem 

exercer de forma mais ativa sua participação sugerindo rumos difrentes para o 

desenvolvimento das atividades através das rodas de conversa, onde o 

educador e as crianças podem ouvir relatos e ideias do grupo. Os projetos 

seriam um meio do educador definir uma proposta de trabalho pedagógico em 

conjunto com as crianças, atendendo às suas expectativas, curiosidades e 

necessidades. 

Por seguinte a discussão acerca do tema Pedagogia de Projetos se 

ampliará através da exposição do que as Diretrizes Curriculres Nacionais para 

a Educação Infantil e o que o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil relatam sobre a organização do ensino nesta etapa de escolarização e 
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sobre as questões referentes ao encaminhamento dos projetos em sala de 

aula. 

 

 

3.2 O currículo em educação infantil e a pedagogia de 

projetos 

 

Para se iniciar a análise sobre as questões referentes ao currículo em 

educação infantil e sobre como a pedagogia de projetos poderia se inserir em 

seu contexto. Cabe apresentar aqui alguns apontamentos relevantes em 

relação à educação infantil. 

 Figueiredo (2004), nos diz que o atendimento às crianças na educação 

infantil surgiu no momento em que as mães, pobres ou ricas, precisaram 

ocupar o mercado de trabalho. Daí o importante papel social que a educação 

infantil vêm desempenhando para a sociedade. Contudo, a mesma autora, 

salienta que as instituições de educação infantil não podem ser consideradas 

mães substitutas. Mesmo sendo uma instituição que deve contar com 

profissionais com sólida formação teórico-prática e com uma proposta 

educacional de igual nível, a educação infantil, segundo a autora refrida acima, 

também não pode ser entendida como uma extensão para baixo do ensino 

fundamental, onde as crianças seriam preparadas para a primeira série de tal 

segmento de ensino. 

 Hoffmann (2011), nos traz a questão sobre a má formação de alguns 

profissionais que trabalham na educação infantil e as atividades desenvolvidas 

com as crianças ao dizer que, 

 

(...) Improvisam-se profissionais para essa área, e os 
profissionais dessa área improvisam muitas de suas ações. Em 
muitas instituições assistenciais e públicas, o professor é mero 
executor das atividades planejadas por outros profissionais , 
sejam eles coordenadores pedagógicos, diretores ou outros. 
HOFFMANN (2011, p.19). 
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 Tais questões trazidas por Figueiredo (2004) e Hoffmann (2011) 

apontam, de certa forma, concepções sobre o currículo neste segmento de 

ensino, pois, para Figueiredo (2004), toda instituição de educação infantil 

possui um currículo e as atividades desenvolvidas com as crianças refletem as 

concepções de educação existentes nele. Por vezes, esse currículo está 

expresso em um documento formal, mas suas ideias estão presentes de fato 

na prática pedagógica do dia a dia, seja dentro ou fora de sala de aula. Ainda 

segundo Figueiredo (2004), o currículo em educação infantil se reflete 

concretamente através das atividades planejadas e oferecidas às crianças. 

 Para continuarmos a discutir sobre as questões referentes ao currículo 

em educação infantil tomaremos como referenciais dois documentos que foram 

fixados pelo Ministério da Educação, são eles, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Nestes documentos serão levantados apontamentos sobre a 

organização do ensino em educação infantil e como a pedagogia de projetos se 

insere em seu contexto. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil concebem 

o currículo, em seu terceiro artigo, como um conjunto de práticas que buscam 

articular experiências e saberes prévios das crianças com as demais áreas do 

conhecimento. Em seu artigo quarto o documento expressa que as propostas 

pedagógicas para a educação infantil devem considerar que a criança, centro 

do planejamento curricular, produz cultura, pois, 

 

(...) é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL, (2009). 

 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, além de 

considerar aspectos importantes sobre a criança, tanto em relação ao seu 

universo cultural , desenvolvimento infantil, buscando articular tais aspectos 
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com as áreas do conhecimento, traz orientações para a realização da prática 

pedagógica neste segmento de ensino. 

 Inseridas nas orientações didáticas, do documento referido acima, está a 

proposta de se trabalhar com os projetos de trabalho. De acordo com o 

Referencial Nacional Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p.57), 

 

Os projetos são um conjunto de atividades que trabalham com 
os conhecimentos específicos construídos a partir  de um dos 
eixos  de trabalho que se organizam ao redor de um problema 
para resolver ou produto final para se obter. 

 
  
 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil aponta os 

projetos como uma forma de o trabalho pedagógico lidar com práticas sociais 

reais por partirem de questões que necessitariam ser respondidas, porque 

dependeriam,em grande parte, do interesse das crianças tornando-se assim 

significativos para elas. O documento ressalta também a importância de 

algumas formas de encaminhamento dos projetos, assunto apontado no 

capítulo anterior deste trabalho, e salienta que este encaminhamento tem um 

caráter lúdico na educação infantil. 

Afim de se compreender a organização do ensino por meio de projetos 

na educação infantil serão apresentadas duas experiências de seu 

encaminhamento em tal segmento de ensino. 

 

3.3  Experiências de organização do ensino por meio de 

projetos em turmas de educação infantil 

 

O presente item se destinará a relatar questões pertinentes sobre a 

realização de dois projetos em turmas de educação infantil. A primeira 

experiência está contida no livro “A organização do currículo por projetos de 

trabalho- o conhecimento é um caleidoscópio” de  Fernando Hernández e 

Monserrat Ventura. A segunda experiência está presente no livro “O espaço 

pedagógico na pré-escola” de Maria Bernadette Castro Rodrigues e Maria 

Celina Bastos Amoedo, organizadoras da publicação, que traz experiências de 
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projetos descritos pelas educadoras que trabalharam com as turmas. A 

experiência aqui descrita será o projeto desenvolvido pela educadora Marjorie 

Paranhos da Rosa. 

Hernández e Ventura (1998), relatam a primeira experiência, aqui 

descrita, sobre o trabalho com turmas de educação infanti por meio de projetos. 

Os autores descrevem a realização de um projeto em uma turma com crianças 

de cinco anos de idade, o nível B da escola infantil da Escola Pompeu Fabra. A 

proposta da turma era a de trabalhar o tema “Os Felinos”. Conforme nos dizem 

Hernández e Ventura (1998), antes de se iniciar o estudo sobre o tema foram 

propostos outros temas pela turma como o mar, as baleias, os golfinhos entre 

outros. Os autores nos esclarecem dizendo que normalmente o interesse das 

crianças dessa idade é o estudo de temas sobre animais. Hernández e Ventura 

(1998, p.95) dizem que, 

 

Uma possível explicação desse fato é que os animais têm uma 
uma importante presença em seu mundo cotidiano (desenhos 
animados, histórias, jogos, mascotes) e, além disso, possuem 
um importante caráter de identificação de suas vivências 
pessoais e sociais. 

 
 
 A partir da apresentação das propostas dos temas a serem estudados, 

iniciou-se a seleção que culminou com a escolha do tema “Os Felinos”. 

Hernández e Ventura (1998), destacam que com cinco anos de idade as 

crianças não possuem uma motivação clara sobre o que para elas seria 

significativo ou não estudar, baseando-se por critérios subjetivos, afetivos, de 

proximidade ou relacionados à projetos desenvolvidos anteriormente quando 

sugerem algum tema. 

 Como as crianças não possuiam essa motivação clara para o estudo de 

um tema, a educadora deste grupo de crianças buscou trabalhar com eles  de 

forma que pudessem dar argumentos, que partissem não só de critérios 

subjetivos, para a escolha de um tema a ser trabalhado no projeto. Com a 

escolha do tema “Os Felinos” definida foi a vez de decidir com a turma o que 

seria abordado no estudo do tema escolhido. 
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 Hernández e Ventura (1998), relatam que um dos objetivos do trabalho 

com projetos é que as crianças tomem consciência de seu processo de  

aprendizagem e para que isso aconteça  um bom procedimento é visualização 

do que aprenderam, em que o grupo sempre possa ter noção do ponto onde se 

encontra o trabalho, o que foi realizado e o que ainda falta realizar. 

 Conforme nos dizem Hernández e Ventura (1998), a educadora criou um 

mural em que à medida que se ia conhecendo uma nova informação se 

anotava aspectos contidos nela buscando responder à questão inicial proposta 

com o projeto. Os mesmos autores também destacam a importância da 

avaliação, em que a mesma deve estar de acordo com os objetivos definidos 

inicialmente com o projeto. Como uma das formas de se avaliar o trabalho 

realizado, a educadora do grupo pediu que as crianças fizessem uma lista 

contendo aspectos que acreditavam ter aprendido com o projeto, pretendendo 

assim saber as transformações ocorridas nas crianças em relação aos 

conhecimentos sobre o tema “Os Felinos”. 

 Hernández e Ventura (1998), relatam, ao fim da descrição desta 

experiência, que o desenvolvimento de um projeto não cobre e nem termina no 

horário daa aulas, já que além de desenvolver o projeto, o referido grupo de 

educação infantil se dedicava à outras atividades como o estudo da língua, 

matemática, entre outras. 

 A segunda experiência aqui apresentada remete à fala de uma 

educadora que descreve o desenvolvimento do projeto “Os dinossauros” com 

sua turma de educação infantil. As crianças deste grupo, possuiam, no ano do 

relato, cinco anos de idade. De acordo com Rosa (2009), educadora do grupo, 

o desenvolvimento do projeto surgiu do grande interesse do grupo pelo tema, o 

que se evidenciou na época em que alguns meios de comunicação abordaram 

o assunto. 

 Rosa (2009, p.35), descreve o ponto de partida para o desenvolvimento 

de um projeto, conforme é percebido no relato a seguir. 

 

A partir  desse interesse, elaboramos um projeto buscando 
estudá-lo de forma mais aprofundada (...). Iniciamos, 
conversando sobre o que as crianças sabiam acerca de 
dinossauros e montando um painel com fotos, desenhos feitos 
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por elas, reportagens sobre teatro de bonecos e exposições 
que estavam acontecendo na nossa cidade. 

 
  
 Rosa (2009), também relata que o grupo, ao explorar o tema, contribuiu 

trazendo diversos materiais sobre assuntos relacionados ao projeto, como 

fotos, reportagens, livros, esqueletos de madeira e livros de história. Segundo a 

educadora, também se objetivou ampliar o assunto ao se abordar outras 

questões relacionadas ao tema. 

A leitura e escrita das palavras e números também surgiram, segundo 

Rosa (2009), no decorrer das atividades, em que as crianças tiveram a 

oportunidade de estabelecer inúmeras relações. Ao fim das atividades, todo o 

grupo fez um passeio ao Jardim Botânico da cidade, onde havia uma 

exposição sobre os dinossauros, assunto que o grupo tinha estudado naquele 

momento. 

A educadora parece acreditar na importância do trabalho com projetos 

neste segmento de ensino, ao dizer que, 

 

A partir de temas significativos pode-se desenvolver muitos 
projetos como esse na pré-escola, envolvendo várias áreas do 
conhecimento e a participação ativa das crianças  como 
sujeitos do processo de construção do seu próprio 
conhecimento e da organização de grupos de trabalho. ROSA 
(2009, p.36) 

 

 Segundo a mesma educadora, os assuntos discutidos com o projeto não 

se esgotaram, mesmo com a turma estando envolvida em outras atividades, o 

que, de acordo com Rosa (2009), evidenciou a importância da organização do 

ensino por meio de projetos para as crianças. 
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CONCLUSÃO 

 

A pedagogia de projetos, como visto no primeiro momento da pesquisa, 

é uma das formas de se organizar o ensino em sala de aula. Os projetos 

despertaram um grande interesse neste último século. Esta importância está 

relacionada à alguns aspectos que permearam, ou que talvez ainda permeiem, 

o contexto educacional, como a separação entre o que se estudava na escola e 

o que era vivenciado pelos estudantes. 

Ao longo de sua história a pedagogia de projetos não teve a mesma 

estrutura e nem se apresentou da mesma forma. A prática de se trabalhar por 

meio de projetos mostrou-se diversa em diferentes épocas, isto se deve ao fato 

de não haver uma fórmula ou  método para se trabalhar em sala de aula por 

meio de projetos. 

Com o passar do tempo o interesse em organizar o ensino por meio de 

projetos ainda se encontra presente. Este interesse se dá pela razão de que 

com os projetos os alunos são mais ativos e participativos em seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

O segundo momento da pesquisa tratou das especificidades do 

encaminhamento dos projetos em sala de aula. Com o estudo realizado, sobre 

o que alguns autores dissertam sobre o tema, foi possível definir que os 

projetos normalmente se organizam seguindo alguns percursos. Tais percursos 

como a problematização, o desenvolvimento e a síntese são apenas alguns 

pontos relevantes que são citados por alguns autores, já que, salientando a fala 

de alguns estudiosos, os projetos não são uma fórmula pronta para organizar o 

ensino em sala de aula. 

Sobre a avaliação, com a pesquisa definiu-se que a mesma se dá em 

todo o processo de ensino-aprendizagem, ou seja , durante todos os percursos 

de um projeto, como a  problematização, desenvolvimento e síntese. A 

avaliação durante um projeto também conta com a participação dos alunos em 

sua realização. 
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Os projetos, como foi percebido, organizam-se através de uma 

perspectiva interdisciplinar e global, onde os alunos aprendem a estabelecer 

relações que se dão ao organizar as informações que vão conhecendo. 

O último momento da pesquisa se deteve a entender melhor o âmbito da 

educação infantil e as características que as crianças apresentam em seu 

desenvolvimento nesta fase e também situou a pedagogia de projetos como 

umas formas de organização de ensino que podem existir em seu contexto. No 

último capítulo desta produção monográfica buscou-se responder a 

problematização inicial levantada com a pesquisa, tratando de definir os 

projetos  como forma de propiciar uma aprendizagem mais significativa por 

parte dos estudantes que se encontram neste segmento de ensino. 

A partir das experiências descritas, em relação ao encaminhamento dos 

projetos em turmas de educação infantil, percebeu-se que o ensino por meio de 

projetos pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa que procure 

atender aos interesses e necessidades apresentados pelas crianças. 

Conclui-se com a presente pesquisa que a pedagogia de projetos é um 

dos muitos modos de se organizar o ensino e pode contribuir para tornar as 

crianças mais autônomas frente ao processo de ensino-aprendizagem, tão 

importante na fase da educação infantil,  já que a participação destas é exigida 

em todo o encaminhamento do projeto, tal fato é o que desperta o interesse de 

sua prática neste segmento de ensino. 
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