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RESUMO 

 

LIMA, Mary Hebling. Trabalhos por Projetos: desafios na Escola de Ensino 

Fundamental. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. 

 Este trabalho desenvolveu uma pesquisa que procurou subsídios para o 
desenvolvimento de Trabalhos por Projetos Interdisciplinares. Foram pesquisadas as 
teorias propostas por autores como Dewey, Kilpatrick, Hernández, entre outros, para 

esclarecer a forma e as atitudes necessárias para a realização desta proposta. As 
teorias estudadas fizeram parte de uma proposta desencadeada junto a professores 
de uma Escola de Ensino Fundamental I e II, e teve como objetivo auxiliar no 
planejamento e construção de um Trabalho por Projetos Interdisciplinar. Para tornar 

a experiência possível a professores e alunos, utilizou-se da estrutura existente, 
partindo das disciplinas pertencentes ao currículo da própria escola. O trabalho 

iniciou-se, pois, com a intervenção e apresentação das teorias expostas por Dewey 

e as contribuições de Kilpatrick e Hernández e debate sobre as mesmas, além de 

Oficina de Projetos e estudo de termos relativos ao Trabalho proposto, ou seja, 
pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. Os professores construíram os projetos em conjunto com seus 
alunos e à partir do resultado apresentado, pode-se concluir que a intervenção 

trouxe contribuições valiosas para o esclarecimento dos Trabalhos por Projetos e 

como ele se dá. Os resultados foram de aprendizado efetivo e houve grande 
participação dos envolvidos. Entende-se que os resultados podem ser ainda 
melhores na aprendizagem, na medida em que os pressupostos e as teorias que 
embasam essa prática tão eficaz forem melhor exploradas na escola. 

Palavras chave: Trabalho por Projetos, Interdisciplinaridade, aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LIMA, Mary Hebling. Works by projects: Challenges in Elementary School. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. 

This study developed a research which sought support to the development of works 
by Interdisciplinary Projects. It surveyed the theories proposed by authors such as 
Dewey, Kilpatrick, Hernández, among others, to clarify how to implement this 

proposal and the necessary attitudes for it. The studied theories were a part of a 
proposal initiated with teachers of an Elementary School I and II, and aimed to assist 
it on planning and elaborating an Interdisciplinary project work. To make this 
experience possible for teachers and students, it was used the existing structure, 
starting on the disciplines belonging to the school own curriculum. The work began 
with the intervention and the presentation of Dewey theories and the exposure of 
Kilpatrick and Hernández contributions for this theme, after that a debate about all 

the theories was initiated and also a workshop and a study of terms related to the 
proposed work, i.e.,multidisciplinary, multidisciplinarity an transdisciplinarity. The 
teachers and students built their projects together. Seeing the presented results it 
can be concluded that the intervention brought valuable contributions to the 
elucidation of Work by Projects and how it happens. The results were effective 
learning and was great participation of those involved. It is understood that results 
can be even better in learning, if the conditions and practice theories are better 
exploited in the school. 

Keywords: Work by Project, Interdisciplinary, Learning 
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Introdução 

 Durante os muitos anos de trabalho na área educacional, pude verificar e 

vivenciar a dificuldade dos professores, coordenadores e até diretores de escolas, 

em praticar propostas educativas com princípios advindos de pressupostos dos 

Trabalhos por Projetos, que envolvem a interdisciplinaridade. Na verdade, muitos, 

até hoje, não entendem os conceitos que utilizam o trabalho por projetos e a 

interdisciplinaridade. Isso acontece também em função de uma formação 

segmentada dos profissionais. Não há duvida de que, para atender vários alunos, 

cada um com sua peculiaridade, histórico familiar, e forma de comunicar-se, o 

profissional lança mão do ensino segmentado que é o mais fácil de ser conduzido 

nessa circunstância, já que ele facilita ao professor o conhecimento de sua matéria e 

a forma de conduzir sua aula, da maneira tradicional. Dessarte, levando-se em conta 

essas razões, nos dias atuais, sem o devido preparo, torna-se difícil propor o 

Trabalho por Projetos. 

 No texto de DeZan, na Antologia I (in POMBO, 1990), este autor entende que 

uma das tendências das ciências modernas é sua fragmentação e especialização. 

Em função disso, formaram-se novas disciplinas que, por sua vez, desejam ter 

autonomia ante as matérias anteriores. Ao ter sua autonomia, cada disciplina passou 

a fragmentar-se do universo teórico do saber, multiplicando-se as especialidades, 

sem possibilidades de integração. Esta dispersão também trouxe a falta de 

comunicação entre os saberes, pois que cada especialidade passou a desenvolver 

sua linguagem e termos próprios, que não são entendidos fora do contexto em que 

foram concebidos. Com o correr do tempo, a progressiva especialização que 

separava as ciências umas das outras, foi igualmente desmembrando os diversos 

ramos de cada ciência, desintegrando a sua própria unidade interna, até pulverizá-la 

em secções superespecializadas, fechadas sobre si, que muitas vezes se ignoram 

mutuamente. 

 Delattre (1971), constata que o conhecimento se subdividiu de várias e muitas 

maneiras, como consequência da especialização. Embora a especialização tenha 

por um lado se tornado necessária em função do crescimento do conhecimento, por 

outro lado, trouxe uma verdadeira segregação das disciplinas.  



14 
 

 Diante do exposto pelos autores percebe-se a necessidade de tomar-se 

providências quanto a esta situação, já que os contatos entre as disciplinas se 

tornaram necessários, por conta, inclusive, de problemas da vida moderna, que por 

sua complexidade, precisam de métodos novos para sua resolução. 

 Já no início do século XX John Dewey defendeu uma escola que se voltasse 

para a democracia, onde o sujeito fosse respeitado como cidadão e as situações de 

aprendizagens fossem reais e não simplesmente conhecidas através da leitura e 

escrita em sala de aula. Ele nos lembra que o progresso do conhecimento não é só 

resultado da especialização. A ciência nos mostra a necessidade de um olhar que 

esteja atento para ver o outro lado das coisas, que muitas vezes, um olhar disciplinar 

não consegue ver.  

 Quando se refere aos Trabalhos por Projetos lembra que eles não são uma 

mera integração de conteúdos de diferentes disciplinas, nem tampouco que o 

planejamento de suas atividades deva ser inflexível. O importante é que o 

aprendizado tenha significado e dê prazer ao aluno, ou seja, seja importante para 

sua vida.  

 Para Dewey, a educação é um fenômeno direto da vida, onde o indivíduo 

reorganiza e reconstrói seu conhecimento, ou seja, é a própria experiência 

reconstruída e organizada. Para ele, a aprendizagem isolada deixa de ser educativa, 

podendo até tornar-se deseducativa. A experiência é, pois, seu ponto de apoio. Em 

sua visão, há necessidade de continuidade e interação entre quem aprende e o que 

é aprendido. 

Seu discípulo Kilpatrick expandiu suas teorias, dando maior importância a 

elas. Ele se mostrou admirado pelo fato de que, já em sua época, as mudanças 

técnicas eram muito grandes, como jamais acontecera na história, havendo, pois, 

necessidade de grandes mudanças na educação, mudanças essas que ele não via 

acontecer.  

Para ele, o pensamento precisa ser comprovado pela experiência e levanta 

três aspectos de seu tempo, que são: uma nova atitude mental, a industrialização e 

o princípio da democracia, pois a educação nada mais é do que o processo pelo 

qual adquirimos nossos modos de comportamento.  
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Já em sua época as mudanças eram tão grandes e rápidas, que ele considera 

impossível ignorá-las. Por isso mesmo, entende que o dever dos mais velhos é 

preparar a nova geração para pensar por si mesma. A escola deve ser, pois, um 

ambiente de vida. Se antes, a regra era a memorização, Kilpatrick (1977) defende 

que há necessidade de compreender para aprender. Além disso, existe no Trabalho 

por Projetos um dar e receber por parte de alunos e professores que torna o 

aprendizado eficaz e prazeiroso, envolvendo de tal forma o aluno que ele passa a se 

responsabilizar por sua aprendizagem e tem prazer na pesquisa e outras atividades 

que normalmente são realizadas num Trabalho por Projetos.  

Mais recentemente, Fernando Hernández (1998) resgatou o Trabalho por 

Projetos, quando se viu diante de uma escola transmissora de conhecimentos e 

acreditava que deveria ser ela uma facilitadora do subjetivismo, levando o indivíduo 

a tornar-se cidadão útil à sociedade. Enfatiza, como os outros teóricos, que o que se 

aprende deve ter relação com a vida. 

Esta não é, com certeza, a forma mais fácil de ensinar, mas sem dúvida, 

favorece a pesquisa e a atividade do aluno, que tem oportunidade de desenvolver 

suas habilidades individuais, que articula com o coletivo. Ele defende o 

conhecimento construído em relação com os contextos em que são utilizados. 

Hernández destaca o fato de que as novas gerações não podem, de forma 

alguma, desprezar o conhecimento acumulado, pois isso seria um retrocesso, mas 

sim, aproveitar esse conhecimento de forma diferenciada, onde o aluno participe 

ativamente de seu aprendizado. 

Fazenda (2005), diz, com referência ao processo de fragmentação existente 

na atualidade, da necessidade de uma nova atitude, ou seja, uma atitude 

interdisciplinar, que envolve reciprocidade e diálogo, entre outras coisas. Conforme 

Fazenda é necessário, para superar essa situação: 

uma atitude diante de alternativas para conhecer mais e melhor, atitude de 
espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à 

troca, que impele ao diálogo � ao diálogo com pares idênticos, com pares 

anônimos ou consigo mesmo � atitude de humildade diante da limitação do 

próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar 

novos saberes, atitude de desafio � desafio perante o novo, desafio em 
redimensionar o velho � atitude de envolvimento e comprometimento com as 
pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso em construir sempre 
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da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, de 
alegria, de revelação, de encontro, enfim de vida (1988, p.82). 

 Assim é que, no primeiro capítulo deste trabalho, pesquisamos o currículo e a 

forma como foi concebido inicialmente, suas relações com a aprendizagem, os 

movimentos críticos a que esteve sujeito e as novas propostas que surgiram, 

inclusive os trabalhos por projetos e a Interdisciplinaridade. 

 No segundo capítulo, estudamos os conceitos sobre a interdisciplinaridade e 

as concepções para a construção de trabalhos por projetos, inclusive conhecendo a 

teoria de Dewey e os estudos feitos por seu discípulo Kilpatrick e mais 

recentemente, por Hernández. Ainda estudamos os princípios para a construção de 

Trabalhos por Projetos. 

 No terceiro capítulo, relatamos nossa experiência, as dificuldades e os 

avanços possibilitados pela intervenção realizada numa escola de Ensino 

Fundamental I e II e a metodologia usada. 

 Finalmente, no quarto capítulo, estão relatadas as experiências realizadas 

nas classes, por professores e alunos, assim como as entrevistas realizadas e  o 

resultado do trabalho. 

 Desta forma, desejamos que este estudo auxilie os professores interessados 

no Trabalho por Projetos baseado em princípios interdisciplinares, de forma a 

proporcionar não só o entendimento dos pressupostos, mas, também, a colocá-los 

vinculados à uma prática coerente. 
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Capítulo I � Concepções de Currículos e os trabalhos por projetos 

 

 Conforme Moreira (1999), a palavra curriculum foi usada pela primeira vez por 

professores e administradores da Universidade de Leiclen e de Glasgow, na 

penúltima década do século XVI. Foi usada, primeiramente, para definir um conjunto 

de disciplinas estudadas ao longo de um curso. Depois disso, esse conceito 

ampliou-se e diversificou-se.  

 Nos anos vinte do século passado o currículo apareceu nos Estados Unidos, 

em conexão com o processo de industrialização e os movimentos imigratórios. Os 

conceitos utilizados então, encontram no livro de Bobbitt, The curriculum (1918), sua 

expressão mais sistematizada. Sua inspiração foi a administração científica, de 

Taylor. Para Bobbitt, �o currículo é supostamente isso: a especificação precisa de 

objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que possam ser 

precisamente mensurados� (SILVA, 2007, p.12). 

 Silva, (2007), entende que qualquer teoria do currículo precisa saber qual 

conhecimento deve ser ensinado. Sua pergunta é a seguinte: Qual conhecimento é 

importante para merecer ser considerado parte do currículo? Entende o autor que o 

currículo é sempre resultado de uma seleção. Ao decidir-se quais conhecimentos 

devem fazer parte desta seleção, há a necessidade de justificar por que esses 

conhecimentos e não outros devem fazer parte do currículo. Isso porque o currículo 

tem por objetivo final modificar as pessoas, levando-as a se tornarem seres 

humanos desejáveis em determinadas sociedades. Isso quer dizer que o currículo 

não trata apenas de conhecimento, mas que seus conteúdos estão ligados ao que 

somos, àquilo que nos tornamos, na nossa identidade e subjetividade. Silva defende 

a posição de que o currículo é uma questão de identidade e poder, e sobre essa 

questão estão centradas as teorias do currículo.  

 Para ele, 

Uma teoria define-se pelos conceitos que utiliza para conceber a �realidade�. 

Os conceitos de uma teoria dirigem nossa atenção para certas coisas que 

sem eles não �veríamos�. Os conceitos de uma teoria organizam e estruturam 

nossa forma de ver a �realidade� (SILVA, 2007, p. 17).    
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 Para Williams (1984), �currículo� é a porção da cultura � em termos de 

conteúdos e práticas (de ensino, avaliação, etc) � que, por ser considerado relevante 

num dado momento histórico, é trazida para a escola, ou seja, é escolarizada. 

 O mesmo autor nos informa que há duas posições para estudar currículos, 

quais sejam, uma interna e outra externa. Na primeira posição, interna, podemos 

fazer as perguntas: O quê? (Refere-se aos conteúdos curriculares). Como fazer? 

(Refere-se à metodologia com a qual trabalhamos os conteúdos). Na segunda 

posição, devemos perguntar: Por quê? (Por que ocupam tal lugar na sociedade?) 

Para quê? (para que ou para quem serve?) Assim, o conteúdo que para nada mais 

serve, deve dar lugar a outro, que tem importância na atualidade. Adota-se então, 

uma nova postura crítica. 

 Moraes (1964) expõe a posição de Phenix, que argumenta que o Currículo 

deve basear-se em fundamentos da natureza humana e no conhecimento. No 

entanto, é necessária uma filosofia do currículo que leve em conta o indivíduo 

integral, ao mesmo tempo que considere a totalidade e a individualidade de cada 

cidadão de forma equilibrada. Se o objetivo da educação é levar ao preenchimento 

da vida através do entendimento dos significados,  

o currículo moderno deve ser planejado com particular atenção para as fontes 

de perda do significado da vida moderna e, uma visão compreensiva destes 

aspectos é necessária em todas as decisões sobre o que incluir e o que 
excluir do currículo (MORAES, 1964, p. 4). 

 Este autor nos alerta para o fato de que as pessoas são inteiras, totais, 

organizadas, não partes separadas.  Por essa razão, o currículo também deve ter 

qualidade orgânica correspondente. Não há dúvida de que, um currículo organizado 

e ligado, contribui para o crescimento do espírito de comunidade e para o próprio 

aprendizado. Novamente, Moraes se reporta a Phenix, quando diz que, 

Uma concepção compreensiva da estrutura da aprendizagem valoriza cada 

um dos segmentos que compõem o currículo. O significado de cada disciplina 

é engrandecido pela compreensão das relações com outras disciplinas, e 

seus elementos distintivos são melhor compreendidos à luz das similaridades 

e contrastes com as outras áreas (MORAES, 1964, p. 4). 

 

1.1 � O currículo tradicional e os movimentos críticos 

 Moraes (2005) coloca as características do currículo tradicional: são 

unidades, seguindo-se umas às outras, em progressão linear e têm caráter 
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metódico, acumulativo, harmônico, disciplinado. Nessa prática, predominam os 

exercícios intelectuais, ligados à memória e capacitação do raciocínio. Esse 

currículo está fadado a ser substituído por outro, que presa a interdisciplinaridade, 

que, por sua vez, leva em conta a consciência ecológica, a voz das minorias, a 

mudança não violenta, a descentralização do processo decisório na ética, no 

pluralismo cultural, no trabalho coletivo e na solidariedade. 

 No entanto, Silva (2007) nos diz que as teorias educacionais e pedagógicas 

não são, estritamente teorias sobre o currículo. Há, sim, antecedentes na história, 

que mostram a preocupação com o que ensinar. Em razão disso, algumas questões 

preocupavam os teóricos de épocas passadas, tais como: O ensino deveria ter em 

vista preparar o cidadão para se ajustar à sociedade ou para transformá-la? Essa 

preparação devia ser para a economia ou para a democracia? Silva nos informa que 

Bobbit (1918) propunha que a escola funcionasse exatamente como uma indústria: 

especificando os resultados a obter, os métodos para isso e formas de mensuração. 

Na verdade, seu objetivo era econômico. 

 Conforme Silva (2007), em 1902, Dewey já escrevera sobre sua preocupação 

com a construção da democracia e não simplesmente com a economia. Dewey 

defendia que, no currículo, deveriam ser levados em conta os interesses e 

experiências dos estudantes. No entanto, suas propostas não tiveram tanto êxito 

como as de Bobbitt. Para este, o currículo era uma questão de organização 

mecânica e defendia o estabelecimento de padrões pois, para ele, a educação era 

um processo de moldagem. Ralph Tyler (1949) foi responsável por consolidar e 

expandir esse modelo de currículo, acrescentando a ele duas fontes de 

conhecimento: a psicologia e as disciplinas acadêmicas. Ele insistiu que os objetivos 

devem ser definidos e estabelecidos de forma clara e em forma de comportamento 

explícito, sendo que esta forma de ver o currículo, se radicalizou com o 

revigoramento da tendência tecnicista.  

 Os modelos de currículos que começaram a aparecer, inclusive os que 

surgiram no início do século XX, eram, de certa forma, uma reação ao currículo 

clássico e humanista que dominou a educação por muito tempo. Esses tipos de 

currículos foram atacados como sendo inúteis para a vida e para o trabalho. Surgiu o 
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modelo centrado na criança, que considerava os anteriores, clássicos, como 

distantes da realidade. 

 A década de 60 do século XX foi marcada por movimentos e protestos de 

vários tipos. Nessa mesma década, surgiram livros, textos e teorias que criticavam a 

educação tradicional, por se concentrar nas formas de organização e elaboração 

curricular, restringindo-se à atividade técnica de como fazer o currículo.  

 Para as teorias críticas do currículo não era importante o desenvolvimento de 

técnicas de como fazer o currículo, mas sim, desenvolver conceitos que permitissem 

uma melhor compreensão de sua ação. Sabiam os teóricos da importância da 

ideologia, definida pelo autor como: a constituição de crenças que nos levam a 

aceitar as estruturas sociais existentes como boas e desejáveis. A ideologia era 

disseminada, principalmente, através da escola tradicional, que o fazia 

especialmente, através de seu currículo. Silva (2007) destaca a forma discriminatória 

da ideologia, pois impedia que as classes subordinadas chegassem aos níveis onde 

as classes dominantes aprendiam a comandar e a controlar, mantendo o status quo. 

Essa era uma análise marxista ao sistema capitalista. 

 Outros teóricos citados por Silva (2007), foram Bourdieu e Passeron, que por 

sua vez, desenvolveram o conceito de reprodução, mas de forma diferente. Eles 

viam o funcionamento da escola e da cultura através de metáforas econômicas. 

Desta forma, defendiam que a cultura não dependia da economia, mas funcionava 

como uma economia, em função do que defendiam o conceito de capital cultural. 

Para eles, a dinâmica da reprodução social tem seu centro na reprodução cultural, 

colocada em prática através de um mecanismo de exclusão. O currículo da escola é 

baseado na cultura dominante e as crianças e jovens das classes dominadas não 

dominam esse código de cultura, sendo esse código, para eles, indecifrável. Eles 

propõem o conceito de pedagogia racional, onde defendem que uma pedagogia e 

um currículo reproduzam na escola, para os que pertencem à classe dominada, as 

condições que apenas as crianças das classes privilegiadas têm. 

 No final dos anos sessenta, a concepção técnica do currículo perdeu sua 

força. A compreensão do currículo de forma técnica não se enquadrava mais com as 

teorias sociais da época. Surgiu o movimento que se chamou de 

reconceptualização, que pretendia juntar as vertentes marxistas e fenomenológicas, 
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mas isso não foi possível, em função da discordância dos marxistas. Eles 

discordavam dos reconceptualistas, que entendiam que o ato fenomenológico está 

em colocar o entendimento que temos do mundo em suspensão. Os significados 

naturais se constituem apenas na aparência das coisas. O importante é chegar à 

sua essência. Para eles, o currículo não é constituído de fatos ou conceitos, mas, 

sim, de um local, no qual docentes e aprendizes têm a oportunidade de examinar 

aqueles significados da vida cotidiana. O currículo é visto como experiência, local de 

interrogação e questionamento. Na perspectiva fenomenológica, os estudantes são 

encorajados a aplicar à sua experiência a atitude que caracteriza a investigação de 

determinado assunto. Os assuntos selecionados são temas da vida cotidiana e em 

sua discussão, são importantes os destaques para a essência da experiência, não 

simplesmente a descrição natural ou científica, mas além do senso comum e da 

ciência. A análise fenomenológica procura tornar os atos banais em significativos. É 

exatamente a situação vivida, singular, o aqui e o agora que ela procura destacar. 

Nos aspectos formativos a análise fenomenológica une-se à autobiografia, para 

enfatizar os aspectos formativos ou experiência vivida. O currículo deve ser 

entendido como uma atividade de toda uma vida. 

 Silva (2007) informa que Michael Apple (1979) foi quem colocou o currículo no 

centro das teorias educacionais críticas. Para ele, o currículo não é neutro, mas tem 

amplo relacionamento com as estruturas econômicas e sociais. Dizia ele que �O 

conhecimento corporificado no currículo é um conhecimento particular. A seleção 

que constitui o currículo é o resultado de um processo que reflete os interesses 

particulares das classes e grupos dominantes� (SILVA, 2007, p. 46). 

 Sua preocupação se baseava não em saber qual conhecimento é verdadeiro, 

mas qual conhecimento é considerado verdadeiro, já que nos modelos tradicionais o 

conhecimento é inquestionável. Além disso, é importante saber de quem é esse 

conhecimento, pois podem haver interesses particulares que guiaram à seleção de 

determinado conhecimento. Apple procurou analisar dois aspectos do currículo, ou 

seja, a questão do currículo oculto e a forma como o conhecimento é transmitido, em 

primeiro lugar e depois, o conteúdo em si, do currículo. Sua opinião era a de que 

havia necessidade de examinar os dois lados. Mas sua análise tende a ser política, 

na medida em que o currículo é estabelecido em função do poder das classes 

dominantes.  
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Silva (2007) expõe também, o pensamento de Henry Giroux (1981-1983), que 

em seus primeiros escritos, criticou o currículo, atacando principalmente sua 

racionalidade técnica e utilitária, assim como o positivismo das perspectivas sobre 

currículo. Sua opinião era a de que as teorias tradicionais contribuem para a 

reprodução de desigualdades e injustiças sociais. Ele se concentrou em desenvolver 

uma crítica cuidadosa das perspectivas vistas anteriormente, ainda que críticas, do 

currículo, procurando alternativas para superar o que entendia serem falhas nessas 

teorias, principalmente as vertentes que se baseavam na fenomenologia e nos 

modelos de teorização social. Colocou como base de sua crítica o conceito de 

resistência, procurando encontrar uma alternativa ao pessimismo e imobilismo das 

teorias da reprodução. Entendia que dentro da escola existem, sim, ações que 

podem trabalhar contra o poder e o controle. Sempre deve haver lugar para a 

oposição e resistência, rebelião e subversão. Acreditava ser possível canalizar o 

desenvolvimento para um conteúdo político e crítico da sociedade dominante. Silva 

acrescenta a seu respeito: 

Giroux vê a pedagogia e o currículo através da noção de �política cultural�. O 

currículo envolve a construção de significados e valores culturais. O currículo 

não está simplesmente envolvido com a transmissão de �fatos� e 

conhecimentos �objetivos�. O currículo é um local onde, ativamente, se 

produzem e se criam significados sociais (SILVA, 2007, p.55). 

 Silva (2007) acredita que as obras de Giroux foram grandemente 

influenciadas por Paulo Freire (1970), que não teorizou sobre currículo 

especificamente, mas discutiu questões que estão relacionadas com teorias 

curriculares. Pedagogia do oprimido difere de outras teorizações da teoria 

educacional crítica. Sua análise do processo de dominação está baseada nas 

relações entre senhor e servo. Sua preocupação central é a educação de adultos, 

principalmente em países dominados na ordem mundial. Ele não se limitou a criticar 

a educação existente, mas descreveu teoricamente como ela devia ser.  

 Conforme Silva (2007), o pensamento crítico de Freire ao currículo da época 

foi sintetizado no conceito de educação bancária, que concebia o conhecimento 

como se fosse apenas um ato de depósito. Ele ataca o caráter verbalista, narrativo, 

dissertativo do currículo tradicional, que considerava desligado da situação vivida 

pela sociedade. Freire via o educador sempre em posição ativa, e o aluno limitado a 

uma atitude passiva. Freire desenvolveu o conceito de educação problematizadora, 
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onde sua perspectiva era fenomenológica, ou seja, conhecimento é sempre 

conhecimento de alguma coisa e envolve intercomunicação, intersubjetividade, onde 

todos os sujeitos estão ativos no ato de conhecer. Para ele, o conteúdo deve ser 

resultado de pesquisa dos educandos, com relação à sua realidade de vida. Freire 

acredita que o conteúdo programático da educação não é uma doação ou 

imposição, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, 

daqueles elementos que este lhe entregou em forma desestruturada. 

 Freire desenvolveu ainda, o �conceito antropológico de cultura�, onde cultura 

é o resultado de qualquer trabalho humano, não havendo, pois, diferenças entre 

cultura erudita e cultura popular.  

 Outro autor e obra destacados por Silva (2007), é Basil Bernstein que ocupa 

um lugar singular na defesa de conceitos que considera fundamentais: o currículo, a 

pedagogia e a avaliação. 

O currículo define o que conta como conhecimento válido, a pedagogia define 

o que conta como transmissão válida do conhecimento, e a avaliação define o 

que conta como realização válida desse conhecimento de parte de quem é 

ensinado (SILVA, 2007, p.71). 

 O foco de Bernstein, conforme Silva (2007), não era no currículo, mas sua 

teoria é, ao menos em parte, uma teoria sociológica do currículo. Sua preocupação 

está baseada nas relações estruturais entre os tipos de conhecimento que formam o 

currículo. Sua pesquisa é sobre a estrutura da organização curricular. Ele destaca 

dois tipos de organização do currículo: o currículo coleção, onde os tipos de 

conhecimento são isolados e o currículo integrado, onde sua organização oferece 

abrangência e onde se ligam todas as áreas do saber. Para ele, havia maior ou 

menor grau de isolamento entre as áreas do conhecimento, que ele chamou de 

classificação. Um currículo tradicional seria classificado, enquanto que um currículo 

interdisciplinar seria fracamente classificado. Diz ele que a classificação é uma 

expressão de poder. Outro termo usado foi o enquadramento, para definir um maior 

controle do processo de ensino pelo professor, enquanto considerava o ensino 

centrado no aluno como fracamente enquadrado. Esse conceito está relacionado à 

forma de transmissão, ao ritmo, ao tempo, ao espaço ou local de transmissão do 

saber. 
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 Outro conceito desenvolvido por Bernsteins foi o de código. Para ele, a 

posição ocupada pelo indivíduo na divisão social, determinava o tipo de código 

aprendido ou ao qual o indivíduo teria acesso, código esse presente em várias 

instâncias sociais, dentre elas a família e a escola. O que ele queria nos ensinar é 

que é impossível compreender o currículo sem uma visão sociológica da educação. 

 Moreira (1997) nos fala da influência do behaviorismo sobre a preocupação 

com os objetivos curriculares, definida por Johnson: 

Currículo é uma série estruturada de resultados pretendidos de 

aprendizagem. O currículo prescreve (ou pelo menos antecipa) os resultados 

do ensino. Não prescreve os meios, isto é, as atividades, os materiais ou o 

conteúdo do ensino que devem ser utilizados para a consecução dos 

resultados (1980, p.18). 

 Os que adotavam essa definição tinham como alvo as regras para formulação 

dos objetivos, para a verificação se esses objetivos se relacionavam com os 

objetivos educacionais, entre outras questões. 

 Nos anos 70 novas perspectivas surgiram para os estudiosos do currículo, 

através de abordagens mais críticas e superação do tecnicismo. Nessa época, 

levantaram-se questões como a seguinte: De quem são os significados reunidos e 

distribuídos através dos currículos declarados e ocultos nas escolas? 

 O conceito de currículo oculto recebeu especial atenção dos teóricos críticos 

do currículo. O currículo oculto foi entendido como �normas e valores que são, 

implícita, porém efetivamente transmitidos pelas escolas e que habitualmente não 

são mencionados na apresentação feita pelos professores nos fins ou objetivos� 

(APPLE, 1992, p.127).  

 A idéia de currículo oculto ampliou-se e passou a significar não só o espaço 

de controle social, mas também o local onde ideologias e política são trabalhadas, 

visando transformações sociais. Em outras palavras, a perspectiva do currículo 

utilizado é mais complexa e ampla, e em seu espaço aparecem conflitos e 

resistências importantes.  

 

1.2. Currículo e Interdisciplinaridade 
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 Moraes (2005), mostra como o conceito de interdisciplinaridade associado ao 

conceito de transversalidade, está revolucionando o currículo. Na verdade, esses 

conceitos são resultado da evolução do conhecimento e sua finalidade é modificar a 

visão do currículo escolar. O desejo é construir um currículo que contemple a 

atividade científica, mas também o inesperado, o criativo e o aperfeiçoamento de 

atitudes e valores dos aprendizes. Para isso, na sua visão é necessário 

adaptar-se à nova visão interdisciplinar do conhecimento; delimitar fronteiras 

culturais já que as políticas e geográficas foram eliminadas pela informação 

tecnológica e pelo progresso nas comunicações e transportes; e, recuperar 

as discussões sobre ética e moral que foram afastadas do âmbito da ciência 

durante a Modernidade (MORAES, 2005, p. 206). 

 Hernández (1998) é outro teórico que percebeu a necessidade de um 

currículo integrado, mesmo sendo ele criticado pelos partidários do currículo 

acadêmico, que consideram a integração de matérias como redutora de conteúdos e 

provedora de lacunas na maneira de tratá-los. Além disso, os partidários do 

academicismo entendem que o tempo seja usado de maneira menos eficiente no 

currículo integrado e que o professor precisa ser mais dedicado e trabalhe mais, pois 

necessita preparar seu próprio material. Entendem os críticos, que essa demanda de 

preparação torna mais dificultosa a dedicação dos professores ao acompanhamento 

dos alunos e do planejamento de ensino. A maior crítica, no entanto, ao currículo 

integrado, defende que as disciplinas produzem um tipo de conhecimento útil e 

delimitam as linhas para se gerar novos conhecimentos, facilitando, inclusive, a 

formação de comunidades acadêmicas, pois elas oferecem �ordem� e contribuem 

para uma vida melhor. 

 Ao contrário, Hernández levanta a questão que também é defendida por 

outros teóricos, que o tempo, no currículo integrado, é usado de forma mais eficaz, 

principalmente por estimular o conhecimento dos professores, a coerência e maior 

envolvimento dos estudantes. Ele defende períodos mais longos, quando isso é 

necessário, e não aquele tempo cronometrado, que, muitas vezes, não é suficiente 

para a aprendizagem de determinado assunto ou disciplina. Outro motivo para 

defender sua posição é que se evita a repetição de temas, em função da falta de 

comunicação entre professores, já que o currículo integrado promove essa 

comunicação, refletindo, inclusive, na melhoria da qualidade do ensino.  



26 
 

 Embora hoje seja um tempo em que vivemos a superespecialização, é 

também tempo de encontrar pontes e vias de comunicação entre os diversos 

saberes. 

A finalidade da organização dos conhecimentos em experiências substantivas 

de aprendizagem num currículo integrado não é favorecer a capacidade de 

aprender conteúdos de uma maneira fragmentada, e sim, interpretar os 

conhecimentos que se encontram nessas experiências (HERNÁNDEZ, 1998, 
p.54) 

 Hernández defende que interpretar é compreender, decifrar e manifestar a 

compreensão e para que isso aconteça, é necessário que haja interesse e 

envolvimento. A manifestação da compreensão se dá quando o indivíduo modifica 

seu ambiente, utilizando-se de artifícios que constituem a cultura.   

 O ensino da interpretação é parte principal em um currículo integrado, 

entendendo-se como interpretação, o interesse pelas diferentes versões dos 

fenômenos, por suas origens e pela busca das forças que criaram as interpretações. 

Isso se torna uma grande discussão cultural, que consistiria o eixo de um currículo 

integrado, seja ele interdisciplinar ou transdisciplinar, que não esquece que o todo é 

sempre mais que a soma das partes. Nesse enfoque, Hernández (1998) entende 

que a melhor forma de ensinar seja através da pesquisa. Nas escolas onde se 

trabalha desta forma, há a possibilidade de observar-se os diferentes contextos 

sociais dos estudantes e os meios utilizados para interrogar, estabelecer relações, 

propor novas perguntas, entre outras estratégias. Assim, a aula é considerada como 

um �lugar�, com sua própria cultura definida pelas diversas formas usadas na 

interação e intercâmbio. 

 Hernández nos oferece um quadro comparativo, para avaliação das 

diferenças entre o currículo disciplinar e o transdisciplinar, adaptado de Tchudi e 

Lafer, 1996 (1998, p.57): 

Centrado nas matérias    Problemas transdisciplinares 

- Conceitos disciplinares    - Temas ou problemas 

- Objetivos e metas curriculares    - Perguntas, pesquisa 

- Conhecimento canônico ou estandardizado  - Conhecimento construído 

- Unidades centradas em conceitos disciplinares - Unidades centradas em temas ou problemas      

- Lições       - Projetos  
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- Estudo individual     -Grupos pequenos que trabalham por projetos 

- Livros - textos      - Fontes diversas 

- Centrado na Escola     - Centrado no mundo real e na comunidade 

- O conhecimento tem sentido por si mesmo  - O conhecimento em função da pesquisa 

- Avaliação mediante provas    - Avaliação mediante portfólios, transferências 

- O professor como especialista    - O professor como facilitador 

 Através de cada trabalho por projeto ou pesquisa realizada, o professor se 

encarregaria de colocar em ordem o que foi aprendido pelos alunos, vinculando esse 

conteúdo ao currículo escolar e ao currículo básico do país. Este seria o ponto de 

partida para as atividades de busca, seleção, interpretação da informação, para 

depois se levantarem as questões: o �que� e o �como�. O autor coloca como ponto 

importante num currículo integrado, que os alunos aprendam a questionar as formas 

de pensamento únicas, a reconhecer as concepções que regem cada fenômeno, a 

incorporar uma visão crítica sobre o assunto, introduzir pontos de vista diferentes 

para serem avaliados e colocar-se na perspectiva um pouco relativa, no 

entendimento de que toda realidade responde a uma interpretação.  

 Hernández (1998), entende que o currículo integrado ligado à 

interdisciplinaridade ou à transdisciplinaridade, usando os trabalhos por projetos, 

pode ajudar o aluno a sempre aprender e tornar o ensino uma grande aventura. 

 O autor resgata o conceito de trabalho por projetos, enfatizando que em cada 

época e lugar os projetos tiveram diferentes modos de ser e realizar. Na atualidade, 

quando as informações de um dia equivalem a meses de anos anteriores, é 

necessário selecionar as informações e adequá-las à época em que vivemos. Ainda, 

nos leva a pensar sobre as diferenças quando responde a pergunta: �Em que se 

diferenciam as formulações e as práticas atuais dos projetos, daquelas que foram 

propostas em outras épocas?� (HERNÁNDEZ, 1998, p.66). Aponta, por exemplo, 

diferenças de contexto: interdependência entre países e culturas; desenvolvimento 

tecnológico que possibilita o trabalho de muitas e diferentes formas; os conceitos 

psicopedagógicos sobre o processo ensino/aprendizagem e as relações entre saber, 

conhecimento e função da Escola. Podemos sim, diz ele, �aceitar o novo, mas não 

sem questionar sua origem e validade. Na verdade, o que se pretende, é que o 
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aluno não sinta diferença entre a vida exterior e a vida escolar. Por isso, os projetos 

devem estar próximos à vida� (HERNÁNDEZ, 1998, p.67). 

 Um segundo fluxo de interesse pelos trabalhos por projetos interdisciplinares 

iniciou-se na década de 60, do século passado, com o nome de trabalho por temas. 

Ficou estabelecido que o ensino deveria preocupar-se em facilitar a aprendizagem 

de conceitos-chave, pois assim, o aprendizado poderia ir além das disciplinas, 

possibilitando ao aluno a aquisição de conceitos e estratégias. No entanto, esta 

forma de trabalho (através dos conceitos-chave) tinha uma visão que acabou por 

confundir aprendizagem com desenvolvimento e disciplinas com escolaridade. Os 

trabalhos por projetos seriam uma outra alternativa para a execução da 

aprendizagem. Nessa época, outras idéias e projetos diversos também apareceram.  

 Hernández (1998), destaca pontos em que os projetos de trabalho estão em 

acordo com outras estratégias de ensino: 

- Vão além dos limites curriculares (tanto das áreas como dos conteúdos).          
- Implicam a realização de atividades práticas.                         
- Os temas selecionados são apropriados aos interesses e ao estado de 

desenvolvimento dos alunos.                
- São realizadas experiências de primeira mão como visitas, presença de 

convidados na sala de aula, etc.               
- Deve ser feito algum tipo de pesquisa.               
- Necessita-se trabalhar estratégias de busca, ordenação e estudo de 

diferentes fontes de informação.               
- Implicam atividades individuais, grupais e de classe, em relação com as 

diferentes habilidades e conceitos que são aprendidos (HERNÁNDEZ, 1998, 

p.80). 

 O autor lembra que essas estratégias são comuns em todas as modalidades 

de ensino. Mas o Trabalho por Projetos se diferencia por outras características: 

- Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma.            
- Inicia-se um processo de pesquisa.               
- Buscam-se e selecionam-se fontes de informação.              
- Estabelecem-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 se aprendeu.              
- Conecta-se com um novo tema ou problema. (HERNÁNDEZ, 1998, p.81). 

 Na forma acima descrita, a aprendizagem e o ensino se realizam mediante 

um caminho não fixo, que serve como um fio condutor para a ação docente junto 

aos alunos. É preciso ter essa sequência em vista para que a realização do Trabalho 

por Projetos seja alcançada. 
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CAPÍTULO II � Trabalho por Projetos e Interdisciplinaridade 

 Pensar a educação nos dias atuais, como sempre foi, é um desafio constante. 

Maior se torna quando há disposição em participar do processo, contribuindo para 

sua melhoria. O processo educacional deveria ser altamente dinâmico, pois 

dinâmica é a vida e todos os seus percursos. Sem dúvida, há muitos 

questionamentos e dificuldades que permeiam a educação, especialmente a pública 

e trabalhar para sua melhor estruturação de forma a torná-la mais eficaz é também 

uma empreitada desafiadora.  

 Os educadores, de forma geral, entendem a necessidade de mudanças 

urgentes na educação, principalmente pelo fato de que as escolas aparentemente 

pararam no tempo, sendo sua prática educativa baseada no desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, em detrimento de áreas como a emocional e a criativa. A 

esse respeito, MACHADO (2000) fala como representante de um segmento de 

educadores: 

Os educadores de forma geral estão cada vez mais cientes que apenas o 
desenvolvimento de habilidades intelectuais, menosprezando as emocionais 
e criativas dos estudantes, pode ser prejudicial. Melhorar o auto 
conhecimento, a criatividade e a sensibilidade interpessoal dos estudantes 
nas salas de aula é o que buscam os professores. 

 Sem dúvida, novos desafios sempre se apresentam à educação, no sentido 

de melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem através de novos e modernos 

meios. Estudar como esse processo se dá e se constrói, nos ajuda a entender 

melhor a necessidade de mudanças. 

 

2.1. Panoramas e conceitos tratados nas teorias e estudos que abordam a 

interdisciplinaridade 

Celso dos Santos Vasconcelos, em artigo da Revista Dois Pontos (93/94), fala 

sobre a Totalidade do conhecimento, como um fundamento epistemológico da 

Interdisciplinaridade. Ele defende a tese de que,  

Na sua gênese, o conhecimento está vinculado à totalidade, uma vez que 

advém do enfrentamento de alguma situação concreta, de algum problema da 

realidade, para o que se busca dar conta de suas múltiplas relações. Todo 

processo de produção de conhecimento demanda um vínculo estreito com a 

totalidade (VASCONCELOS, 1993/1994). 
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Esse teórico levanta a questão de que a busca do conhecimento é justamente 

o estabelecimento de relações concernentes ao objeto de investigação.  No entanto, 

alerta para o fato de que, na transmissão dos conhecimentos escolares, por 

exemplo, esse vínculo com a totalidade acaba sendo rompido. Assim, a totalidade 

deve ser levada em conta nas várias dimensões do conhecimento, em relação ao 

sujeito, ao objeto e ao contexto do conhecimento. 

 Vasconcelos considera necessário o resgate dessa dimensão de totalidade, 

desde sua relação com o educando, que também deve ser visto na sua totalidade 

como sujeito, inclusive na sua inserção na trama da totalidade social. Nessa medida, 

o conhecimento trabalhado pela escola deve ser abrangente, na tentativa de atingir 

as muitas dimensões da vida do homem. Isso também acontece quando se supre a 

fragmentação do saber e da realidade, buscando a reintegração das disciplinas, 

sendo que cada uma delas dá sua contribuição, é parte da verdade total, portanto, 

devem as disciplinas dialogar umas com as outras, na abordagem interdisciplinar.  

 Sem dúvida, esta forma de ver o mundo, em sua totalidade, influencia na 

metodologia dentro de sala de aula. É importante lembrar que, se determinado 

objeto é tirado de seu contexto, perde o sentido para o educando. Daí a necessidade 

de se conhecer o todo que envolve esse objeto. Na verdade, a educação é feita de 

forma que todos os elementos com os quais os educandos têm contato contribuem 

de forma positiva ou negativa para sua formação.                                                                                                                                                                                

 Conforme Pombo, �a interdisciplinaridade não é uma nova proposta 

pedagógica, que se pretenda acrescentar ao número, porventura excessivo, das já 

existentes� (2000, p. 08).  

 A autora nos mostra o porquê desta afirmação, quando diz que as propostas 

pedagógicas, normalmente aparecem de forma burocrata ou exógena em qualquer 

lugar, seja escola ou não. Através de literatura própria, idéias que outros 

profissionais pensaram e praticaram, são levadas aos professores, principalmente 

pelos poderes educativos. Esses poderes, ao adotarem tais propostas, as veiculam 

entre seus subordinados, sendo uma ação de fora para dentro, muitas vezes 

imposta, sem a devida compreensão e adequação ao local onde será praticada. 
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 Ao contrário, nos diz a autora, a interdisciplinaridade surge através de ações 

dos professores que realizam experiências de integração das disciplinas e 

colaboração entre elas, quase sempre por iniciativa própria e que visam unir os 

saberes, para torná-los significativos para os alunos. Nem sempre os professores 

conseguem fazer do seu esforço uma experiência interdisciplinar como gostariam. 

Esse insucesso, digamos assim, deve-se aos obstáculos que a instituição escolar 

coloca a qualquer trabalho que questione a sua estrutura. 

 A autora apresenta uma segunda razão pela qual a interdisciplinaridade não é 

uma nova proposta pedagógica: ela chega aos professores já quase que 

completamente elaborada, explicitada nos seus conteúdos, e o que é pior, adaptada 

para a realidade em que foi concebida. Diz-nos ainda, �que, os poderes 

estabelecidos já enviam aos professores os projetos prontos, de tal forma a inibir a 

criatividade e a contextualização necessárias. Do professor espera-se apenas que 

siga as orientações recomendadas� (POMBO, 2000, p. 9).  

 Com a interdisciplinaridade tudo funciona de forma diferente. Essa palavra 

ainda é vaga e imprecisa, seu sentido ainda está se construindo, com características 

de um grande desafio, pois apenas se conhecem os contornos dessa nova proposta, 

que muitos desejam definir e colocar em prática.  

 O conceito de interdisciplinaridade ainda não está totalmente claro, sendo 

adotados muitos termos parecidos na tentativa de definir a partir de que ponto uma 

proposta é interdisciplinar. Não encontramos essa definição nem mesmo na 

literatura especializada. Pombo nos mostra alguns exemplos de como cada teórico a 

entende: 

Para Jean Luc Marion (1978), ela é a cooperação de várias disciplinas no 
exame de um mesmo objeto. Já para Piaget (1972), ela é intercâmbio mútuo 

e integração recíproca entre várias disciplinas. Para Palmade (1979), é 

integração interna e conceitual que rompe a estrutura de cada disciplina... 

para dar uma visão unitária de um setor do saber (POMBO, 1991, pág.10). 

 E ainda, a posição de Delattre: 

Toda a realização teórica que põe em prática saberes diversos corresponde 

de fato a um empreendimento pluridisciplinar. A interdisciplinaridade pretende 
alcançar objetivos mais ambiciosos. O seu fim é elaborar um formalismo 
suficientemente geral e preciso, que permita exprimir numa linguagem única 

os conceitos, as preocupações, os contributos de um número maior ou menor 

de disciplinas que, de outro modo, permaneceriam fechadas nas suas 
linguagens especializadas (DELATTRE, 1971, p.1). 
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Entre as palavras ligadas pelo radical da palavra disciplina estão 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Para alguns 

teóricos, como é o caso de Georges Gusdorf (1990), os termos pluridisciplinaridade 

e multidisciplinaridade são equivalentes, já que são entendidos como justaposição 

de disciplinas mais ou menos próximas nos seus campos de conhecimento e 

justaposição de disciplinas diversas, às vezes sem ligação aparente entre elas, 

respectivamente.  Do ponto de vista etimológico, não se distingue entre pluri e multi. 

Entende-se também a interdisciplinaridade como uma posição intermediária, entre 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. Pombo (1990) sinaliza que, 

A interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque vai mais longe 
na análise e confrontação das conclusões, porque procura a elaboração de 

uma síntese a nível dos métodos, leis e aplicações, porque preconiza um 

regresso ao fundamento da disciplina, porque revela de que modo a 
identidade do objeto de estudo se conplexifica através dos métodos das 

várias disciplinas e explicita a sua problematicidade e mútua relatividade 

(RESWEBER, 1981, apud POMBO, 1990, p.11).   

 E ainda complementa: 

Piaget considera que à etapa das relações interdisciplinares sucede-se uma 
etapa superior que seria a transdisciplinaridade, a qual não só atingiria as 

interações ou reciprocidades entre investigações especializadas, mas 

também situaria estas relações no interior de um sistema total, sem fronteiras 
estáveis entre as disciplinas (POMBO, 1990, p.11). 

 Pombo (1990), defende que, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, por um lado, são como que três grandes horizontes de sentido. 

Por outro lado, propõe aceitá-los como uma espécie de continuum, que é 

atravessado por algo que vai se desenvolvendo. No entanto, identifica que esta 

proposta não é reconhecida unanimemente. Na verdade, o conceito de 

interdisciplinaridade é colocado entre dois extremos, o ponto mínimo, que seria a 

pluridisciplinaridade e o ponto máximo, que seria a transdisciplinaridade. Pombo 

propõe que se aceite por pluridisciplinaridade a associação, por menor que seja, 

entre duas ou mais disciplinas e que necessite algum esforço de coordenação entre 

professores. Já por interdisciplinaridade, deve-se entender a experiência de ensino 

que supere os mínimos da pluridisciplinaridade. Isso quer dizer que para a 

compreensão de um objeto, a partir de pontos ou disciplinas diferentes e olhares 

diferenciados, encontre-se uma definição com relação ao objeto estudado. Por 

transdisciplinaridade, propõe que seja vista como o maior nível de integração entre 
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as disciplinas, inclusive com a construção de uma linguagem comum entre elas, 

para melhor compreensão do objeto estudado.  

 Embora haja definições inúmeras quanto ao assunto, podemos perceber que 

a interdisciplinaridade é uma palavra que persiste e reaparece, dando a idéia de que 

nela e por ela se procura pensar em algo importante para a educação. 

 Pombo nos diz que a interdisciplinaridade: 

é um conceito que invocamos sempre que nos confrontamos com os limites 

do nosso território de conhecimento, sempre que topamos com uma nova 

disciplina, cujo lugar não está ainda traçado no grande mapa dos saberes, 

sempre que nos defrontamos com um daqueles problemas imensos cujo 
princípio de solução sabemos exigir o concurso de múltiplas e diferentes 

perspectivas (POMBO, 2004, p.6/7). 

 O problema de definição da interdisciplinaridade tem vários aspectos, mas um 

deles é o que ataca o fenômeno da especialização. Pombo (2000) cita que a 

especialização tem atingido dimensões alarmantes, e que é uma tendência que 

nada tem de acidental. Descartes e Galileu tinham uma mesma perspectiva 

metodológica: dividir o objeto para estudar os seus elementos e, depois, recompor o 

todo. Na verdade, chegamos ao fato de que, quanto mais fina é a análise, maior é a 

complexidade. Apesar de necessária, a especialização aconteceu à custa de 

sacrifícios e custos, tanto do lado da cultura como do lado das novas formas da 

atividade científica. A ciência surge hoje fragmentada e isolada na sua 

especialidade.  

 Num texto dos anos 30, Ortega y Gasset denunciavam a �barbárie do 

especialismo�, dizendo: 

Dantes os homens podiam facilmente dividir-se em ignorantes e sábios, em 

mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não pode ser submetido a 

nenhuma destas duas categorias. Não é um sábio porque ignora formalmente 

tudo quanto não entra na sua especialidade; mas também não é um ignorante 

porque é �um homem de ciência� e conhece muito bem a pequeníssima 

parcela do universo em que trabalha. Teremos de dizer que é um sábio-
ignorante � coisa extremamente grave � pois significa que é um senhor que 

se comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, 

mas com toda a petulância de quem, na sua especialidade, é um sábio 

(ORTEGA Y GASSET, 1929; p. 173-174). 

 Há de se levar em conta que, a partir de um determinado tempo, os próprios 

cientistas perceberam a gravidade das consequências da especialização. Quando 
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tomaram consciência dessa situação, é porque realmente a situação se tornara 

grave. Wiener, pai da cibernética, assim se expressou: 

Há hoje poucos investigadores que se possam proclamar matemáticos ou 

físicos ou biólogos sem restrição. Um homem pode ser um topologista ou um 
acusticonista ou um coleopterista. Estará então totalmente mergulhado no 

jargão do seu campo, conhecerá toda a literatura e todas as ramificações 

desse campo, mas, frequentemente, olhará para o campo vizinho como 

qualquer coisa que pertence ao seu colega três portas abaixo no corredor e 

considerará mesmo que qualquer manifestação de interesse da sua parte 

corresponderia a uma indesculpável quebra de privacidade (WIENER, 1967, 
pág.2). 

 Nesta situação que aparentemente é de crise, pode-se notar que, embora a 

fragmentação possa aumentar, há, em termos de pesquisa, inúmeras atividades que 

caminham no sentido da interdisciplinaridade e o entusiasmo por essa forma de 

aprendizagem começa a aparecer. Durand (1991) nos chama a atenção para o fato 

de que os grandes inventores sempre tiveram uma formação, pelo menos, 

pluridisciplinar e não trabalhavam apenas com sua especialização, mas com a 

possibilidade de atravessar diferentes disciplinas, de cruzar diversos saberes e 

linguagens. Tinham eles se beneficiado de uma formação universalista, aberta à 

transversalidade e à interdisciplinaridade, que resultou no progresso científico. Na 

verdade, há uma arte de inventar que surge exatamente dessa formação 

interdisciplinar. Durand ainda fala sobre o fato de que um praticante de uma 

determinada ciência ter a possibilidade de descobrir qualquer coisa, é efeito da 

formação ampla que teve, alguma coisa que resulta da sua preparação de formação 

e informação interdisciplinar.  

 Na interdisciplinaridade ainda existe a possibilidade de se atingir com mais 

facilidade o cognoscível. A arte de inventar que existe dentro da 

interdisciplinaridade, tem a ver também com a formação interdisciplinar do indivíduo. 

Outro aspecto é que ela permite tocar zonas do objeto de investigação, que o olhar 

disciplinar não permitiria ver. Além disso, ainda existe a possibilidade de constituição 

de novos objetos do conhecimento. 

 Conforme Gusdorf (1990), o ser humano se revela como  

lugar privilegiado de ponto de partida e de ponto de chegada de todas as 
formas de conhecimento, isto é, fonte absoluta de todas as ciências e, 

simultaneamente, polo unificador no qual, todas elas, encontram o seu 
sentido. Por outras palavras, todas as ciências são ciências humanas (p. 31).  
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Moraes (2005), tenta definir a interdisciplinaridade como uma abordagem que 

nos permite ultrapassar fronteiras e tratar de forma integrada, os saberes comuns a 

diferentes áreas. Nos alerta sobre o perigo da excessiva disciplinaridade, que não 

considera o fato de que aprendemos estabelecendo relações entre assuntos e 

situações vividas.  

Silva (2000) cita várias posições de teóricos, que entendem que deve haver 

uma ação interdisciplinar entre os que trabalham na educação e propõe que nesse 

trabalho, esteja presente a atitude que Fazenda considera interdisciplinar, como 

relatada em seu livro Diálogos Interdisciplinares (op. cit 1988, p. 82). 

 Em seu entendimento esse trabalho só existe quando as partes têm clareza 

dos objetivos comuns, e sabem como e quando o seu saber pode contribuir para o 

alcance desses objetivos.   

A construção dos conceitos que cercam as perspectivas teóricas sobre 

interdisciplinaridade possuem muitos contornos divergentes e ou complementares. 

Temos na perspectiva que se segue uma posição que não se liga aos autores mais 

vinculados à educação. 

 Silva (2000) enfatiza que a educação precisa ter autonomia para realizar um 

trabalho interdisciplinar e defende a relação entre ciência, educação e 

interdisciplinaridade, pois partindo da clareza de cada objeto de estudo é que 

determinada área do conhecimento pode necessitar e buscar a contribuição de outra 

ciência para a solução de determinado problema.  

Em função dessa necessidade de integração inclusive da linguagem, foi que 

surgiram especialidades mistas tais como a biofísica e a bioquímica. Na verdade, 

toda a realização teórica que põe em prática saberes diversos, corresponde de fato 

a um empreendimento pluridisciplinar, sendo que as disciplinas mistas pertencem 

também a esta categoria.  

 Pombo (2004), diz que atreve-se a pensar que por enquanto, ninguém sabe 

exatamente o que seja interdisciplinaridade. Diz ela: 

Ela (a interdisciplinaridade) situa-se algures, entre um projeto voluntarista, 
algo que nós queremos fazer, que temos vontade de fazer e, ao mesmo 

tempo, qualquer coisa que, independentemente da nossa vontade, se está 

inexoravelmente a fazer, quer queiramos quer não. (2004, p. 4). 
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 Em seu desejo de contribuir para a compreensão do assunto, Pombo fala 

sobre o conjunto de palavras, mais ou menos equivalentes, cujas fronteiras não 

estão estabelecidas, nem para os que as usam, nem para os que as estudam e nem 

para os que querem defini-las. Na verdade, diz ela, ainda somos incapazes de 

ultrapassar as perspectivas teóricas e as maneiras de funcionamento em que fomos 

formados. 

 No caso das palavras que possuem o radical disciplina, nos diz que multi e 

pluri, na verdade, são disciplinas que se pretendem juntar, ou seja, a idéia é mais ou 

menos a mesma, pô-las ao lado da outra ou outras. Pode-se também articular, inter-

relacionar, proporcionar entre as disciplinas uma ação recíproca. Já quando citamos 

a palavra trans, temos a idéia de ir além, de ultrapassar o que é a própria disciplina. 

Na verdade é a tentativa de romper o caráter estanque das disciplinas e resgatar a 

resistência à especialização. De qualquer forma, não podemos negar que o 

procedimento analítico que permitiu a especialização, deu origem a conhecimentos e 

bem estar que hoje usufruímos. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de 

reconhecer que os custos da especialização são enormes. 

 Oppenheimer (1955), descreve esta situação: 

Hoje, não são só os nossos reis que não sabem matemática, mas também os 

nossos filósofos não sabem matemática e, para ir um  pouco mais longe, são 

também os nossos matemáticos que não sabem matemática. Cada um deles 
conhece apenas um ramo do assunto e escutam-se uns aos outros com um 
respeito fraternal e honesto. [...] O conhecimento científico hoje não se traduz 

num enriquecimento da cultura geral. Pelo contrário, é posse de comunidades 

altamente especializadas que se interessam muito por ele, que gostariam de 
partilha-lho, que se esforçam por comunicá-lo. Mas não faz parte do 

entendimento humano comum...O que temos em comum são os simples 

meios pelos quais aprendemos a viver, a falar e a trabalhar juntos. Além 

disso, temos as disciplinas especializadas que se desenvolveram como os 
dedos da mão: unidos na origem, mas já sem contato (OPPENHEIMER, 
1955, p.55, in POMBO, 2005, Liinc em Revista, p. 7). 

 A especialização acabou tornando incomunicáveis os ramos que antes faziam 

parte da cultura científica. Cada grupo desconhece e ignora o outro grupo científico, 

de tal forma a pensar no que o outro faz como algo sem interesse.  Isso também deu 

origem a outros fenômenos: as leis, teorias, princípios de uma pesquisa estavam à 

disposição de todos, para que tivessem liberdade de pesquisar. Hoje, quando um 

projeto se apresenta, a área selecionada e a metodologia proposta são patenteadas, 

tirando de outros cientistas a oportunidade de pesquisar no mesmo ramo. Assim, 

desaparece o caráter público, universal e desinteressado da ciência, que deveria 
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servir a todos. Chega-se a garantir o segredo da investigação que está em 

andamento, em função de lucros de empresas que investiram na pesquisa. 

 Durand, (1991), assim se expressa: O paradoxo está no fato de termos, de 

um lado, um ensino cada vez mais especializado, do outro, um procedimento 

heurístico que necessita, sob pena de esterilidade, da interdisciplinaridade. 

 Durand compreende que o progresso do conhecimento não é somente 

resultado da especialização que cresce dia após dia, com o qual também 

concordávamos e estávamos acostumados. A ciência começa a nos mostrar que 

exige um olhar transversal, diferente, para ver ao lado outras coisas, ocultas a um 

observador que seja tão somente disciplinar. 

É relevante o pensamento de Pombo, quando diz: 

Sem interesse real por aquilo que o outro tem para dizer não se faz 

interdisciplinaridade. Só há interdisciplinaridade se somos capazes de 

partilhar o nosso pequeno domínio do saber, se temos a coragem necessária 

para abandonar o conforto da nossa linguagem técnica e para nos 

aventurarmos num domínio que é de todos e de que ninguém é proprietário 

exclusivo (POMBO, 2004, p. 13). 

 Na graduação ou pós-graduação, Queluz, (2000), comenta que Ivani 

Fazenda, especialista brasileira em interdisciplinaridade entende que a 

interdisciplinaridade é uma posição metodológica, usada de forma a permitir aos 

avaliados, que sejam respeitados em suas produções acadêmicas e de pesquisa. 

Além disso, coloca sua preocupação com a parceria que deve existir entre 

orientador e orientando, de tal forma que o orientando seja ajudado, mas tenha 

autonomia para demonstrar sua competência. 

 Bochniak, (In: QUELUZ, 2000), compartilha sua experiência em diferentes 

níveis de ensino, a começar na Educação Infantil até Pós Graduação. Os 

educadores são colocados frente a frente com o momento histórico no qual vivemos, 

onde mudanças radicais acontecem e são impostas. A perspectiva da 

interdisciplinaridade é apenas uma, entre tantas mudanças de conceitos, atitudes, 

valores e praxes, que ainda não dominamos e não conhecemos como gostaríamos. 

Lembra o resgate de questões como a que o sujeito pesquisador interfere no objeto 

pesquisado, pois há, na atualidade, grande preocupação em valorizar o Sujeito, 

embora a globalização e o desenvolvimento da informática e meios de comunicação 
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exijam uma rápida e urgente adaptação. Partiu-se de um modelo que buscava a 

neutralidade e a objetividade nas relações sociais, e considerado como atitude 

disciplinar própria, adequada e necessária, para outro modo, já que esse modelo 

esgotou-se, principalmente no ambiente escolar. 

 A autora, ao falar da proposta interdisciplinar com uma concepção própria, 

destaca que ela se volta contra a mera integração entre conteúdos de diferentes 

disciplinas científicas, conceito que muitas vezes encontramos em pesquisa sobre o 

assunto. Tal concepção, só fez tornar superficial a abordagem dos conteúdos, 

promovendo integrações superficiais que não ajudavam nem professores nem 

alunos. A interdisciplinaridade, diz ela, tem uma perspectiva muito mais profunda, 

ampla e abrangente do que a que muitas escolas têm percebido e usado. Tal 

percepção causa contrariedade e é imprópria para o termo interdisciplinaridade. 

Para ela, a interdisciplinaridade consiste em; 

(...) atitude de superação de todas e quaisquer visões fragmentadas e/ou 

dicotômicas � sedimentadas pelo modelo de racionalidade científica da 

Modernidade � que ainda mantemos de nós mesmos, do mundo e da 

realidade, sem que se desconsidere quaisquer dos segmentos ou polos 
indicados (corpo e mente; pensamento, sentimento e movimento; trabalho 
manual e intelectual; objetividade e subjetividade; teoria e prática; idealismo e 

realismo; obrigação e satisfação; quantidade e qualidade...) e sem que se 
anule a identidade das disciplinas e ou áreas de produção e expressão do 

conhecimento contempladas (física, matemática, história, sociologia, 

anatomia; ciências físico naturais e ciências humanas e sociais; ciência, 

filosofia, arte e religião). Interdisciplinaridade: atitude de superação de toda e 

qualquer visão fragmentada e/ou dicotômica que ainda mantemos de nós 

mesmos, do mundo e da realidade (QUELUZ, 2000, p. 68). 

 Furlanetto (In: QUELUZ, 2000), nos ajuda a aprender que para exercer a 

interdisciplinaridade o professor, além de focar o conteúdo deverá ampliar o olhar e 

incluir em sua visão o seu aluno, observar como ele pensa, como elabora suas 

respostas e pode até descobrir que uma resposta diferente não significa um erro. 

Abrirá suas portas para a criatividade e autonomia, e perceberá que cada aluno é 

único. A aprendizagem não tem por fim transformar todos num modelo, mas 

possibilitar que cada aluno exerça seu papel de maneira singular. Lembrar-se-á de 

que o aprendizado, para ser retido, precisa ter significado e dar prazer ao aluno. 

Mais que isso, precisa ter importância para sua vida. Cada vez se percebe mais que 

aprender é autorizar-se a pensar, a ser autor de suas próprias idéias e, 

principalmente, de sua vida, mas o desejo de aprender do aluno nem sempre é 

considerado. A proposta interdisciplinar implica no envolvimento do ato de ensinar e 
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aprender com o ato de viver. Interdisciplinaridade vai muito além da tentativa de 

integrar as disciplinas. Aponta para o diálogo consigo mesmo, entre as diversas 

formas de conhecimento e o suceder da vida.  

 Haas (In: QUELUZ, 2000), entende que a cooperação mostrou-se uma 

característica fundamental para a interdisciplinaridade. Ela precisa ser construída na 

participação responsável dos parceiros, pois todos devem responder pelas ações 

propostas. Para ela, uma proposta interdisciplinar é inovadora, provocadora e 

apaixonante. As certezas são deixadas de lado e são descobertos novos meios para 

o processo de aprendizagem. Transforma o velho em novo e, às vezes, descobre o 

velho no novo e permite que todos se expressem, criando possibilidades imensas de 

exploração do conhecimento.  

  

2.2 � Concepções para a construção de Trabalhos por Projetos 

Interdisciplinares 

2.2.1 � Contribuições de John Dewey 

Pensamos na educação do passado e nos surpreendemos. Entre os vários 

movimentos educacionais que conhecemos, lembramos das �escolas tradicionais� e 

das chamadas �escolas novas� ou �progressistas�. Dewey (1976), fala sobre as duas 

escolas, descrevendo situações de aprendizagem. Seu livro foi escrito a pedido do 

Conselho Executivo de Kappa Delta Pi, com o objetivo de debater questões que 

dividiam a educação num momento delicado, quando era necessária a união nos 

Estados Unidos da América. Apesar de ter sido publicado há vários anos, este livro 

continua atual e necessário aos educadores. O autor destaca a necessidade de 

continuidade e interação entre quem aprende e o que é aprendido. Seu objetivo é 

introduzir nova ordem de conceitos, que conduza a novos modos de prática, tarefa 

que considera difícil! 

Dewey (1976) nos faz pensar na oposição entre conceitos e idéias, por 

exemplo, entre o pensamento �de que a educação se baseia nos dotes naturais� e 

seu oposto, o �de que é um processo de vencer as inclinações naturais e substituí-

las por hábitos adquiridos em função de pressões� (DEWEY, 1976, p. 3). A 

educação tradicional tem em seu conteúdo informação e habilidades do passado, 

que devem ser transmitidos às novas gerações. As novas gerações devem 
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docilmente se apropriar e receber o que lhes é ensinado. Seu ensino é: de cima para 

baixo e de fora para dentro, impedindo assim a participação ativa dos alunos em seu 

próprio desenvolvimento. Existe um currículo a ser seguido, o que quer dizer, 

matérias previamente selecionadas que devem ser repassadas aos alunos, sem 

levar-se em conta o como e o porque elas foram selecionadas para a aprendizagem. 

São, de certa forma, um pacote fechado e acabado. 

O descontentamento com essa forma de educação tradicional é que fez surgir 

a educação nova, uma forma oposta de ver a educação, baseada em princípios 

diferentes e abstratos. Quanto a esse fato, Dewey, assim se expressa: 

A filosofia geral de educação nova pode ser boa e certa, mas a diferença em 

princípios abstratos não é que irá decidir o modo por que as vantagens 
morais e intelectuais neles contidas se irão concretizar na prática (1976, p.7). 

 Dewey alerta para o perigo de se rejeitar os métodos antigos, desenvolvendo 

seus princípios negativamente. O que acontece nesses casos, é que a prática se 

torna uma repetição daquilo que antes foi rejeitado e não o desenvolvimento de sua 

própria filosofia. 

 Teixeira (in DEWEY, 1978), nos fala da concepção que Dewey tem de 

experiência, que considera os corpos agindo uns sobre os outros, modificando-se 

reciprocamente. Entre os seres humanos, há um agir e reagir que leva à escolha, à 

seleção e à reflexão, ao conhecimento e à reconstrução da experiência. Para ele, 

experiência é uma fase da natureza, uma forma de interação, onde situação e 

agente são modificados. Portanto, trata-se de ver que a experiência é real, tanto 

quanto tudo que existe também o é. Para Dewey a concepção de experiência é 

ampla e nem sempre cognitiva. Simultaneamente vivemos, experimentamos e 

consequentemente aprendemos, alargando os conhecimentos, enriquecendo e 

dando significado à vida. Para ele, educar-se é crescer, no sentido mais amplo da 

palavra, no sentido de uma vida mais rica e bela e em um mundo cada vez mais 

adaptado. 

 A educação é, então, definida como fenômeno direto da vida, numa continua 

reorganização e reconstrução da experiência pela reflexão, que tem por fim melhorar 

pela inteligência, a qualidade da experiência. É interessante que Dewey entende que 

o fim ou resultado da educação se identificam com seus meios ou seu processo, da 

mesma forma que os fins da vida identificam-se com o processo de viver (TEIXEIRA, 
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in DEWEY, 1978). Desta forma, a educação é a própria experiência reconstruída e 

reorganizada, enquanto se elabora em nossas mentes. Dewey entende que a 

educação não acontece através de processos passivos de ensino. Ao mesmo 

tempo, a vida social se perpetua através da educação. Vai mais longe, quando 

considera que comunicação é educação, pois quando há comunicação, dois agentes 

entram em comunicação e de alguma forma, se transformam pela experiência vivida. 

Conforme TEIXEIRA (in DEWEY, 1978) 

Um dos grandes méritos da teoria de educação de Dewey foi o de restaurar o 

equilíbrio entre a educação tácita e não formal recebida diretamente da vida, 

e a educação direta e expressa das escolas, integrando a aprendizagem 
obtida através de um exercício específico a isto destinado (escola), com a 

aprendizagem diretamente absorvida nas experiências sociais (vida). (p.21). 

 Sua conclusão é a de que a verdadeira educação deve levar o aprendente 

muito além da aquisição de modos visíveis e externos de ação. Ele deve, para 

aprender, associar-se à experiência comum, para modificar por si mesmo o seu 

estímulo interno e vivendo a experiência como deve ser vivida. As experiências 

proporcionadas na escola, devem ter as seguintes características: primeiro, a escola 

deve simplificar o seu ambiente complexo; segundo, deve trabalhar para constante 

melhoria da vida e terceiro, deve prover um ambiente de integração e harmonização.  

O verdadeiro meio de direção, ou controle social das atividades dos 
educandos é a sua participação com outras pessoas em atividades comuns, 

cujo sentido e finalidade eles adotem plenamente. Só desse modo... o 

educando se adapta integralmente à situação, porque compreende e aceita o 

sentido comum que tem a sua resposta (TEIXEIRA, in DEWEY, 1978, p. 27). 

 Dewey (1978) nos lembra do caráter social da educação, pelo qual a escola 

precisa cuidar, no sentido de oferecer um aprendizado eficaz, pois, diz ele, a 

aquisição isolada, deixa de ser educativa. Com isso, nos mostra a necessidade da 

sociabilidade, onde as crianças aprendem através de atividades de interesse 

comum, tendo sentido e valor que não são deixados de lado. Assim, mostra que o 

indivíduo e o meio em que vive devem ser ajustados, sendo a escola o agente para 

que o indivíduo trabalhe com liberdade sua própria personalidade. Em sua opinião, 

defende que a escola não pode ser uma oficina isolada, mas sim, uma situação real 

de vida. Para ele, educação não é preparação para a vida. Educação é a própria 

vida e viver é crescer e desenvolver-se. �...o hábito de aprender diretamente da 

própria vida, e fazer que as condições da vida sejam tais que todos aprendam no 
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processo de viver, é o produto mais rico que pode a escola alcançar� (DEWEY, 

1978, p.31). 

 E ainda, 

... vida e aprendizagem são, na realidade, os dois fatos supremos do 

processo educativo. Vive-se aprendendo, e o que se aprende leva-nos a viver 
melhor. Todo o interesse humano pela educação e pela escola é, 

fundamentalmente, uma questão de tornar a vida melhor, mais rica e mais 
bela (DEWEY, 1978, p. 32). 

 Desta forma, Dewey faz da experiência seu ponto de apoio, entendendo que 

a experiência deva ser adquirida através da orientação, direção e estímulo do 

professor. Para ele, o fim da educação é uma vida progressiva, em constante 

ampliação e ascensão.  

A Escola Nova se preocupou com a experiência real em contato com a 

educação. Cabia a ela lutar por descobrir um sentido próprio de organização e como 

fazê-lo na base de experiência. No entanto, seus princípios gerais, por si só, não 

resolviam os problemas práticos das escolas consideradas progressistas. Há de se 

reconhecer que surgiram novos problemas que precisavam de soluções, sem 

necessariamente se partir para outros extremos. A ênfase da educação nova era a 

liberdade do aluno. Mas não era rejeitando o passado que lhe seria dada 

importância como meio para a educação. As experiências realizadas pela escola 

tradicional, na visão do autor, eram o seu caráter, que ele considerava 

�habitualmente más e defeituosas, sobretudo do ponto de vista de sua conexão com 

futuras experiências. Na verdade, tudo depende da qualidade de experiência pela 

qual se passa, sendo então a escolha das experiências, que devem influir 

positivamente nas experiências futuras� (DEWEY, 1976).  

Assim se expressa, a respeito da experiência: �O princípio de continuidade de 

experiência significa que toda e qualquer experiência toma algo das experiências 

passadas e modifica de algum modo as experiências subseqüentes� (DEWEY, 1976, 

p. 26). 

 O movimento pela educação nova parecia estar mais de acordo com o ideal 

democrático, diferente da educação tradicional, cujo ideal era autocrático, além de 

seus métodos serem considerados mais humanos. 
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 Além disso, diz o autor,  

O processo educativo é idêntico a crescimento, compreendido como o 

gerúndio crescendo. O crescimento em direção determinada quando, e 

somente quando, conduz a crescimento contínuo, satisfaz à definição de 

educação como crescimento, pois o conceito deve ter aplicação universal e 

não limitada e especial (DEWEY, 1976, p. 28/29). 

 Para que esse crescimento aconteça, o educador precisa ter a capacidade de 

observar quais são as atitudes dos educandos que estão efetivamente contribuindo 

para seu crescimento e se há atitudes que podem ser prejudiciais. A empatia, para 

ter uma idéia do que vai na mente dos aprendentes é outra qualidade necessária, 

entre aquelas que tornam o sistema de educação baseado em experiências, eficaz. 

O educador deve estar atento ao fato de que as condições do meio formam a 

experiência do educando, mas também deve ter sua atenção para reconhecer quais 

são as experiências que levam ao crescimento, usando as condições para contribuir 

com experiências válidas e significativas. A adoção de teorias e medidas inteligentes 

é também necessária, para que os objetivos não se percam durante a trajetória. 

Para escapar a contradições e confusões, as escolas devem ter uma diretriz e a 

conceituação do que é experiência, e da distinção existente em experiência 

educativa, não educativa e até deseducativa. 

 Na verdade, deve o professor estudar as capacidades e necessidades do 

grupo que está educando, para dispor, com sabedoria e autoridade (não 

autoritarismo), as condições para que os conteúdos satisfaçam as necessidades e 

desenvolvam as capacidades dos educandos. Nunca o planejamento pode ser 

inflexível, para não correr o risco de impedir o exercício da experiência individual e 

dar direção ao desenvolvimento da capacidade do aluno. Quando a educação é 

baseada na experiência, especialmente a educação que é um processo social, o 

professor perde a posição de ditador, acima e fora do grupo, para se fazer o líder 

das atividades do grupo.  

 Dewey (1976), considera de essencial importância a liberdade individual, a 

liberdade de observação e de julgamento, isto é, a liberdade de desenvolver a 

inteligência, sem a qual não existe crescimento normal, genuíno e continuado. 

Considera, ainda, que o princípio norteador da teoria da educação é que o 

processo de instrução deve iniciar-se pela experiência e as capacidades do aluno, 
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desenvolvidas no período anterior ao escolar. São essas experiências os pontos de 

partida de toda aprendizagem a ser feita posteriormente. Não há dúvida de que o 

mestre que liga a educação à experiência atual, tem uma tarefa mais difícil e mais 

séria. Precisa estar atento às potencialidades da experiência, para orientar a novos 

campos. Também deve usar o conhecimento das potencialidades dos educandos, 

como critério para conduzir a experiência presente do aluno. Por essa razão, um 

único curso para todas as escolas progressivas é inimaginável, pois seria o mesmo 

que abandonar os princípios fundamentais da conexão da educação com 

experiências de vida. Um princípio educativo que valoriza o aprendizado, saberá 

levar em conta que os estudantes devem ser introduzidos ao estudo de 

determinadas ciências, por meio do conhecimento de suas aplicações à vida diária. 

Ao mesmo tempo, a experiência poderá ser deseducativa se não levar ao 

conhecimento de mais fatos, mais idéias e a uma melhor organização desses fatos e 

idéias que vão se acrescentando ao seu conhecimento. Para Dewey, o Método de 

Projetos  

não é uma sucessão de atos desconexos, e sim uma atividade 

coerentemente ordenada, na qual um passo prepara a necessidade do 
seguinte, e na qual cada um deles se acrescenta ao que já se fez e o 

transcende de um modo cumulativo (HERNÁNDEZ, 1998, p.68), 

 Embora não encontremos na literatura de Dewey a palavra Projetos ou o 

termo Trabalho por Projetos, reconhecemos que foi ele quem deu origem à teoria 

que estamos estudando. Suas bases foram por ele criadas e reconhecidas por seu 

discípulo Kilpatrick e recentemente, por Hernández. 

 A palavra Projetos é uma palavra polissêmica, tem muitos sentidos, mas no 

texto que estudamos ela tem o sentido de um trabalho que se está realizando, 

fazendo um percurso nem sempre determinado, para chegar a um aprendizado 

interdisciplinar. 

 

2.2.2. � Princípios de William Heard Kilpatrick 

 Kilpatrick, discípulo de John Dewey, se mostra perplexo diante da situação 

que então vivia, quando observava mudanças técnicas que considerava enormes 

em sua época. Para ele, a vida se tornara complexa e havia grande frouxidão de 
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costumes, o que, por outro lado, o ajudava a ver que sua época não era tão 

diferente das anteriores. Sua tese, em resumo, era a seguinte: 

Nossos tempos estão mudando e, sob certos aspectos, ao menos, como 

jamais mudaram. Essa mudança apresenta exigências novas à educação. E 

a educação precisa mudar muito para atender à nova ordem de coisas 

(KILPATRICK, 1977, p.14). 

 Kilpatrick expõe seu pensamento sobre uma mudança, sempre para melhor, 

dos meios de comunicação e do transporte. Ao mesmo tempo, reconhece a 

tendência de forte oposição, pois o que alguns consideram mudança para melhor, 

outros negam. Distingue o tempo moderno das outras épocas históricas, em função 

de viver numa fase onde o pensamento baseado na experimentação é a causa 

desta época: a experimentação dá o como e o porquê da civilização. 

 Em outras épocas, diz ele, as dúvidas não eram resolvidas pela 

experimentação, mas sim, pela argumentação ou opinião da autoridade. �Galileu foi 

quem introduziu o princípio de que para ser aceitável, o pensamento precisa ser 

comprovado� (KILPATRICK, 1977, p. 17). Com esse novo pressuposto, surgiu a 

tendência de aplicar a ciência para melhorar as condições de vida e ao longo da 

história, invenções passaram a acompanhar as experiências científicas, fazendo 

surgir um mundo moderno. Há de se reconhecer como fatores importantes, a 

invenção da imprensa, a melhoria dos meios de transporte, o uso da gravura e o 

rádio, que permitiram a expansão do conhecimento e o favorecimento da educação 

de forma antes nunca vista. 

 Kilpatrick (1977, p. 20/28) coloca algumas tendências da sua época, sendo 

elas: 

 - uma nova atitude mental, diante da vida: na área do pensamento, o 

homem moderno acredita no poder que ele mesmo tem de pensar e provar, pela 

experimentação, que seu pensamento é correto. Com exatidão de experiências, o 

método se justificou e o homem ganhou mais confiança em si mesmo e nos seus 

recursos. A partir de então, tudo está sujeito a uma investigação crítica.  

 - a industrialização: Embora a industrialização tenha atingido vários setores 

da vida, o autor destaca como evidente a integração social, cuja consequência é a 

maior dependência entre os homens. As máquinas tomaram o seu lugar e o que 

dantes era produzido pelas famílias, passou a sê-lo pelas fábricas ou indústrias. Os 
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meios de comunicação sofreram grandes avanços tecnológicos e aumentaram 

rapidamente. 

 - a democracia: O termo é usado não apenas para designar uma forma de 

governo, mas sim, como aquele em que cada pessoa aparece como cidadão e 

assim deve ser tratado. É um esforço para a formação da vida moral, oferecendo ao 

indivíduo oportunidade de desenvolvimento e expressão individual.   

 Se levarmos em conta que a educação sempre existiu, ainda que de forma 

diferente daquela que conhecemos atualmente, veremos que ela se consistia na 

transmissão formal da cultura de determinado grupo, quase sempre oralmente, dos 

mais velhos para as crianças e adolescentes. 

 Com o surgimento da escola nos moldes em que a conhecemos, deu-se a 

necessidade de tempo e lugar para sua realização. Infelizmente, a educação tornou-

se formalista. Com a invenção da escrita aliada ao pensamento em evolução, 

acumularam-se os livros e consequentemente, o trabalho escolar, para ensinar-se a 

leitura e a escrita, assim como a transmissão da cultura acumulada. Embora apenas 

pequena parte da população tivesse acesso à educação, percebeu-se desde logo a 

prioridade dada ao ensino da cultura moral-social, e a perpetuação da opinião das 

classes mais privilegiadas, com as quais a escola contribuiu e ainda contribui, 

mantendo-se conservadora e tradicional. O autor destaca o fato de ter havido 

separação entre a vida e os recursos educativos, permitindo que a escola se 

tornasse formalista, no mau sentido do termo. Com o tempo, a cristalização de 

conteúdos se tornou fato. O que a opinião coletiva entende como necessário, acaba 

por ser perpetuado pela escola. 

 Ao contrário, o autor nos leva a pensar a educação como �processo pelo qual 

adquirimos os nossos modos de comportamento� (KILPATRICK, 1977, p. 44). 

Kilpatrick defende que o dever dos mais velhos é preparar a nova geração de tal 

modo que ela possa pensar por si mesma, ainda que não aceite as conclusões a 

que chegaram seus pais. Essa era uma proposta diferente da existente, que 

considerava a educação como o �processo pelo qual os que estavam, no momento, 

encarregados da direção da vida, determinavam o que a geração nova devia pensar 

e fazer� (KILPATRICK, p. 44). Na verdade, a educação tradicional pretendeu que o 
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futuro fosse igual ao presente. A aceitação da mudança, embora difícil, leva à 

aceitação da democracia, que tem como princípio básico o respeito ao outro. 

 Para o autor, a ação educacional escolar tem de mudar, também em função 

do insucesso dos agentes naturais de educação, existentes anteriormente. Com a 

ausência crescente dos pais na vida dos filhos, em razão da industrialização, a 

escola tem de viver com a criança e não ser apenas um complemento educacional. 

A vida de então já fazia um apelo ao pensamento baseado na experimentação. 

Assim, essa forma de pensar oferece novas oportunidades à educação. No entanto, 

em sua visão, o autor considera que a escola não tem aproveitado essas 

oportunidades e não atende ao apelo para uma educação democrática. A educação 

deve desenvolver-se no sentido de aumentar a capacidade de julgar, de mentalidade 

crítica, para avaliar e julgar corretamente os fatos e situações. 

 Não há dúvidas de que enfrentamos no mundo atual, um processo sempre 

crescente de industrialização. Um dos seus aspectos é a exigência de 

especialização de funções, fazendo do indivíduo um ser limitado quanto às suas 

capacidades profissionais. Compete à educação cuidar para que essa situação não 

se perpetue, para não limitar o indivíduo e asfixiá-lo. O autor defende, na verdade, a 

multiplicação dos interesses dos indivíduos, para que a vida se enriqueça e eles 

tenham satisfação em fazer seu trabalho. 

 É bom lembrar que a especialização do trabalho conduz à especialização das 

relações, situação que precisa ser evitada para assegurar a cooperação. Se a 

educação tem a ver com a vida, ela deve ter �largueza de vistas, sentimento da 

relação do próprio trabalho com o resto do processo social, interesse pelo grupo 

social e cooperação com ele, interesses adicionais na vida� (KILPATRICK, 1977, 

p.51). 

 Percebe-se também que a agregação é consequência da especialização. A 

agregação é acompanhada por duas exigências:  

precisamos de homens suficientemente grandes para dirigirem grandes 
empresas, e suficientemente grandes para que as possam dirigir com 
eficiência; também, de homens suficientemente grandes para que saibam dar 

a devida importância aos fatores humanos de interesse na direção 
(KILPATRICK, 1977, p.51).  
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Tarefa difícil e necessária. Na verdade, o homem precisa servir melhor, 

dirigindo com sabedoria seus negócios. Não pode ser apenas um dentre muitos, 

pois isso acarreta prejuízos reais. 

 Na defesa da democracia, o autor enfatiza que para aprendê-la, há 

necessidade de praticá-la. Se existe desapontamentos com ela é porque, na 

realidade, nunca foi experimentada. Há um modo de a escola ensinar a democracia: 

praticando-a. No entanto, o processo educativo foi concebido de forma autocrática, 

sendo o aprendizado feito de forma receptiva e dócil.  

 Se professores são tratados autocraticamente, é natural que as crianças 

também o sejam. Na verdade, o que acontece é que aqueles que dirigem as massas 

se esquecem do indivíduo. Em função disso, uma tendência foi unificar o 

pensamento a partir de uma fonte de autoridade. Outra, procurou aumentar a 

autodireção eficiente do professor, dando-lhe responsabilidade no processo. Este 

caminho é novo e difícil, mas é o da democracia. Não se devem transmitir soluções, 

mas métodos e atitudes críticas, a fim de que o próprio indivíduo avalie e resolva 

seus problemas. 

 De forma clara o autor fala da necessidade de atender à mocidade, ajudando-

a a resolver seus problemas morais. Isso porque os jovens não se atentam mais 

para a autoridade externa e essa autoridade não convém à mudança de civilização 

da atualidade. Há, sim, necessidade de um processo que prepare para o futuro 

desconhecido, e ajude os jovens a encontrarem a autoridade real, a interna, que 

pode exigir o respeito. �Uma moralidade melhor precisa ser construída, para 

sobreviver� (KILPATRICK, 1977, p. 59). A mudança acontece de forma tão rápida, 

que não pode ser desconsiderada.  

 O setor educacional precisa abordar e agir em função do futuro, conduzindo-

se à reorganização dos objetivos do ensino, do regime escolar, do programa e do 

método. Todos esses aspectos devem ser colocados em novas bases dinâmicas, 

para que a escola se torne um lugar de vida e experiência real. 

 Para que isso aconteça, o autor nos fala da mudança que já acontece em 

algumas escolas, especialmente nos Estados Unidos da América. Embora, 

aparentemente, a disciplina seja um problema e a escola não seja mais o ambiente 
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sério e quieto de tempos atrás, muitas delas adotam um espírito diferente, de 

interesse, entre professores e alunos. 

 Kilpatrick (1977) cita dois aspectos que são necessários no processo de 

mudança na escola da atualidade: uma nova psicologia e as mudanças na vida 

familiar e coletiva, que exigem da escola que seja um ambiente de vida. A educação 

natural deve ser posta em prática, já que anteriormente essa educação era 

ministrada pela comunidade e pela família. Há alguns fatores que servem como guia 

nestes tempos, como por exemplo: �mudança, mudança cada vez mais rápida, 

futuro desconhecido, pensamento, controle dentro de limites, método experimental, 

pensamento comprovado pelos resultados, métodos aprovados pela 

experimentação� (KILPATRICK, 1977, p.60). Fornecer aos jovens o acesso ao 

acervo de dados úteis e o controle de nossos melhores métodos de ação, são 

formas de prepará-los para um futuro desconhecido. 

 Já em sua época, o autor percebia algumas mudanças na escola, como o fato 

de haverem cadeiras móveis, conversas em grupos, grupos trabalhando na 

biblioteca e alunos discutindo assuntos com o professor. O que se procurava era um 

espírito de comunhão de interesses, não a oposição natural antes existente. O autor 

descreve essas mudanças como consequência dos movimentos sociais e sua 

influência na escola. A escola mudou de forma a enfrentar a nova situação e mais ou 

menos consciente da realidade encontrada. De forma concisa, Kilpatrick fixa a 

orientação a seguir: 

primeiro, moralização inteligente, com o porquê explicativo da 

conduta, sempre servindo de base para os respectivos quês; 

segundo, métodos de combate a problemas sociais não resolvidos; e, 

terceiro, necessidade da formação de caracteres morais fortes, 

firmados em critérios e atitudes sociais liberais� (KILPATRICK, 1977, 

p.66). 

 Com estas orientações em mente, unidas no pensamento, podemos perceber 

devidamente o objetivo e o processo da uma nova educação. Anteriormente, a 

memorização era a regra; apenas alguns reformadores pediam aos alunos que 

compreendessem o que aprendiam. Ainda hoje, diz o autor, se discute como fazer 

isso.  

 A dependência do aprendizado com a experiência é colocada através da 

definição: �Uma coisa foi aprendida, quando, em tempo oportuno, essa espécie de 
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conduta pode realizar-se e se realiza� (KILPATRICK, 1977, p. 68). Aprendemos pela 

prática, as reações e o exercício adequado, pois há uma atividade interior que se 

realiza para que haja aprendizagem. Ela (a aprendizagem) se manifestará no 

momento próprio. Na verdade, precisamos praticar o que queremos aprender, 

aprendemos o que praticamos. Por isso, o exercício adequado é necessário. Há de 

se levar em conta que há muitas atitudes que desejamos que sejam aprendidas, 

mas devemos reconhecer que muitas dependem de disposições e atitudes, além de 

conhecimentos e habilidades. Por exemplo, o aprendiz precisa sentir a gentileza 

numa situação real e isso será essencial para a sua futura prática. Vivendo é o único 

modo de aprender.  

 O autor também considera que �não aprendemos tudo o que praticamos. 

Aprendemos o que é bem sucedido� (KILPATRICK, 1977, p. 69). Se erramos, não 

desejamos repetir o ato. Ao repeti-lo, no entanto, treiná-lo, passamos a fazer o 

movimento quase que automaticamente. Isso acontece em função da persistência. 

O desejo de aprender ensina. 

Teixeira (in DEWEY, 1978, p. 34-36), falando a respeito de Kilpatrick, cita 

cinco maneiras para que a aprendizagem aconteça:  

1ª.) Só se aprende o que se pratica � Só através de uma situação real de vida 

acontece o aprendizado. Daí a necessidade de a escola oferecer um meio 

social tão atraente como é a própria vida.                     
2ª.) Não basta praticar � A intenção tem importância. É a atitude, a intenção 

de quem vai aprender que decide o que será aprendido.       
3ª.) Aprende-se por associação � Todas as coisas que estão ligadas ao 

objetivo da aprendizagem são aprendidas.         
4ª.) Não se aprende nunca uma coisa só � À medida que aprendemos algo, 
outras coisas vão sendo acrescentadas ao conhecimento. Enquanto o aluno 

aprende algo, está, ao mesmo tempo, adquirindo atitudes para com a 

matéria, para com o mestre, para com a escola e até para com a vida.        
5ª.) Toda a aprendizagem deve ser integrada à vida � Quando o aluno não vê 

nenhuma relação da matéria com a vida, não tem motivação para aprender. 

  Para Kilpatrick (1977), se desejamos a aprendizagem de nossos alunos 

devemos esperar que sejam bem sucedidos e eles também devem esperar e 

desejar isso. Colocá-los em situações de vida real, contribuirá para que se exercitem 

e serve para fornecer as condições de desejo de sucesso. Mas há também a 

necessidade de o professor criar disposição favorável entre alunos, para esperar o 

êxito. A cooperação entre as partes e o interesse comum contribuem para o sucesso 

do aprendizado. Também existe a possibilidade de transferência dos conteúdos 

aprendidos. Por isso, quanto mais a vida escolar se aproximar da vida real, maior 
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será o aprendizado e a transferência para situações relacionadas. Existe ainda a 

associação e o fato de não haver aprendizagem isolada. A associação ajuda o 

aprendiz a lembrar-se de situações semelhantes. Quando aprendemos, nunca 

aprendemos uma só coisa, mas várias, pois existem muitas coisas ligadas ao que 

estamos aprendendo. A associação que fazemos é o que está a construir o nosso 

caráter. 

 Kilpatrick (1977) considera falho e pernicioso o ensino da escola tradicional, 

em função de sua forma de ser, onde o aluno a frequenta de má vontade, para 

resolver problemas sociais do passado. A solução, a seus olhos, é a democratização 

da escola, para influenciar seus alunos a terem auto controle e virtudes sociais. 

Quando os alunos adquirem novos e melhores modos de comportamento, é porque 

as leis da aprendizagem foram respeitadas e observadas, tendo como resultado a 

aquisição dos resultados esperados. 

 Em virtude de um futuro desconhecido e de mudanças tão rápidas, percebe-

se a necessidade de que os alunos aprendam a adaptar-se a situações novas, que 

os professores conhecem parcialmente. Há, sim, a necessidade de uma nova forma 

de aprender, pois as coisas mudam a olhos vistos. A escola precisa encarar as 

exigências da nova escola e as mudanças necessárias, pois elas são essenciais 

para a formação de um mundo melhor. 

 O autor coloca condições para uma nova espécie de escola, exigida pelo 

mundo atual:  

1º.) A escola deve ser penetrada de vida para oferecer as condições de 
aprendizagem.              
2º.) A escola deve propiciar um ambiente agradável onde possam lembrar 

que a atividade com finalidade é o padrão de vida digna.                    
3º.) A escola precisa de professores que amam o que fazem e conscientes de 

que o desenvolvimento se dá pela atividade progressiva do aluno e que o 

conhecimento só é considerado verdadeiro quando propicia autocontrole (...). 
Ainda, a experiência tem dois lados: um ativo, através do qual alcançamos 

nossas realizações; outro passivo e necessário, porque também ensina 

(KILPATRICK, 1978, p.77/78).  

�Na educação [...] o uso cada vez maior do aspecto da experiência é tanto um 

fim como um meio, para atingir-se um fim mais alto. A escola precisa oferecer 

oportunidades para a experiência ativa� (KILPATRICK,1997, p.79). 
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 A experiência precisa ter, entre outras coisas, um caráter social. Alunos 

devem compartilhar e reunir-se para fins educativos. Nesse dar e receber o aluno 

percebe que a vida se expande em múltiplas direções. Nesses projetos, quase 

sempre não se seguem as divisões lógicas que separam as disciplinas. Ao fazerem, 

por exemplo, um castelo de concreto, os alunos estudam arte. Ao mesmo tempo, 

estudam história e guerra, química e física em relação às construções. Haverá 

necessidade da linguagem oral, para explicar o que fizeram. Aprenderão também a 

respeito da moral e da vida social, já que trabalharão juntos e terão que combinar 

suas diferenças para continuar a tarefa. Na verdade, tudo o que for aprendido faz 

parte de um todo. Além do mais, qualquer aprendizagem deve visar a utilidade.  

 Para Kilpatrick os alunos sempre devem estar em posição ativa. Notamos 

ainda, que as atividades não são a condição de aprendizagem, mas são elas que 

levarão à formação de caracteres sociais desejados. Quando o propósito e o desejo 

determinam a aprendizagem, os alunos atingem seu mais alto grau, participando 

ativamente dos seus próprios projetos, sobre os quais assumiram responsabilidades. 

Aceitar a responsabilidade é o único meio pelo qual podem desenvolver o exercício 

da responsabilidade. O mundo carece de pensamento. Na medida em que o 

interesse envolve os alunos em projetos convenientes, haverá probabilidade de 

sucesso. Também serão satisfeitas as condições para a aprendizagem eficaz, que 

leva o aluno a pensar e agir. Tudo isso é oposto ao ensino tradicional, onde os 

alunos são passivos e não participativos. A atividade em projetos, que os alunos 

possam sentir como seus, são a melhor atividade que vemos nas escolas modernas. 

Assim deve ser a escola nova.  

 Mais recentemente, passou-se a conceber a aprendizagem como aquisição 

de novos modos de comportamento, inclusive quando a criança é colocada a dirigir 

empreendimentos e a resolver problemas. É certo que o novo programa consiste em 

usar as matérias, mas não consiste em matérias, consiste em experiências, com 

vistas ao desenvolvimento dos alunos. O novo ponto de vista acentua a função 

educativa: que professores e alunos trabalhem juntos é a mais educativa das formas 

de trabalho escolar, fazendo com que cada um dê o melhor de si. O prazer da 

responsabilidade e da pesquisa é necessário para um melhor resultado no ensino. 
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 As matérias já foram encaradas como meios para o comportamento. Já se 

concebe, atualmente, a aprendizagem como aquisição de novos modos de 

comportamento. Desde cedo é importante que a criança seja colocada a resolver 

problemas que solicitem seus esforços presentes. Assim, como em cadeia, o 

aprendizado e o pensamento são conservados vivos e ativos, possibilitando uma 

contínua reconstrução da experiência. É assim que usamos a experiência passada e 

a adaptamos a situações inéditas. 

 A civilização está em grande parte subordinada à educação, que não pode 

ser mecânica, mas uma arte mais elevada, baseada na liberdade. Existe ainda, se 

acreditamos na educação, a necessidade de confiar nos educandos, porque serão 

ensinados a pensar e agir por si. A prova da capacidade de agir, está exatamente no 

que o indivíduo tiver realmente aprendido. O processo de aprendizagem não acaba 

nunca e é baseado na experimentação. Uma nova concepção de programa é muito 

diferente daquela que conhecemos. Usa as matérias, mas não consiste em matérias 

ou disciplinas acabadas. A essência da nova concepção de programa será levar a 

criança a colocar em função os seus melhores meios de comportamento. Nessa 

atividade é que as matérias aparecem. O desenvolvimento dos alunos é o objetivo 

principal de um professor bem preparado, sim, mas que sabe ajudar seus alunos a 

encontrarem o caminho. É esse programa que dará ao aluno condições de resolver 

problemas futuros, numa sociedade em mudança constante. Se o objetivo é obter 

melhores resultados no ensino, o prazer da pesquisa e a responsabilidade de 

escolha devem ser considerados. O ensino deve ser uma arte e não tarefa 

mecânica, tarefa mais elevada, baseada na liberdade científica. Devemos dar à 

criança, a liberdade que possa usar sensatamente. Na verdade, o professor opera 

com infinitas possibilidades. 

 Kilpatrick faz importante colocação quando diz que �não podemos ensinar 

com coerência, se não conhecemos o objetivo exato a ser alcançado� (1977, p. 89). 

Esse objetivo é ajudar na formação de um indivíduo capaz de pensar e decidir por si 

mesmo e de pensar livremente, preferindo e optando pelo bem estar social e não por 

vantagens próprias. 

 

2.2.3 � A visão de Fernando Hernández 
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 Fernando Hernández (1998) relata-nos suas inquietudes a respeito dos 

sistemas de ensino, pela certeza que tinha de que a escola deveria ser diferente, 

mas não sabia como contribuir para essa mudança. Foi quando se encontrou diante 

de uma pergunta feita por três professores do Ciclo Médio (da terceira a quinta série 

da Educação Básica): �Estamos ajudando nossos alunos a globalizar, a estabelecer 

relações entre as diferentes matérias, a partir do que fazemos na sala de aula?� 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 18). 

 Na procura de respostas a essa pergunta, passou a observar como os 

currículos escolares eram organizados e percebeu que nada tinham em comum com 

os problemas enfrentados pelos alunos. Sua atenção se voltou para dois pontos: 

a) a globalização como perspectiva que trata de explorar as relações entre os 

problemas objeto de pesquisa em diferentes campos de conhecimento, e     
b) a importância de saber interpretar como aprendem os alunos. 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 19). 

O autor percebeu que sua preocupação com o assunto vinha de anos, 

quando conheceu o trabalho por meio de temas, realizado em muitas escolas da 

Inglaterra. Seu interesse, então, voltou-se para a comprovação de que era possível 

organizar um currículo por temas e problemas, com total envolvimento dos alunos. 

Sua posição sobre a função da escola era a de que ela não era apenas transmissora 

de conteúdos, mas facilitadora da subjetividade desde a infância, de maneira que os 

alunos se formassem para a cidadania e tivessem recursos para interpretar o 

mundo, escrevendo suas próprias histórias. 

No trabalho por projetos poder-se-ia observar a confluência de campos 

disciplinares que se produzem, para que seja efetivamente realizado o aprendizado 

e a colaboração necessária para isso também se estabeleça. Para Hernández, o 

que os alunos devem aprender não são temas escolhidos por especialistas, mas 

conceitos ou idéias-chave que vão além das disciplinas e permitam sua exploração, 

no sentido de descobrir relações, significados e possibilitem a continuação da 

aprendizagem. 

O autor destaca que a educação para a compreensão é aquela que propõe 

que o que se aprende tenha relação com a vida dos alunos e dos professores. No 

entanto, isso não quer dizer que se deve simplesmente �partir dos interesses dos 

alunos� e muito menos do que �gostariam de estudar ou saber�, pois isso limitaria 
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em muito o acesso deles as áreas de conhecimento desconhecidas em seus 

contextos de vida e de idade. O que Hernández pretende é que a educação 

possibilite a aquisição de estratégias de conhecimento, que permitam ir além do 

mundo como estamos acostumados a vê-lo e representá-lo, em função do currículo 

organizado por disciplinas, como se essa fosse a única forma de levar o ensino 

adiante. A escola, a seu ver, assume a função de ensinar a interpretar os 

significados que mudam, e em épocas diferentes daquelas em que foram 

concebidos perdem sentido, já que cada época tem suas próprias características em 

todos os ramos do conhecimento. A interpretação deve ser a parte central do 

currículo e assim estaria sendo ampliado o �horizonte do conhecimento�. Esta não é 

a forma mais fácil de ensinar, já que exige o desenvolvimento de materiais 

apropriados, que ajudem a conectar a experiência individual com os conceitos e 

problemas da pesquisa nas disciplinas e desses com suas vidas. Hernández 

reconhecia não ser fácil mudar a realidade existente.  

A necessidade de ensinar os alunos a relacionar os conceitos e 

procedimentos que foram ensinados de maneira fragmentada, tem sido preocupação 

de muitas escolas. Para atender a essa preocupação, seria necessário ensinar a 

relacionar, ligar, compreender. 

 Hernández propõe o currículo integrado, que: 

(...) pretende organizar os conhecimentos escolares a partir de grandes 
temas-problemas que permitem não só explorar campos de saber 

tradicionalmente fora da Escola, mas também ensinar aos alunos uma série 

de estratégias de busca, ordenação, análise, interpretação e representação 

da informação, que lhes permitirá explorar outros temas e questões de forma 

mais ou menos autônoma (1998 p. 52). 

 Sua suposição sobre os trabalhos por projetos, é que haja um enfoque no 

sentido de ressituar a concepção e as práticas educativas, para dar resposta às 

mudanças sociais, mas não simplesmente fazer a adaptação de uma antiga 

proposta, atualizando-a.  

 O autor nos faz pensar sobre sua concepção de trabalhos por projetos, 

quando ela é favorecedora da pesquisa da realidade e também do trabalho ativo dos 

alunos. Alerta para o fato de que nem tudo que parece ser é projeto, através da 

seguinte tabela, que contém algumas atividades exemplificadas, que poderia ser até 

mais estendida e que não configuram um Trabalho por Projetos: 
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1. Um percurso descritivo por um tema.     
2.  Uma apresentação do que sabe o professor, que é o protagonista das 

decisões sobre a informação e que é o único que encarna a verdade do 

saber. 
3. Um percurso expositivo sem problemas e sem um fio condutor. 
4. Uma apresentação linear de um tema, baseada numa sequência estável 

e única de passos, e vinculada a uma tipologia de informação (a que se 

encontra nos livros-texto). 
5. Uma atividade na qual o docente dá as respostas sobre o que já sabe. 
6. Pensar que os alunos devam aprender o que queremos ensinar-lhes. 
7. Uma apresentação de matérias escolares. 
8. Converter em matéria de estudo o que nossos alunos gostam e o que 

lhes apetece (HERNÁNDEZ, 1998, p.82). 

Ao mesmo tempo Hernández nos ensina o que poderia ser um Trabalho por 

Projetos, através de outra tabela, que nos ajuda a identificar as suas características: 

1. Um percurso por um tema-problema que favorece a análise, a 
interpretação e a crítica (como contraste de pontos de vista). 

2. Onde predomina a atitude de cooperação, e o professor é um aprendiz, e 

não um especialista (pois ajuda a aprender sobre temas que irá estudar 

com os alunos).  
3. Um percurso que procura estabelecer conexões e que questiona a idéia 

de uma versão única da realidade.           
4. Cada percurso é singular, e se trabalha com diferentes tipos de 

informação. 
5. O docente ensina a escutar; do que os outros dizem, também podemos 

aprender. 
6. Há diferentes formas de aprender aquilo que queremos ensinar (e não 

sabemos se aprenderão isso ou outras coisas). 
7. Uma aproximação atualizada aos problemas das disciplinas e dos 

saberes.  
8. Uma forma de aprendizagem na qual se leva em conta que todos os 

alunos podem aprender, se encontrarem o lugar para isso. 
9. Por isso, não se esquece que a aprendizagem vinculada ao fazer, à 

atividade manual e à intuição também é uma forma de aprendizagem 

(HERNÁNDEZ, 1998, p.82). 

 

2.3 � Princípios para a construção de Trabalhos por Projetos 

Ao falarmos do desenvolvimento e progresso na aprendizagem de nossos 

alunos, como podemos facilitar a eles o acesso a uma formação que inclua os 

significados da vida humana, propiciando ao aluno sua inserção no mundo pós-

moderno? 

 Moraes (1999) afirma que o projeto possibilita o desenvolvimento das 

habilidades individuais e, ao mesmo tempo, articula essa individualidade com o 

coletivo. Ao realizar um projeto individual dentro de um projeto coletivo, o homem 

relaciona-se consigo mesmo e com os outros. A idéia de projeto situa-se no mundo 

do trabalho produtivo. 
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 O trabalho por projetos dá ao aluno a oportunidade de construir seu 

conhecimento e também propicia seu desenvolvimento como cidadão crítico, 

solidário e participativo. O currículo que abre espaço para os projetos, deixará o 

professor mais livre, mas depende muito de sua própria habilidade para conduzir 

todo o processo.  

 Além disso, o trabalho por projetos exclui a antiga forma de enfileirar as 

carteiras e muda a maneira de avaliação. No projeto os alunos trabalham em 

grupos, dentro e fora da sala de aula, ajudam no planejamento, desenvolvimento e 

até mesmo na avaliação.  

 A discussão sobre o assunto é antiga. Como vimos, John Dewey, além de 

outros teóricos já falaram sobre ela na época em que viveram. Fizeram eles parte de 

um grupo que defendia a Pedagogia Ativa. Já nessa época havia o conceito de que 

a educação é um processo de vida. 

 Leite defende que �a escola deve representar a vida presente e ainda, que 

deve haver uma discussão sobre uma determinada concepção e postura pedagógica 

e não sobre uma técnica de ensino mais atrativa para os alunos� (1994, p.6).   

 A autora ainda relata o resultado de uma pergunta feita a 200 professores de 

escolas públicas e particulares, sobre: Qual seu objetivo de ensino sobre o tipo de 

aluno que gostaria de ajudar a formar? A resposta coletada foi a de que �gostariam 

de formar alunos autônomos, conscientes, reflexivos, participativos, cidadãos 

atuantes e felizes� (LEITE, 1994). Apesar dessa resposta, a prática docente é muito 

diferente daquela desejada pelos professores na formação de seus alunos. O que se 

pode observar são alunos passivos, sempre à mercê das ordens do professor, 

aprendendo um conteúdo diferente da realidade que vivenciam, muitas vezes, em 

situações de aprendizagem artificiais.  

 Percebe-se de maneira clara a necessidade de mudança e a Pedagogia de 

Projetos se presta a esse fim, pois ela visa a transformação do espaço escolar em 

um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas muitas dimensões.  

 Conforme Leite,  

O trabalho com Projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o 
processo ensino/aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de 
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memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. Nesta 

postura, todo conhecimento é construído em estreita relação com os 

contextos em que são utilizados, sendo, por isso mesmo, impossível separar 

os aspectos cognitivos, emocionais e sociais presentes neste processo. A 
formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade 
intelectual. É um processo global e complexo (1994, p.8).  

 Desta forma, o conhecer e intervir no real estão ligados e o ato de aprender é 

feito de forma vivenciada, através de atitudes diante dos fatos, de escolhas dos 

procedimentos necessários para atingir objetivos. O ensino é feito principalmente por 

experiências vividas, pelos problemas e ações que desencadeia. Assim, o aluno, 

desenvolvendo uma atividade complexa, está se apropriando do objeto do 

conhecimento e ao mesmo tempo, formando-se como sujeito cultural.  

 Os projetos, segundo a autora, se situam como uma proposta que �da à 

atividade de aprender um sentido novo, onde as necessidades de aprender afloram 

nas tentativas de se resolver situações/problemas� (1994, p.8).  

 Em uma concepção globalizante já citada por vários autores, Leite (1994, p. 

9) destaca quatro áreas que envolvem o Conhecimento Escolar: conhecimento 

disciplinar, concepções dos alunos, problemas contemporâneos e Interesses dos 

alunos, sendo a Pedagogia de Projetos uma das expressões dessa concepção. Ela 

permite aos alunos  

analisar os problemas, as situações e os acontecimentos, dentro de um 

contexto e em sua globalização, utilizando, para isso, os conhecimentos 

presentes nas disciplinas e sua experiência sócio-cultural (ZABALA, 1990, 
apud LEITE, 1994, pág. 10). 

 Embora os conteúdos curriculares não surjam do nada mas sejam o resultado 

de interesses de grupos sociais, não podemos separar a aprendizagem dos 

conteúdos do processo de participação dos alunos, nem mesmo tratar as disciplinas 

como algo descontextualizado. Ao mesmo tempo, as novas gerações não podem 

desprezar o conhecimento acumulado, pois isso seria um retrocesso. É preciso 

também considerar a participação dos interesses e concepções dos alunos, não se 

desprezando o que já foi construído.  

 O desenvolvimento de Trabalhos por Projetos torna-se então, uma forma de 

resolver problemas de interesse dos alunos, e enquanto isso ocorre, os alunos 

aprendem também através dos conteúdos curriculares, necessários para a 

compreensão da realidade. Esta, torna-se uma nova perspectiva, deixando de lado 
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aquela que seleciona e sequencia os conteúdos, para fundar-se na dinâmica de um 

processo de ir e vir, levando-se em conta a individualidade de cada aluno, seus 

conhecimentos e sua experiência cultural. 

 O fato de os projetos gerarem necessidades de aprendizagens, não garante a 

aprendizagem. Os alunos precisam apropriar-se dos conteúdos. Nesta hora, é 

importante a intervenção do professor, que deverá criar atividades que tornem a 

aprendizagem significativa. Isso é feito através de módulos de aprendizagem, onde 

o professor criará atividades que ajudem os alunos a refletirem sobre o conteúdo 

trabalhado. É importante verificar que para um mesmo tema, os módulos de 

aprendizagem serão diferenciados para as diversas séries, tendo em vista o maior 

ou menor conhecimento da área estudada pelos diferentes alunos. 

 Nos Trabalhos por Projetos é importante o envolvimento de todo o grupo com 

o processo, sendo sua principal característica o fato de que o tratamento dado ao 

tema é no sentido de torná-lo uma questão do grupo como um todo. Assim, o tema 

pode surgir como sugestão de alunos ou do professor, ou mesmo de um grupo de 

alunos ou de toda a turma. O importante é que o projeto seja considerado por todos, 

inclusive na definição de objetivos, das etapas e da avaliação do processo. 

 Leite (1994) destaca três momentos no desenvolvimento do projeto, sendo o 

primeiro, a problematização, o segundo o desenvolvimento e o terceiro, a síntese. 

Cada um desses momentos é importante, sendo o primeiro momento responsável 

pela discussão, onde os alunos expressam suas idéias e conhecimentos sobre o 

problema que estudarão. Dessa discussão o professor pode detectar o que os 

alunos sabem ou não sobre o tema e são levantadas questões. Neste momento se 

inicia a organização do projeto. Num segundo momento, inicia-se o 

desenvolvimento, onde se criarão as estratégias para responder às questões que 

foram levantadas anteriormente. Nesse processo, é preciso que os alunos sejam 

colocados diante de propostas de trabalho fora da escola, a organização de grupos 

pequenos ou grandes, a vinda de outras pessoas convidadas, entre outras 

atividades. Assim, vão rever e confrontar pontos de vista e hipóteses, usando todo 

seu conhecimento, sendo levados ao desequilíbrio de suas primeiras hipóteses. O 

terceiro momento é o da síntese, quando novas convicções são construídas e 

servirão de base para novas aprendizagens. Embora sejam momentos, esses três 
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que aqui destacamos não são estanques, mas fazem parte de um processo 

contínuo, e não são apenas uma lista de objetivos e etapas, numa concepção de 

conhecimento construído coletivamente, sistematicamente, dando significado às 

aprendizagens (1994, p. 12).  

 Os trabalhos por Projetos exigem uma mudança de postura, uma nova prática 

pedagógica e revisão das teorias dessa prática.  

 Na elaboração de um Projeto, fazem parte as seguintes perguntas: 

 - O que queremos saber? 

 - O que vamos fazer para buscarmos as respostas de nossas perguntas? 

 É preciso, ainda, construir os módulos de aprendizagem, que vão aprofundar 

e sistematizar os conteúdos. Os módulos de aprendizagem são construídos tendo 

por base as atividades que serão realizadas. No caso de os alunos precisarem, por 

exemplo, enviar uma carta para alguma autoridade, o professor terá a oportunidade 

de trabalhar esse tipo de texto, mostrar as diferenças entre carta formal e informal, 

mostrar vários outros tipos de cartas, sinais de pontuação, distribuição do texto no 

papel, destinatário e remetente, entre outras atividades. Esse é apenas um exemplo 

do que poderá ser feito pelo grupo, com a orientação do professor.  

 A síntese e avaliação do projeto será feita em função do aproveitamento e 

interesse dos alunos, assim como a construção de significado para as 

aprendizagens.  Professor e alunos avaliarão o aproveitamento e objetivos 

alcançados, se houve interação, quais atividades favoreceram a cooperação, entre 

outros aspectos a serem observados. 

 A avaliação do projeto como um todo compreende a elaboração de um 

dossiê, contendo documentos relevantes para o Projeto. Isso não exclui a 

elaboração de outras formas de avaliação, como representações, atividades 

artísticas que descrevam o projeto e o uso da criatividade para esse fim. 

 Também deverá ser feita uma avaliação em relação aos conteúdos dos 

módulos de aprendizagem, que podem incluir duas, três ou mais disciplinas. 
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 O professor tem um papel importante nas Atividades de observação ao longo 

do processo. Como a avaliação deve ser contínua quanto ao processo de 

aprendizagem, a atenção às diferentes manifestações dos alunos em todas as 

atividades é necessária para comprovar em que medida a aprendizagem foi 

incorporada. Nesse aspecto podem ser usados vários modelos de avaliação: ficha 

de aluno, caderno de trabalhos do aluno, tarefas realizadas em grupo e inclusive, a 

opinião da própria classe. 

 Durante todo o tempo em que o projeto é realizado, os professores têm a 

oportunidade de fazer uma intervenção totalizadora, de forma a promover a 

apropriação de novos conhecimentos, possibilitando formas de acesso a esses 

conhecimentos. Por sua vez, os alunos podem construir novos conceitos, novos 

procedimentos (por exemplo, realizar pesquisa), e novas atitudes, como por 

exemplo, o respeito ao outro, sem que esse aprendizado seja feito de forma 

estanque. Através das atividades realizadas, os alunos também percebem os 

conceitos que conheciam de forma abstrata, transformarem-se em conhecimentos 

que tem sentido e significado para eles.  

 No Trabalho por Projetos, há um rompimento com uma postura pedagógica 

que defenda a apresentação de parte por parte do objeto a ser conhecido, para que 

depois essas partes se juntem e formem um todo compreensível. 

 Nesse processo não existe um abandono dos conteúdos disciplinares, mas, 

sim, uma ressignificação dos conteúdos, que foram valorizados como instrumentos 

para a compreensão da realidade.  

 Hernández (1998), destaca nove itens, do que poderia ser considerado um 

Trabalho por Projeto, sendo eles: 

1º.) Um percurso por um tema-problema que favorece a análise, a interpretação e a 

crítica (como contraste de pontos de vista): Pode ser sugerido pelos alunos ou pelo 

docente. O importante é que o problema contenha uma questão importante e 

interessante a ser explorada. Logo após a classe definir o que e o como, o projeto 

deve tornar-se público, para que a comunidade acompanhe e participe do projeto. 

2º.) Onde predomina a atitude de cooperação e o professor é um aprendiz, e não um 

especialista: Levando-se em conta que muitas vezes as questões dos Projetos 
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também são novas para o professor, há necessidade de uma mudança de atitude do 

adulto. O processo de aprendizagem não é apenas quanto às questões levantadas, 

mas também diante do processo a seguir e como fazê-lo, pois os projetos sempre 

adquirem dimensões novas em novos grupos. 

3º.) Um percurso que busca estabelecer conexões entre os fenômenos e que 

questiona a idéia de uma versão única da realidade: O que hoje chamamos de pós- 

modernidade leva a uma nova visão das representações da realidade, pois que ela é 

construída por grupos de indivíduos, como resposta às determinadas formas de 

saber-poder. 

4º.) Cada percurso é singular e é trabalhado com diferentes tipos de informação: Os 

projetos não são fórmulas a serem aplicadas repetidamente. Os temas ou questões 

surgem de diversas circunstâncias, que levam em conta o que os alunos sabem (ou 

acreditam saber), mas também os aspectos que põem em conflito seus pontos de 

vista. 

5º.) O docente ensina a escutar: do que os outros dizem também podemos 

aprender: O que se produz em sala de aula ou no trabalho em grupo, é material de 

primeira necessidade para o desenvolvimento do projeto. O projeto contribui para a 

criação de atitudes de participação e reconhecimento do �outro�. 

6º.) Há diferentes formas de aprender aquilo que queremos ensinar (e não sabemos 

se aprenderão isso ou outras coisas): Reconhecendo que os alunos aprendem de 

formas diferentes, a relação em aula se caracteriza por sua dispersão e 

reinterpretação que cada estudante faz do que deve aprender. 

7º.) Uma aproximação atualizada aos problemas das disciplinas e dos saberes: O 

currículo por matérias disciplinares pode servir como ponto de contraste, mas não de 

guia. Ao final do projeto, alunos e professor poderão checar que muitos dos 

conteúdos disciplinares foram abordados com amplitude. 

8º.) Uma forma de aprendizagem em que se leva em conta que todos os alunos 

podem aprender, se encontram um lugar para isso: Uma das possibilidades da 

realização do Trabalho por Projetos é que todos os alunos podem encontrar seu 

papel. Além disso, eles permitem aprender o não previsto e enfrentar a 
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complexidade, ampliando o desejo dos alunos por aprenderem ao longo de suas 

vidas.  

9º.) Não se esquece de que a aprendizagem vinculada ao fazer, à atividade manual 

e à intuição também é uma forma de aprendizagem: No projeto presta-se atenção à 

forma e ao modo em que se apresenta o trajeto realizado. Trata-se de recuperar 

uma série de habilidades que a cultura atual menospreza, mas que possibilita aos 

alunos novas estratégias e possibilidades para responder às necessidades da vida. 

 Hernández defende que os Trabalhos por Projetos favorecem o ensino para a 

compreensão, possibilitando aos estudantes 

a) Participar num processo de pesquisa que tem sentido para eles e elas 
(não porque seja fácil ou porque gostem dele) e em que utilizam 
diferentes estratégias de pesquisa; 

b) Podem participar no processo de planejamento da própria aprendizagem; 
c) São ajudados a serem flexíveis, reconhecer o �outro� e compreender seu 

próprio entorno pessoal e cultural (1998, p.86). 

A finalidade do ensino não pode ser outra a não ser a que leve o aluno a 

compreender o que investiga. Quando compreende, o aluno vai além da informação 

que recebeu e reconhece as várias versões de um fato, além de procurar e propor 

hipóteses sobre o problema levantado.  

A compreensão, segundo Perkins e Blythe (1994), �relaciona-se com a 
capacidade de investigar um tema mediante estratégias como explicar, 

encontrar evidências e exemplos, generalizar, aplicar, estabelecer analogias 

e representar um tema por meio de uma nova forma� (HERNÁNDEZ, 1998, 

p.87). 

 Embora não sejam fórmulas perfeitas para o ensino/aprendizagem, os 

Trabalhos por Projetos permitem levar adiante uma variedade de atuações sobre o 

tema estudado e avançar sobre ele. 

 Hernández tem ainda, uma nova visão sobre a questão da avaliação da 

aprendizagem. Diz ele que a avaliação deve ser parte do próprio processo de 

aprendizagem, eliminando por completo a possibilidade de �resposta única� na 

resolução de algum problema. Ao professor cabe a responsabilidade de organizar as 

evidências, onde se vejam as construções de conhecimento realizadas e 

compartilhadas. 

O conceito de avaliação conhecido é aquele que se caracteriza pela 

�realização de um conjunto de ações encaminhadas para recolher uma série de 
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dados em torno de uma pessoa, fato, situação ou fenômeno, com o fim de emitir um 

juízo sobre o mesmo� (HERNÁNDEZ, 1998, p.94). Se concordamos com essa 

definição, aparecem duas funções que se destacam, quais sejam, a recapitulação e 

a seleção social. Isso quer dizer que, por um lado, a avaliação permite verificar o 

que o indivíduo lembra ou entende de determinado assunto. Por outro lado, a 

verificação está ligada à promoção de uma etapa de estudos para outra. 

No Trabalho por Projetos, a avaliação inicial tem por fim levantar os 

conhecimentos dos estudantes que dele participam. Essa avaliação permite ao 

professor posicionar-se para planejar melhor o processo ensino/aprendizagem. No 

entanto, Hernández nos alerta para o fato de que �A avaliação inicial deveria tentar 

recolher evidências sobre as formas de aprender dos alunos, seus conhecimentos 

prévios, seus erros e preconcepções� (1998, p.94). O autor sugere que essa 

avaliação seja feita através de situações de aula, onde os alunos possam expressar-

se sobre problemas e responder indagações sobre o tema a ser estudado. 

Interpretar essas indagações e torná-las fonte de aprendizagem é uma das 

exigências do Trabalho por Projetos. 

Mas há uma segunda avaliação: a formativa, que deve estar na base de todo 

projeto. Sua finalidade é ajudar os alunos a progredirem no avanço de seus 

conhecimentos, a partir da sala de aula, do que é ensinado e das formas de 

trabalhos realizados. Sem dúvida, os professores farão ajustes constantes para se 

adequarem aos níveis de conhecimento alcançados pelos alunos. Nesta avaliação, 

deve ser levada em conta a exigência cognitiva dos trabalhos, a observação dos 

erros cometidos e as relações não previstas. 

Um terceiro tipo de avaliação é a recapitulativa, que só será oportuna quando 

apresentar-se como um processo de síntese de um tema, sendo que esse momento 

há de permitir ao professor reconhecer se seus alunos alcançaram os objetivos 

propostos. 

Pode-se observar num Trabalho por Projetos que, na fase de recapitulação, 

professores planejam atividades semelhantes às da avaliação inicial, com o objetivo 

de verificar se as concepções continuam as mesmas ou se modificaram-se. Há de 

se verificar ainda, quais atividades e resultados podem ser transferidos para outras 

situações enfrentadas. Por fim, a fase final deve levar os alunos a uma reconstrução 



65 
 

do processo do qual participaram e do momento em que mais aprenderam. Isso 

quer dizer que os alunos participam ativamente da avaliação do projeto. 

Hernández (1998) ainda nos alerta que na avaliação dos Trabalhos por 

Projetos deve-se levar em conta as mudanças de concepções sobre 

ensino/aprendizagem que aconteceram nas últimas décadas. Essas mudanças 

ajudaram no sentido de formar-se e propor-se uma nova prática de avaliação, o que 

nem sempre é praticado pela escola. 

Tudo dito anteriormente conflui na idéia da necessidade de converter a 

avaliação numa peça-chave do ensino e da aprendizagem que possibilite aos 
docentes pronunciar-se sobre os avanços educativos dos alunos e, a esses, 

contar com pontos de referência para julgar onde estão, aonde podem chegar 

e do que vão necessitar para continuar aprendendo (HERNÁNDEZ,1998, 
p.97). 

 O autor sugere o uso do portfólio para o processo de avaliação, embora 

reconheça que a utilização dessa estratégia requer ou se apóia numa concepção de 

ensino e de aprendizagem diferente daquela que costumamos praticar. 

 Os portfólios apareceram com a finalidade de avaliação no campo da arte. 

Assim, tinham como objetivo: 

(...)�reeducar a capacidade de percepção, compreensão e avaliação daqueles 
que participem dos programas ou experiências educativas, oferecendo-lhes 
um retrato vivo e profundo das situações e processos que definem o 

desenvolvimento dos programas e dos intercâmbios intencionais e 

significativos entre os participantes� (PÉRES GOMES, 1982, p.440, apud 
HERNÁNDEZ, 1998, p. 99). 

 Gardner também introduziu o portfólio para a avaliação da Educação Artística. 

Seu objetivo era conseguir novas maneiras para avaliar as inteligências artísticas. 

Ele explica: 

�Na vida cotidiana, são os artistas que estão interessados em ingressar numa 

Escola, ou em competir para obter um prêmio ou uma exposição numa 

galeria, os que montam as pastas (os portfólios) com maior frequência. 

Constituídas assim, são coleções dos produtos acabados. Em troca, nossas 
pastas (portfólios) estão deliberadamente pensadas para serem recordações 

de �obras em processo�� (GARDNER, 1994, pp. 83-84). 

 Na Educação, em todos os níveis, também é possível realizar este mesmo 

processo, de forma a evidenciar o percurso realizado e refletir sobre ele, além de 

verificar as finalidades do processo e os objetivos educativos e formativos dos 

docentes. O portfólio se torna assim, um facilitador do trabalho de reconstrução e da 

reelaboração do processo de um período ou curso, possibilitando aos professores 
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uma aproximação maior e mais constante do trabalho dos alunos. Por sua vez, os 

alunos mostram através do portfólio, quais foram os momentos e trabalhos mais 

importantes em suas trajetórias. Na verdade, ter o portfólio como estratégia de 

avaliação é importante na medida em que mostra como a concepção da 

aprendizagem foi efetuada, permitindo reflexão constante sobre o processo e 

destacando os momentos-chave, onde os problemas foram localizados ou 

superados. 

Enfim, conclui Hernández, 

O portfólio, como modalidade de avaliação vinculada à reconstrução do 

processo de aprendizagem, tenta abordar algumas problemáticas 

relacionadas à representação do conhecimento elaborado pelos alunos, ao 
mesmo tempo em que introduz outras que requerem mudanças com respeito 
à situação atual da formação dos professores, à perspectiva sobre o ensino e 
a aprendizagem, ao papel dos alunos, à interação docente, à definição de 

conteúdos e sua relação com as atividades, à atitude investigadora na sala de 
aula (HERNÁNDEZ, 1998, p. 101). 
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Capítulo III � A experiência de Trabalhos por Projetos 

 

3.1 � Caracterização da pesquisa 

 A presente pesquisa se caracterizou por um processo de intervenção e 

acompanhamento de um Trabalho por Projetos junto a uma escola de Ensino 

Fundamental I e II. Trata-se de uma escola interessada no Trabalho por Projetos, 

onde havia pessoas conhecidas e que conheciam o meu trabalho, o que facilitou a 

experiência. Conforme relatado mais à frente, além de intervenção e 

acompanhamento, houve um levantamento dos resultados apresentados. 

 

3.2 � Desafios do Trabalho por Projetos 

 Os desafios que se apresentam para a realização de Trabalhos por Projetos 

são vários. Descreveremos aqui, aqueles que enfrentamos, na tentativa de 

pesquisar sobre o assunto e de colaborar com professores ou escolas nesse tipo de 

trabalho. 

 Inicialmente, procuramos uma escola de Ensino Fundamental I e uma escola 

de Ensino Fundamental II, sendo as duas escolas públicas. A direção e coordenação 

das duas escolas se mostraram muito interessadas em trabalhar o assunto com os 

professores nas reuniões de professores. Solicitaram um projeto das atividades que 

poderíamos desenvolver, no sentido de disponibilizar aos professores o aporte 

teórico para o Trabalho por Projetos. Fizemos uma proposta de um encontro 

semanal, onde seriam disponibilizadas as teorias desenvolvidas por John Dewey, 

William Heard Kilpatrick e Fernando Hernández. Após disponibilização e discussão 

das teorias que embasam o Trabalho por Projetos seria desenvolvida uma atividade 

dinâmica, sobre os termos Pluridisciplinaridade, Multidisciplinaridade, 

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. Em seguida, seria feita uma oficina de 

Projetos, onde os professores participariam como se fossem alunos, construindo 

projetos que entendessem ser de interesse geral. Depois de todas essas 

experiências, seria o momento em que os professores construiriam junto aos alunos 

um projeto que seria acompanhado e motivo de pesquisa. 
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 Nestas duas escolas o trabalho foi um desafio dificultado pelo desinteresse 

dos professores pelo assunto. Na verdade, pudemos sentir que, com baixos salários 

e carga horária extensa, os professores só estavam na escola porque precisavam 

trabalhar e garantir sua sobrevivência. Encontramos pessoas frustradas com a 

realidade que enfrentam quanto à desvalorização de seu trabalho e sem tempo e 

estrutura para mudarem completamente a maneira de trabalhar com seus alunos, o 

que reconhecemos ser trabalhoso. Na verdade, pareceu-nos que o professor da 

atualidade ainda não está preparado para enfrentar Trabalhos por Projetos 

Interdisciplinares, onde, inicialmente, ele tem mais trabalho para se organizar e 

preparar o material necessário. Uma das pessoas da direção se expressou da 

seguinte forma: Os professores só realizam um Projeto se a direção planejar e 

entregar tudo �pronto�. Isso quer dizer que não podem gastar tempo em planejar 

com os alunos e muito menos realizar as atividades que eles propõem. Após 

algumas tentativas de reunir os professores, os diretores nos informaram que não 

havia interesse no assunto, por parte dos professores. 

 Procuramos então, uma escola particular, que estava, justamente, tentando 

iniciar um Trabalho por Projetos, mas não sabia exatamente como realizá-lo. Foi 

nesta escola que pudemos realizar a intervenção e pesquisa que pretendíamos. 

 Ao final do trabalho, depois do acompanhamento e notícias que buscamos 

com os envolvidos nos projetos, nos dirigimos à escola, em horários e dias 

previamente agendados, para coleta de material e entrevista com professores. 

 A diretora da escola nos recebeu e deu seu depoimento sobre o projeto, nos 

dizendo que a intervenção chegou �em boa hora� e que o trabalho foi realizado com 

sucesso. 

 A seguir, conseguimos o depoimento da profa. do 4º. ano, que relatou fatos 

interessantes e de aprendizagem entre o grupo, informando como construíram e 

executaram o projeto e que os alunos se interessaram e se envolveram, sendo, 

inclusive, oportunidade de aprendizado em várias disciplinas e conteúdos 

curriculares. 

 Por último, tivemos o depoimento do Prof. de Educação Física, que fez um 

depoimento relatando os resultados positivos. 
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 Apesar de conseguirmos estes três depoimentos, os demais professores não 

apareceram para conversarmos como havíamos combinado. Então, para facilitar a 

eles, fiz algumas perguntas impressas, coloquei meu endereço de e_mail e deixei 

com a diretora da escola, que se comprometeu a dar aos professores para que 

respondessem e me enviassem por e_mail. As perguntas referiam-se ao conteúdo 

dos projetos, como foram desenvolvidos, se houve participação dos alunos no 

planejamento, e outras, referentes às teorias que estudamos juntos. Estas perguntas 

nos ajudariam a fazer uma melhor avaliação do Trabalho por Projetos realizado. 

Também disponibilizei um pen drive, para que fossem colocadas todas as fotos 

tiradas durante a experiência. A diretora comprometeu-se a enviar-me todas as fotos 

tiradas, para que delas, fossem escolhidas as que melhor representassem o Projeto 

realizado. No entanto, ao receber o pen drive, pude, com tristeza, observar que nele 

só haviam oito fotos, que foram aproveitadas, mas que eram muito pouco diante de 

tudo que foi realizado. Não me forneceram nenhuma foto da exposição final, que 

seria tão importante para a avaliação dos trabalhos. 

 Felizmente, consegui três portfólios, que professoras me emprestaram e os 

recolhi. Houve também a promessa de que viriam outros portfólios, o que não 

aconteceu. 

 Com o material em mãos, tirei fotos das fotos e usei os conteúdos 

interessantes para relato neste trabalho, para que ficasse, ainda que dentro das 

limitações, o melhor possível. 

 Foi possível um rápido encontro com as crianças do 4º. ano, que estavam 

ainda eufóricas e gostaram muito do Trabalho por Projetos. Abaixo, relatamos as 

respostas e opiniões desses alunos. 

 

3.2 � Processo de intervenção: passos e estratégias 

Esta experiência foi de muito aprendizado para os professores, mas 

principalmente para mim, pois me vi diante de vários desafios e perguntas, o que 

contribuiu para que minha pesquisa fosse ampliada. 

3.2.1- Planejamento com a direção 
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Inicialmente, tivemos um primeiro encontro com a diretora e a coordenadora 

da escola. Nesse encontro conversamos sobre as teorias que embasam os 

Trabalhos por Projetos. Percebemos que a direção já havia proposto um tema aos 

professores: Sustentabilidade. A certa altura, a diretora falou: acho que comecei 

errado, pois já sugeri o tema. Tive oportunidade, então, de dizer a ela que não há 

problema em sugerir o tema. O importante é que ele seja aceito e que os alunos se 

envolvam, para que o Projeto alcance os objetivos de aprendizagem. 

Traçamos os objetivos da intervenção, como seriam realizados os encontros, 

e conversamos sobre a construção de um Trabalho por Projetos.  A diretora 

perguntou como a escola contribuiria para a pesquisa sobre o assunto. Informei que 

gostaria de acompanhar os projetos, ajudar se fosse possível e se estivesse dentro 

de minha capacidade e depois, entrevistar os professores, saber das pessoas 

envolvidas no projeto quais os resultados obtidos e solicitei que tirassem fotos, 

fizessem pequenos registros em filmes e que me fornecessem esse material para 

uma melhor avaliação da experiência. Coloquei-me à disposição da escola, no 

sentido de ajudar em qualquer dificuldade, me comprometendo a pesquisar caso 

houvesse necessidade. 

 

3.2.2 � Debates sobre as teorias que abordam os Trabalhos por Projetos              

   e a Interdisciplinaridade � E.C. � Botucatu 

 Num segundo momento, tivemos um encontro que contou com a presença da 

diretora, da coordenadora e de professores interessados no assunto. 
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     1 � Diretora, Coordenadora e Professores que participaram do Debate 

 Nesse encontro, disponibilizamos algumas das teorias que embasam o 

Trabalho por Projetos, contidas nos livros Experiência e Educação, de John Dewey, 

Educação para uma civilização em mudança, de William Heard Kilpatrick e 

Transgressão e mudança na educação, de Fernando Hernández. Nessa mesma 

ordem, expusemos que dentre estes três, John Dewey foi o primeiro a pensar numa 

forma diferenciada de educação, que visava a democracia e a participação do aluno, 

dando origem à teoria dos Trabalhos por Projetos. Esta teoria foi aprofundada por 

seu discípulo Kilpatrick, que explicitou ainda melhor o Trabalho por Projetos. 

Tivemos o cuidado de informar aos professores que estes dois teóricos escreveram 

seus livros na primeira metade do século passado, portanto, a preocupação com o 

ensino/aprendizagem vem de muitos anos. 

 Mais recentemente, temos a contribuição de Fernando Hernández, que, de 

certa forma, resgatou as teorias propostas por Dewey e Kilpatrick, mas enriqueceu 

essas teorias, na medida em que acrescentou novas formas de ver os problemas 

enfrentados pela escola, problemas esses que as escolas ainda enfrentam, por 

trabalharem da maneira tradicional, sob o pretexto de estarem usando a teoria 



72 
 

construtivista. Pudemos perceber que a teoria construtivista é bem pouco conhecida 

em sua prática, isto é, os professores conhecem a teoria de Jean Piaget, mas 

reconhecem que não é fácil colocá-la em prática e raramente o fazem, pelo menos 

da maneira como deveria ser feita.  

 Num segundo encontro foi realizada uma dinâmica de grupos, onde os 

professores foram colocados diante de várias formas geométricas, que deveriam 

formar alguns quebra cabeças em tamanho grande.  

 

2 - Peças para montagem do quebra cabeça 

As peças estavam todas misturadas e, sem muita dificuldade, os professores 

conseguiram montá-los, ficando assim distribuídas: 
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3 � Quebra cabeça montado 

 

4 � Quebra cabeça montado 
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5 � Quebra cabeça montado 

 

 

6 � Quebra cabeça montado 
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 Sugerimos, então, que eles identificassem quais figuras das relacionadas 

acima, corresponderia aos conceitos de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Não demorou para percebermos a 

dificuldade até que acertassem qual das placas correspondia a que montagem. No 

final, conseguimos chegar a um acordo, conforme está exposto logo abaixo. 

Após essa montagem, foi realizado um debate entre todos os presentes, 

sobre o que entendiam por cada um destes itens: pluridisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  Resumindo, e 

com o embasamento teórico disponibilizado anteriormente e nesse mesmo dia, 

chegamos às seguintes conclusões: 

 A melhor figura que corresponderia ao termo Multidisciplinaridade seria a 

seguinte: 

 

 

7 � Identificação de Multidisciplinaridade 

A figura que melhor corresponderia ao termo pluridisciplinaridade é a 

seguinte: 
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8 � Identificação de Pluridisciplinaridade 

 

A figura que melhor corresponderia ao termo Interdisciplinaridade é: 

 

9 � Identificação de Interdisciplinaridade 
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A figura que melhor corresponderia ao termo transdisciplinaridade é a 

seguinte: 

 

10 � Identificação de Transdisciplinaridade 

 Em seguida, colocamos ao grupo, que os Trabalhos por Projetos sempre 

trabalham em função da interdisciplinaridade. Ainda informamos que, para alguns 

teóricos da atualidade, os termos pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade são 

colocados como correspondentes ou equivalentes, já que na verdade, são 

disciplinas que se pretendem juntar, ou seja, a idéia é mais ou menos a mesma, pô-

las ao lado da outra ou outras. São entendidos como �justaposição de disciplinas 

mais ou menos próximas nos seus campos de conhecimento� e �justaposição de 

disciplinas diversas, às vezes sem ligação aparente entre elas�, respectivamente. Do 

ponto de vista etimológico, não se distingue entre pluri e multi. Entende-se também a 

interdisciplinaridade como uma posição intermediária, entre pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Com relação à transdisciplinaridade, esclarecemos que na 

montagem do quebra cabeça correspondente, as peças são colocadas umas ao lado 

das outras, formando um circulo, mas ao mesmo tempo essas peças podem mudar 

de lugar, conseguindo-se uma diferente colocação de formas diversas, 

correspondendo cada cor a um aspecto a ser estudado, pois estão ligadas pelo 
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centro, podendo movimentar-se conforme a necessidade. Citamos ao grupo o 

pensamento de Resweber e Piaget, citados por Pombo, 1990, p. 11. 

 Após o debate sobre os termos acima descritos, passamos ao próximo 

encontro, onde realizamos uma Oficina de Projetos. 

 

3.3.3 � Oficina de Projetos 

 Na Oficina de Projetos, solicitamos aos professores que agissem como 

alunos, no desenvolvimento de algum tema que gostariam de estudar. Poderiam 

dividir-se em grupos, e suas escolhas foram as seguintes: 

 

11 � Grupos divididos e trabalhando cada um em seu Projeto 

 O primeiro grupo que se formou, de quatro professoras, começou a trabalhar 

a respeito da Reciclagem de Papel. 
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12 - 1º. Grupo construindo seu projeto 

 

 

13 � Tema escolhido para a realização do Projeto 
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14 � Exposição dos trabalhos manuais e apresentação dos trabalhos que poderiam ser 

desenvolvidos com os alunos nas várias áreas disciplinares 

 

 O segundo grupo trabalhou sobre o tema Reflorestamento: 

 

15 - 2º. Grupo construindo maquete sobre o tema escolhido 
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16 � Apresentação com a maquete e possíveis trabalhos a serem desenvolvidos pelo grupo 

 

17 � Cada professora (aluna) trouxe uma pergunta sobre reflorestamento ou assunto ligado ao 

tema 
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18 � Pergunta levantada pela professora-aluna 

 

 

19 � Outra pergunta levantada pela professora-aluna 
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O 3º. Grupo trabalhou sobre o tema Recicloteca: 

 

20 � Grupo preparando o material para realização do projeto 

 

 

21 � Professoras construindo brinquedos e separando o lixo por cores 
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22 � Apresentação da separação de lixo e brinquedos confeccionados com material reciclável 

 

23 � Brinquedos de garrafas Pet e caixas coloridas para identificação do lixo 
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24 � Colagem de etiquetas nas caixas de lixo 

 O 4º. Grupo trabalhou sobre o tema Água: 

 

25 � Cartaz com o tema do grupo 
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26 � Grupo reunido para apresentação 

 

 

27 � Grupo ensaiando apresentação sobre a falta de água 
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28 � Apresentação sobre o desperdício de água 
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29 � Apresentação sobre a falta de água no Japão, em virtude do terremoto ocorrido 

 

30 � Apresentação de outras atividades a serem desenvolvidas 

 Ao término dessa atividade, concluímos em conjunto, que o Trabalho por 

Projetos deveria ser construído com os alunos e que eles deviam ser ouvidos a 

respeito do tema sugerido. Os professores deveriam fazer uma avaliação do 

conhecimento dos alunos a respeito do assunto, para então discutirem as 

alternativas de trabalho, fazerem o planejamento das atividades e por último, 

construírem o portfólio para avaliação. 
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Capítulo IV � Resultados do trabalho 

 

 Acompanhamos duas classes na elaboração dos projetos que foram 

construídos da seguinte forma: 

Trabalho por projetos do 4º. Ano: 

Tema Geral sugerido pela Direção: Sustentabilidade 

Sub-tema: Florestamento e Reflorestamento 

Período de realização: de abril a junho de 2011. 

Objetivo definido pela professora e alunos após a escolha do tema: Desafiar a todos, 

professora e alunos a pesquisarem sobre desmatamento e a necessidade de 

reflorestamento, de tal forma que ao final do projeto todos saibam as consequências 

do desmatamento e se envolvam efetivamente em ações de florestamento e 

reflorestamento.  

1º. Passo: Dentro do tema geral Sustentabilidade, a classe do 4º. Ano escolheu 

como sub-tema: Florestamento e Reflorestamento. Esse foi um problema que a 

professora identificou como favorecedor para pesquisas, análise e interpretação. 

Prestou atenção aos itens importância e interesse a ser explorado pela classe. 

2º. Passo: Foi realizada discussão com perguntas sobre o tema, com o objetivo de 

fazer levantamento sobre os conhecimentos ou não que os alunos tinham do 

assunto. As perguntas foram as seguintes: o que é desmatamento? O que é 

reflorestamento? Ao pesquisarem sobre reflorestamento, descobriram o tema 

Florestamento e começaram a pesquisar sobre o que seria. Surgiu a pergunta: O 

que é Florestamento? Quais os efeitos do desmatamento? Qual a necessidade do 

reflorestamento? O que acontece quando as árvores das margens de um rio são 

cortadas?  

3º. Passo: À partir desse momento, houve a divisão da classe em pequenos grupos.  

4º. Passo: Os alunos começaram a trabalhar com a supervisão da professora, na 

construção do projeto, sobre as atividades que desenvolveriam para responder às 

perguntas feitas. Foi solicitado aos alunos que conversassem sobre como poderiam 
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aprender sobre o tema e quais atividades gostariam de realizar. A professora 

orientou a conversa, no sentido de que as crianças pensassem em atividades 

realizáveis, através de perguntas como: Sobre o que estamos falando? Por que 

vamos fazer tais atividades? Como vamos fazer? Onde vamos buscar informações? 

Onde iremos e quando iremos? Houve muita conversa entre o grupo, no sentido de 

se ouvirem todas as opiniões e chegarem a um consenso. Com as respostas a 

essas perguntas, foi possível iniciar o planejamento com os alunos. Foram feitas 

anotações das atividades que desejavam realizar. Foram planejadas as seguintes 

atividades, entre outras: 

1. Pesquisa na biblioteca, internet ou outros locais, sobre florestamento e 

reflorestamento; 

 

 

31 � Pesquisa apresentada por aluna do 4º. Ano 
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Reflorestamento é a implantação de florestas em áreas naturalmente 

florestais, que foram destruídas pela ação do homem ou por fenômenos naturais. 

 A implantação de florestas em áreas que não são naturalmente florestais é 

denominada florestamento. Por exemplo, caso derrube dois ipês e três eucaliptos, 

não posso reflorestar a área, plantando cinco mangueiras, pois é necessário, para 

que haja o reflorestamento, a implantação das espécies originais da região. 

- A aluna recebeu um Parabéns! da professora, que ajudou a identificar palavras 

chave: implantação, naturais e mangueiras 

 

32 � Pesquisa realizada por aluno do 4º. Ano 
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 O tema reflorestamento tem sido utilizado para todo o tipo de implantação de 

florestas. Porém, não é correto falar em reflorestamento em uma área que nunca foi 

coberta por floresta. Por isso, o termo aplica-se apenas à implantação de florestas 

em áreas naturalmente florestais, que por ação imprópria ou natural perderam suas 

características. Chama-se florestamento a implantação de florestas em áreas que 

não eram florestadas naturalmente. 

 Os objetivos (para o desmatamento) podem ser comerciais (produção de 

produtos madeireiros e não madeireiros) ou ambientais (recuperação de áreas 

degradadas, melhoria da qualidade da água). 

 A aluna Gabriele escreveu: 

 Grandes indústrias como a de papel, construção civil, usinas hidroelétricas e 

outras, causam um grande estrago na natureza, pois utilizam madeira como matéria-

prima. 

 Outras, como a usina hidroelétrica mergulham grandes e pequenas árvores 

na construção de suas barragens. 

 Com isso, é necessário que haja o replantio de árvores para que seja suprido 

todo o benefício que a natureza pode nos proporcionar. 

 Podemos mencionar outras tragédias causadas pelo desmatamento, como: 

erosões, animais desabrigados, etc. 

 Por isso, é necessário o reflorestamento! 

 O aluno Gabriel escreveu: 

 O mundo de hoje precisa muito de reflorestamento, porque nosso ar está 

cada vez mais impuro. 

 Por isso, todas as pessoas devem sempre plantar árvores, porque estão 

fazendo sua parte, os pássaros levam o pólen das flores para os campos. 

 No Brasil, o florestamento está cada vez mais bem vigiado pela polícia 

florestal, porque todos dependemos do florestamento, do equilíbrio mundial, da 

árvore e plantas e denunciar aqueles que matam o que é vida. 
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2. Passeio à Cascata da Marta, ponto turístico da cidade, com acompanhamento 

de biólogos da Prefeitura Municipal; 

 

33 � Classe do 4º. Ano, acompanhada pela Professora e pela Bióloga da Prefeitura 

 

34 � Grupo reunido no local do passeio � Cascata da Marta 
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3. Atividades de composição: 

poesia e redação. 

 

A aluna Paula escreveu um poema: 

 Florestamento e Reflorestamento 

O homem corta as árvores                       

E destrói as florestas          

Mas depois não pensa         

Nas consequências. 

 

Além de cortar as árvores         

que purificam o nosso ar        

Também deixa o animal         

sem o seu lar. 

 

Para o meio ambiente melhorar        

é preciso reflorestar! 

 

Reflorestamento é cuidar                 

daquilo que o homem         

quis acabar 

 

 Florestamento é cultivar        

 aquilo que ele deseja utilizar       

 No florestamento o homem cultiva      

 aquilo que vai precisar. 

 

Outro aluno escreveu um pequeno poema: 

O reflorestamento é importante 

Pois ajuda a diminuir 

Os efeitos nocivos 
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De um aquecimento gritante 

 

Há também o florestamento 

Que muito pode contribuir 

Com o fim do desmatamento 

Vamos o planeta construir. 

 

A aluna Rebeca escreveu: 

 Se muito papel você usar 

 O florestamento ajudará 

 Para a produção da madeira 

 E o ecossistema restaurar. 

 

 Promovendo o reflorestamento 

 Contribui-se para amenizar 

 O efeito estufa na terra 

 Que tanto pode nos prejudicar. 

 

Você que é humano 

E gosta de viver 

Preserve esse planeta 

Para você poder crescer. 

 

O aluno Felipe fez um pequeno cartaz: 

Desenhou um pássaro procurando sua casa que havia sido derrubada e 

colocou o slogam: DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

     DEGRADAÇÃO DA NOSSA PRÓPRIA VIDA! 

Este cartaz se tornou a capa do portfólio do 4º ano. 
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O aluno Richard escreveu: 

Florestamento e Reflorestamento 

A natureza é bela 

E nós, dependemos dela. 

É ela, que trás com seu florestamento 

As mais lindas plantas que nos alegram. 

 

Devemos por isso 

Cuidar de nossa natureza 

Evitando o desmatamento 

E incentivando mais reflorestamento. 

 

Só assim teremos 

Mais verde e ar puro 

Em nossas matas, 

Para um belíssimo futuro! 

 

 

A aluna Gabrielle escreveu novamente: 

 Como é maravilhoso ver o florestamento de nossos campos, quando saímos 

a passear. São flores e árvores lindas e bem cuidadas. Pois temos várias empresas 

que se preocupam com nossas plantas nativas que temos.  

 Vamos cuidar bem das nossas matas, para que possamos ter uma terra e a 

melhor para vivermos. 

 O reflorestamento já vem dizendo que o homem não cuida, só corta árvores e 

machuca plantas. 

 

4. Atividade artística sobre florestamento e reflorestamento. 
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35 � Alunas do 4º. ano se preparam para atividade artística 

 

 

36 � Alunos iniciam o trabalho artístico com garrafas Pet 
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37 � Atividade de Ed. Artística � trabalho com colagem 

 

 

               38 � Trabalho artístico com recorte e colagem 

 

 



99 
 

 

 

 

39 � Atividade artística � colagem 



100 
 

 

40 � Levantamento sobre o desmatamento 
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5. Plantio de árvores em local a ser designado. 

 

41 � Plantio de árvores às margens do riacho 

 

6. Representação teatral sobre o tema: as classes fizeram representações teatrais 

variadas na Feira Cultural. 

 

7. Construção de mural sobre Sustentabilidade 

Nesta atividade, os alunos construíram juntos o mural, pois aprenderam sobre 

a necessidade de cooperação e participação para alcançar objetivos comuns, no 

caso, a sustentabilidade do nosso planeta. 
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42 � Meninos e a professora diante do painel 

 

           43 - �DE MÃOS DADAS SE CONQUISTA A SUSTENTABILIDADE� 
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5º. Passo: Início das providências para realização das atividades e coleta de material 

necessário. 

6º. Passo: Foram marcadas datas e horário para as atividades dos grupos ou da 

classe, conforme o caso. 

7º. Passo: Realização das atividades nos dias e horários previstos. 

8º. Passo: Exposição ao corpo docente, discente e comunidade das atividades 

realizadas. 

 Os alunos e professores confeccionaram convites para o que chamaram de 

Feira Cultural, onde fizeram a exposição dos trabalhos de todas as classes da 

escola. Nessa ocasião, fizeram apresentações teatrais sobre os temas escolhidos, 

além de expor à comunidade tudo o que foi aprendido durante o tempo de realização 

do Trabalho por Projetos. 

 

44 � Convite para encerramento das atividades do projeto e exposição 

9º. Passo: Confecção de portfólio 
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45 � Capa do Portfólio do 4º. Ano  
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Trabalhos por Projetos do 5º. Ano 

Tema Geral: Sustentabilidade 

Sub-tema: Reciclagem: reciclar educando 

Período: de abril a junho de 2011. 

Objetivo estabelecido pela professora e alunos, após a escolha do tema: 

- Compreender o conceito de sustentabilidade e reciclagem; 

- Conhecer as cores dos recipientes onde se faz a coleta seletiva de lixo. 

- Compreender o tempo de decomposição dos materiais; 

- Conscientizar para a preservação do planeta; 

- Perceber que alguns tipos de papel podem ser reaproveitados ou reciclados; 

- Aprender como transformar papel usado em papel reciclado. 

- Conhecer o processo de transformação da matéria prima em papel. 

 

1º. Passo: Dentro do tema geral Sustentabilidade, a classe do 5º. Ano escolheu o 

tema: Reciclagem: e a professora acrescentou: reciclar educando; 

2º. Passo: Roda de Conversa; 

 Na roda de conversa, a professora fez perguntas a respeito do assunto que 

os alunos resolveram estudar, para levantar o conhecimento dos alunos. 

3º. Passo: Conhecer a história do Papel; 

História do Papel 

 O papel foi inventado na China no ano de 150 D.C., por um oficial da Corte 

Imperial, Tsai Lun. O papel é produzido a partir de fibras de celulose extraídas de 

madeiras como o pinus e eucalipto. Depois de descascada, a madeira é moída e 

preparada para a separação da pasta de celulose. Esta pasta é prensada e depois 

de seca torna-se papel 
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Reciclagem do Papel 

 O papel é um material biodegradável e orgânico. 75% de todos os papéis 

usados são recicláveis, mas se forem depositados em aterros sanitários ou lixões, 

demoram até 100 anos para se decompor. 

 Inicia-se a reciclagem com a separação do papel do lixo. Na fábrica, o papel é 

moído e separado de impurezas como metais e plástico. Depois, é transformado em 

uma pasta que é prensada e depois de seca, torna-se novamente papel. 

Papel que pode ser reciclado  Papel que não pode ser reciclado 

Caixas de papelão    Papéis sanitários               

Jornal e Revistas    Papéis plastificados ou metalizados     

Impressos em geral    Papéis parafinados       

Envelopes e papel timbrado  Copos descartáveis de papel      

Cartões     Fotografias               

Papel de fax     Fitas e etiquetas adesivas   

      Papel vegetal 

 A partir desta pequena história, as crianças puderam selecionar papéis para 

serem reciclados e enumeraram atividades que poderiam realizar. 

 Como veremos à frente, realizaram algumas atividades, como a própria 

reciclagem do papel, dobraduras, cestas com papel jornal, cartazes e até uma linda 

luminária. 

 

4º. Passo: Leitura dos livros: - A incrível história do mundo que ia morrer (Sesi) 

         - Fiz o que pude (Editora Moderna); 

5º. Passo: Atividade sobre reciclagem e coleta seletiva. 
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46 � Cartaz elaborado pelos alunos do 5º ano sobre o assunto estudado 

 Nesta atividade, os alunos chegaram às seguintes conclusões: 
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1. Reduzir, reciclar e reutilizar: esses são os três Rs para que o nosso 

planeta não vá para o lixo. (Bruno) 

2. Sustentabilidade é muito boa para o nosso planeta, porisso temos que 

usá-la. (Lucas) 

3. Reciclagem: a palavra certa para que o nosso planeta não vá para o lixo. 

(Gabriela) 

4. Reciclar: para sempre, para o nosso mundo não ir para o lixo. (Matheus) 

 

6º. Passo: Reciclagem de papel; 

- Aprender como transformar papel usado em papel reciclado; 

 

47 � Professora e alunos iniciando o processo de reciclagem do papel 
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48 � Alunas batem o papel no liquidificador, para fazer o papel reciclado 

 

 

49 - O papel já pronto para uso 

7º. Passo: Confecção de uma cesta de jornal e outros 
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50 - As alunas enrolam canudos de jornal, para atividades 

 

 

51 � Alunos iniciam a confecção da cesta de jornal 
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52 � Cestas de papel jornal prontas 

 

 

53 � Meninos azul e meninas rosa: eles escolheram as cores. Com a Professora, exibem as 

cestas prontas 
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54 � Caixa de lixo, contendo colagem sobre a reciclagem 

 

 

55 � Dobradura com papéis coloridos 
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56 � Perfeição nas dobraduras de origami � trabalho muito difícil! 

 

 

57 � Mais dobraduras 
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58 � Dobraduras de animais 

 

 

59 � Trabalho de colagem com gravuras e dobraduras 
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60 � Cartaz feito com dobraduras, pintura e colagem 

 

 

61 - Confecção de luminária com papel jornal 

8º. Passo: Apresentação de vídeos; 
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62 - Alunos assistem vídeos sobre reciclagem pela Internet 

9º. Passo: Montagem de um quadro com o tempo de decomposição dos materiais; 

 

63 - Quadro confeccionado pelos alunos, sobre o tempo de decomposição dos materiais 

10º. Passo: Confecção de cartaz com as cores das latas para coleta seletiva de lixo: 
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64 � Exposição do quadro com as cores da coleta seletiva de lixo 

 

65 � Quadro sobre as cores para coleta seletiva de lixo 
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11º. Passo: Início das providências para realização das atividades e coleta de 

material necessário. 

12º. Passo: Foram marcadas datas e horários para as atividades dos grupos ou da 

classe, conforme o caso. 

13º. Passo: Realização das atividades nos dias e horários previstos. 

14º. Passo: Exposição ao corpo docente, discente e comunidade das atividades 

realizadas. 

15º. Passo: Confecção de portfólio 

66 � Capa do Portfólio do 5º. Ano (em feltro) 
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4.1 � Exposição dos trabalhos realizados nos Projetos 

A escola providenciou um dia de exposição. Os alunos, professores e direção 

confeccionaram convites que foram distribuídos à comunidade e às famílias. Assim, 

os alunos tiveram oportunidade para relatar suas impressões e mostrar seus 

trabalhos aos familiares e à comunidade. Também foram feitas pelas classes 

apresentações teatrais sobre os temas escolhidos por cada classe. 

  

4.2 � Entrevistas com os professores 

A profa. Silvia nos informou que nossa colaboração foi importante, já que a 

escola queria realizar um Trabalho por projetos, mas não sabia como começar. Com 

as teorias disponibilizadas, puderam realizar com mais facilidade o Trabalho por 

Projetos. 

Gravamos o depoimento da Diretora, Profa. Silvia, que se encontra transcrito 

abaixo: 

Depoimento da Professora Silvia, Diretora da Escola 

 �A tua presença, a proposta de projetos, de trabalhar com projetos, veio de 

encontro com a necessidade da escola. No primeiro semestre, a escola sempre 

trabalha um projeto, prá apresentar no final do semestre. E aí você deu todo o 

embasamento, né? para que os professores soubessem trabalhar realmente um 

projeto. Porque existe aí uma dificuldade ainda hoje, de se trabalhar com projeto. 

Houve-se falar muito, mas a prática é pouca ainda. E a sua participação veio a 

acrescentar, esclarecer os professores o que realmente é realmente trabalhar com 

um projeto, que é envolver o aluno, a comunidade, os professores... e foi isso que, o 

resultado, o produto final foi excelente, foi muito bom�.  

 

A seguir, conseguimos o depoimento da profa. do 4º. ano, que relatou fatos 

interessantes e de aprendizagem entre o grupo, informando como construíram e 

executaram o projeto e que os alunos se interessaram e se envolveram, sendo, 

inclusive, oportunidade de aprendizado em várias disciplinas e conteúdos 

curriculares. 
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Gravamos o depoimento da Profa. Rose, do 4º. ano, que se encontra 

transcrito abaixo. 

 Ela compartilhou conosco que as atividades propostas por ela e pela classe 

tiveram muito envolvimento dos alunos. Eles gostaram e se realizaram nos trabalhos 

que puderam participar. 

 Aprenderam que o termo Sustentabilidade vem do latim Sustentare e quer 

dizer sustentar, cuidar, apoiar e defender. O ponto alto parece ter sido o passeio 

feito à Cascata da Marta, ponto turístico da cidade, onde foram acompanhados por 

biólogas da Prefeitura Municipal, que falaram e ensinaram sobre florestamento e 

reflorestamento. Os alunos tiveram oportunidade de observar sementes de 

determinadas árvores, ver essas árvores plantadas há pouco tempo, ainda 

pequenas e ver o mesmo tipo de árvore com sessenta anos ou mais. Ficaram 

admirados ao perceber como aquela pequena plantinha iria se desenvolver e tornar-

se uma árvore frondosa.  

 Outra atividade que os alunos apreciaram foi a confecção de maquetes. A do 

4º. ano foi de uma mata verde, muitas árvores de um lado, e do outro, a destruição 

causada pelo homem. 

 Trouxeram também muitas pesquisas sobre o assunto. A professora nos 

informou que o interesse foi tão grande que eles pretendem continuar com esse 

tema no próximo ano, escolhendo outro sub-tema. 

Depoimento da Profa. Rose, professora do 4º. ano e Coordenadora da E.C. 

 �Bom, o projeto da escola foi Sustentabilidade e nós trabalhamos este projeto 

desde o Jardim até o nono ano. É um projeto bastante amplo, mas com sua visita 

aqui nós pudemos tocar, mas cada um com seu tema. 

 O projeto do 4º. Ano foi sobre Florestamento e Reflorestamento, onde eles 

puderam se conscientizar bem. Nós começamos ensinando o termo 

Sustentabilidade, eles aprenderam bem: sustentare, vem do latim, sustentar, apoiar, 

defender, cuidar e eles viram a necessidade disso no nosso meio, no nosso planeta, 

na nossa terra, tudo o que estamos precisando. E... eles receberam bem o tema, a 

sugestão e nós começamos, visitamos o Parque da Marta, onde as guias turísticas 
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(biólogas), elas nos orientaram, elas mostraram prá nós árvores bebês, onde eles 

puderam tocar a mão e a mesma árvore com sessenta anos e o cuidado que nós 

temos que ter com todas essas árvores, porque o homem desmata mas não repõe. 

Fizemos algumas maquetes. Essa maquete teve assim... uma maquete nós fizemos 

o homem plantando, árvores, frutos, pássaros, na mesma maquete as árvores foram 

cortadas, queimadas, o desmatamento. Então eles viram a diferença, tudo verde e 

de repente, tudo queimado.  

Também, nós fizemos algumas pesquisas, ..... algumas pesquisas de caso, 

uma pesquisa que chamou atenção foi o rio cheio de troncos de árvores, que o 

homem desmatou e acabou cortando e lançando nos rios. Então eles falaram: Olha, 

professora, além de desmatar, jogaram tudo no rio, poluíram tudo. Uma .... que nós 

lembramos foi de uma, de um animal, de uma onça que foi encontrada na 

Anhanguera e recebeu esse nome por ter sido encontrada lá. Nós falamos que ela 

não estava no lugar errado, é que o homem foi desmatando e ela acabou ali no meio 

da estrada, atropelada... Então, eles vinham com muitos comentários de casa, 

muitas sugestões prá melhorar tudo isso, né? Nós acabamos nos envolvendo 

também com o tema geral da escola: sobre o lixo, reciclagem, cada lixo tem o seu 

lugar, como facilitar a coleta de lixo, por que não jogar óleo na pia, como armazenar 

o óleo, como o óleo pode se transformar em sabão... Então foi muito assim, muito 

proveitoso! 

Eles tiveram uma boa participação, eles se envolveram bastante com o tema 

e eles, assim, não só ficavam aqui na sala, na escola, mas eles levavam prá casa. 

Então, teve um retorno muito bom por parte deles.  

Nosso interesse é continuar com o tema Sustentabilidade, então se você 

puder nos orientar no ano que vem, voltar, tá bom?� 

 

 Por último, gravamos o depoimento do Prof. de Educação Física, que fez um 

relato sobre os resultados positivos. 

Depoimento do Professor de Educação Física 
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 �Eu, assim, foi muito bom, é... principalmente em relação ao que ...., né? Eu 

nunca mexi com um projeto desses ......... você saber como é que funciona um 

projeto educacional. Eu digo algo a você, particularmente, é... seria muito bom você 

estar mais próxima da escola. Sabe, mais próximo prá trocar, viver algumas ....... 

experimentar, sentar com a Silvia, assim, estar mais perto. Como? Oh, legal, nós 

vamos ter um workshop aqui. Aqui, esse workshop vocês professores fazem, 

montam e trazem, e vamos levantar ......... as pessoas, fácil, as pessoas pegam as 

regras e pô, a idéia é essa, essa, essa... Vamos trocar: por que você fez isso? 

 A interação, assim, principalmente participar, os alunos, é que eles façam. 

Nós vamos lá, nós vamos dar o start. Eles fazem e eu gostaria muito que ........ fica 

eles com você (o professor). E aí? É muito legal, é outra ação, outro modo de ver. Aí 

é legal, eles com você. Eles e o professor, o professor e eles e aí, os três juntos. É 

muito legal�. 

. 

4.3 � Entrevistas com os alunos 

 Conversamos com a classe do 4º. ano. Os alunos estavam eufóricos ao 

falarem sobre as experiências que vivenciaram no Trabalho por Projetos. A conversa 

foi muito rica. Apesar do tempo que já se passou desde a realização do trabalho, 

eles ainda estão muito entusiasmados com a realização do projeto e com todas as 

atividades realizadas. Relataram que aprenderam muito sobre o tema que 

escolheram: Florestamento e Reflorestamento. 

 Fizeram redações, poesias, pesquisas, mas se realizaram na confecção de 

maquetes e de árvore reciclável. As maquetes, disseram, ficaram muito bonitas! 

Também aproveitaram e aprenderam muito no passeio realizado com as Guias 

turísticas da Prefeitura (biólogas), ao Parque da Marta, porque puderam observar a 

natureza, vários tipos de plantas e árvores, árvores da mesma espécie de várias 

idades e viram também o que o homem pode fazer quando desmata, estragando o 

planeta. 

 Um dos alunos mostrou entusiasmado o desenho de um pássaro, que foi sua 

sugestão à professora. Disse ter ficado muito feliz pelo fato de a professora aceitar a 

sua sugestão. Esse desenho tornou-se a capa do Portfólio do 4º. Ano. 
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4.4 � Resultados  

 De acordo com a visita que fizemos à escola, os depoimentos que pudemos 

ouvir e as atividades que pudemos observar, podemos dizer que o Projeto atingiu, 

pelo menos em parte, seus objetivos. Acreditamos que os encontros realizados 

foram poucos para que os professores absorvessem todas as teorias que 

disponibilizamos, mas eles conseguiram realizar o projeto com participação efetiva 

dos alunos e o aprendizado foi eficaz.  

 Houve solicitação por parte da diretora da escola para que, no próximo ano, 

estejamos reforçando esse trabalho através de visita à escola e encontro com os 

professores, para que possam melhorar ainda mais o ensino/aprendizagem através 

de Trabalhos por Projetos. 
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Considerações Finais 

 

 Ao iniciar a pesquisa sobre Trabalhos por Projetos em uma perspectiva 

interdisciplinar, não imaginava a riqueza de material existente e a beleza das teorias 

que pudemos conhecer e colocar em prática na intervenção feita na E.C. em 

Botucatu. 

 Os autores pesquisados nos ensinaram muito a respeito do tema escolhido. 

Deram a densidade necessária para a conquista de uma autonomia consciente e 

coerente. Observamos com tristeza, o fato de a grande maioria de professores não 

conhecer a fundo as teorias sobre os Trabalhos por Projetos e consequentemente, 

não poderem colocá-las em prática. 

 Através da pesquisa inicial sobre Currículos, nos deparamos com várias 

teorias, que nos levaram a conhecer melhor os movimentos que levaram à 

especialização do conhecimento. Sem dúvida, esse movimento trouxe progresso, 

mas segregou os conhecimentos que se tornaram fechados em si mesmos. Vale 

lembrar, que os grandes inventores, no entanto, tinham uma formação, pelo menos, 

pluridisciplinar, fato relevante para a história do currículo. 

 Conhecemos melhor as teorias e vimos a profundidade de conhecimento que 

esse tipo de proposta pode dar aos alunos, fazendo com que eles vivam 

experiências que ficarão marcadas em suas vidas e farão do aprendizado uma 

grande aventura. Além disso, que tenham relação com a vida diária de cada um e 

possam ajudar a estabelecer relações sociais, tornando a criança um indivíduo que 

saiba se colocar, ter autonomia diante das situações que a vida impõe e sobretudo, 

tenha prazer em aprender. 

 Em meio a tantas mudanças que observamos em nossos dias, notamos que a 

proposta de Trabalhos por Projetos na escola, é apenas uma dentre tantas que 

podemos presenciar na atualidade. No entanto, aparece mais como um jargão 

pedagógico do que como uma proposta fundamentada em bases e princípios 

desencadeados a partir de uma idéia de educação que de fato emancipa. Podemos 

dizer, ainda há muito a se fazer nesse sentido.  
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 Ao mesmo tempo, pudemos observar no projeto de intervenção desenvolvido 

em Botucatu o envolvimento de alunos, professores, familiares e comunidade em 

geral, o que enriqueceu ainda mais a experiência e prova que é possível realizar um 

trabalho coerente com as bases teóricas diante da diversidade da realidade. 

 Sem dúvida, podemos afirmar que a escola deve proporcionar aos alunos, 

situações da própria vida, para que tenham condições de pensar e agir por si 

mesmos, tomando decisões importantes para si mesmos. 

 A escola que prepara para a vida, deve tornar-se um ambiente de vida. 

Dentro dela devem observar-se situações onde os alunos possam colocar em 

prática o que aprendem em seu dia a dia e tenham liberdade para demonstrar o 

conhecimento que adquiriram. A escola que proporciona experiências vivas, será 

lembrada pelos ensinamentos que não foram ensinados simplesmente em palavras, 

mas foram vividos por todos os envolvidos. 

 Dewey já dissera no século passado, que educação é a própria vida. Se 

aceitamos esse pressuposto, o Trabalho por Projetos está à nossa disposição para 

contribuir para um ensino mais eficaz e uma experiência inesquecível para nossos 

alunos e todos os envolvidos. 
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