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II. Técnica de ensino ou postura pedagógica? 
 
Os estudos atuais feitos pelos educadores indicam que o modelo clássico de escola, 
com tempos rígidos atribuídos a cada disciplina, parece não mais dar conta da 
complexidade do mundo moderno. Essa constatação demonstrou a necessidade de 
mudar a escola, de aproximá-la mais da sociedade e de envolver mais os alunos no 
processo de aprendizagem. 
 
É nessa perspectiva que, nos anos 90, o trabalho com projetos, voltado para uma 
visão mais global do processo educativo, ganhou força no Brasil e no mundo. O 
trabalho com projetos não se resume a uma técnica atraente para transmitir aos 
alunos o conteúdo das matérias escolares. Significa de fato uma mudança de 
postura, uma forma de repensar a prática pedagógica e as teorias que lhe dão 
sustentação. 
 
Significa repensar a escola, seus tempos, seu espaço, sua forma de lidar com os 
conteúdos das áreas e com o mundo da informação em que os estudantes vivem. 
Significa pensar na aprendizagem dos alunos como um processo global e complexo, 
no qual conhecer a realidade e intervir nela não são atitudes dissociadas. O 
estudante aprende participando, formulando problemas, tomando atitudes diante 
dos fatos, investigando, construindo novos conceitos e informações e escolhendo os 
procedimentos quando se vê diante da necessidade de resolver questões. 
 
Significa romper com um modelo fragmentado de educação e recriar a escola, 
transformando-a em espaço significativo de aprendizagem para todos que dela 
fazem parte, colada ao mundo contemporâneo, sem perder de vista a realidade 
cultural específica de seus alunos e professores. 
 
Não se trata apenas de adotar propostas inovadoras: precisamos entendê-las, 
perceber em que concepções se baseiam, quais são seus referenciais teóricos e 
suas implicações práticas. Trata-se de fugir dos modismos e assumir uma nova 
prática pedagógica, sabendo fazer escolhas, tomar decisões, propor inovações 
coerentes com nosso projeto educativo e com nossas concepções de educação. 
 
Para que possamos assumir os projetos de trabalho como postura pedagógica, há 
alguns aspectos fundamentais: 
 
Um projeto envolve complexidade e a resolução de problemas, possibilitando a 
análise, a interpretação e a crítica por parte dos alunos. 
 
A questão da problematização é fundamental no desenvolvimento dos projetos. 
Problematizar, aqui, não significa fazer uma lista de perguntas do tipo ‘‘que 
queremos sobre o tema…?”. Problematizar corresponde a construir coletivamente 
uma questão que irá acompanhar o grupo em todo seu percurso e servirá de 
referência para debates, discussões e reflexões. 
 
O envolvimento, a responsabilidade e a autoria dos alunos são fundamentais em um 
projeto. 
 



Os alunos são sujeitos ativos, participando de todos os momentos do processo – do 
planejamento à divulgação, passando pela pesquisa. O trabalho com projetos deve 
atender ao interesse dos alunos, mas demanda também envolvimento, 
responsabilidade e compromisso. Essa atitude desenvolve a cooperação e a 
solidariedade entre alunos e professores. Com frequência, o professor pode não 
saber resolver muitos problemas colocados pelo grupo; assim, ele se coloca 
também no lugar de aprendiz, deixando de ser a única fonte de informação, a 
pessoa que sabe tudo. Os alunos, por sua vez, abandonam o papel passivo de 
quem recebe tudo pronto e passam a dar sua contribuição efetiva. Em resumo, os 
projetos são desenvolvidos com os alunos, e não para os alunos. 
 
A autenticidade é uma característica fundamental de um projeto. 
 
Cada processo é único, singular, pois é construído coletivamente por aquele grupo 
determinado. Nessa perspectiva, um projeto não pode ser copiado, nem montado 
como se fosse uma unidade de livro didático. Mesmo que duas turmas da mesma 
série desenvolvam projetos sobre o mesmo tema ou problema, com certeza cada 
um será diferente: cada turma é única e vivencia seu próprio processo de 
aprendizagem. Portanto, não há como organizar fórmulas ou modelos para trabalhar 
com projetos, nem fazer um planejamento fechado e definitivo. 
 
Um projeto busca estabelecer conexões entre vários pontos de vista, contemplando 
uma pluralidade de dimensões. 
 
Os caminhos do aprendizado não são únicos, nem homogêneos – há várias formas 
de chegar a um conhecimento e o projeto é uma proposta que garante a 
flexibilidade e a diversidade da experiência educativa. Ao se ver diante de um 
problema significativo, instigados a compreender esse problema, os alunos se 
defrontam com várias interpretações e com pontos de vista diversos acerca da 
mesma questão. 
 
A partir dessa reflexão, podemos concluir que os projetos não se reduzem à escolha 
de um tema para trabalhar em todas as áreas, nem a uma lista de objetivos e 
etapas. 
 
Eles refletem uma visão da educação escolar na qual a experiência vivida e a 
cultura sistematizada interagem, na medida em que os alunos vão estabelecendo 
relações entre os conhecimentos construídos em sua experiência escolar e na vida 
extra-escolar. 
 

Diferenças de perspectiva 

 

Perspectiva compartimentada 

 

Perspectiva dos projetos de trabalho 

 

Enfoque fragmentado, centrado 
na transmissão de conteúdos 

prontos. 

 

Enfoque globalizador, centrado na resolução de 
problemas significativos. 

 

Conhecimento como acúmulo de 
fatos e informações isoladas. 

 

Conhecimento como instrumento para a 
compreensão da realidade e possível intervenção 

nela. 



 

O professor é o único informante, 
com o papel de dar as respostas 

certas e cobrar sua 
memorização. 

 

O professor intervém no processo de 
aprendizagem ao criar situações 

problematizadoras, introduzir novas informações 
e dar condições para que seus alunos avancem 

em seus esquemas de compreensão da 
realidade. 

 

O aluno é visto como sujeito 
dependente, que recebe 

passivamente o conteúdo 
transmitido pelo professor. 

 

O aluno é visto como sujeito ativo, que usa sua 
experiência e seu conhecimento para resolver 

problemas. 

 

O conteúdo a ser estudado é 
visto de forma compartimentada. 

 

O conteúdo estudado é visto dentro de um 
contexto que lhe dá sentido. 

 

Há uma sequenciação rígida dos 
conteúdos das disciplinas, com 
pouca flexibilidade no processo 

de aprendizagem. 

 

A sequenciação é vista em termos de nível de 
abordagem e de aprofundamento em relação às 

possibilidades dos alunos. 

 

Baseia-se fundamentalmente nos 
problemas e nas atividades 

apresentados nos livros 
didáticos. 

 

Baseia-se fundamentalmente em uma análise 
global da realidade. 

 

O tempo e o espaço escolares 
são organizados de forma rígida 

e estática. 

 

Há flexibilidade no uso do tempo e do espaço 
escolares. 

 

Propõe receitas e modelos 
prontos, reforçando a repetição e 

o treino. 

 

Propõe atividades abertas, dando possibilidade 
de os alunos estabelecerem suas próprias 

estratégias. 

 
Fonte: Revista Presença Pedagógica nº- 8, p. 32 (adaptação). 
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