
01/08/2014

1

Pedagogia de Projetos: um convite   
a novas descobertas

www.juliofurtado.com.br
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Falaremos sobre:

� A essência do conceito de Projeto

� Os Projetos de Trabalho como estratégia para o 

desenvolvimento sócio cognitivo

� A atitude do professor no trabalho com projetos.

� Sugestões práticas

Por que trabalhar com projetos?
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Conteúdos 
X                                            

Habilidades e Competências

Informações

Habilidades e 

Competências

Informações

Habilidades e 

Competências

O aluno não sabe nada

O professor sabe tudo

O professor ensina e o aluno aprende

Aprender é um movimento de fora para dentro

Aprender não envolve esforço ativo nem criativo por parte de quem aprende

Para aprender é necessário esforço passivo e reprodutivo
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Aprender é um movimento de 
dentro para fora

Quem aprende precisa ter 
papel ativo e criativo

Aprender é processo  
subjetivo e pessoal

O professor auxilia o aluno em 
seu papel de aprender

O aluno traz consigo toda uma 
gama de conhecimentos O diálogo é essencial para 

uma relação horizontal

Modelo Dialogal e Projetos de Trabalho: uma possibilidade

Aprender é um movimento de 
dentro para fora

Quem aprende precisa ter 
papel ativo e criativo

O professor auxilia o aluno em 
seu papel de aprender

O aluno traz consigo toda uma 
gama de conhecimentos

O diálogo é essencial para 
uma relação horizontal

O ponto de partida de um 
Projeto deve ser um 

questionamento.

Planejamento, pesquisa 
ativa, elaboração de 

material.

Aprendizagem 
compartilhada.

Momentos parciais de 
avaliação e discussão. 

Aproveitamento da 
experiência do aluno.
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Projetos e facilitação cognitiva

• Os projetos de trabalho 
permitem uma maior 
diversificação no uso dos 
canais de aprendizagem, 
pois permite múltiplas 
linguagens e formas de 
participação. É um caminho 
mais democrático.
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Saber resolver um 
sistema de Equações.

Lucas comprou 3 canetas e 2 
lápis pagando R$ 7,20. Danilo 
comprou 2 canetas e 1 lápis 
pagando R$ 4,40. Qual o preço 
de um lápis e qual o preço de 
uma caneta?

Saber classificar 
orações subordinadas e 
coordenadas.

Escrever um texto sobre a 
importância coleta seletiva do 
lixo.

Saber como se forma o 
solo e classificá-lo.
Caracterizar os tipos de 
vegetação e de erosão.

Explicar as causas dos 
deslizamentos de encostas e 
apontar algumas ações 
preventivas.

Projectu - particípio passado do verbo PROJICERE

Lançar para adiante

Plano, intento, desígnio
Que quer dizer

Lançamo-nos para adiante 
a partir do que temos

PROBLEMA
POSSIBILIDADES
ENVOLVIMENTO

Antever  o futuro diferente do presente 
a partir da solução do problema.

A essência do conceito de projeto.
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Afinal, o que é um projeto?

• Projeto é intenção, pretensão, sonho: 

“Meu projeto é comprar uma casa”.

• Projeto é doutrina, filosofia, diretriz: 

“Meu projeto de país é muito diferente”.

•Projeto é idéia ou concepção de produto ou 
serviço: “Estes dois carros são projetos muito 

semelhantes”.

•Projeto é esboço ou proposta: 
“Todos têm o direito de apresentar um projeto de lei ao 

Congresso”.

•Projeto é desenho para orientar construção: 
“Já aprovei e pedi ao arquiteto que detalhasse o 

projeto”.
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•Projeto é empreendimento com investimento: 

“A Prefeitura vai construir novo projeto habitacional”.

•Projeto é atividade organizada com o objetivo de 
resolver um problema:

“Precisamos iniciar o projeto de desenvolvimento de um novo 
motor, menos poluente”.

Projeto é um tipo de organização temporária, 
criada para realizar uma atividade finita:

“Aquele pessoal é a equipe do projeto do novo motor”.

•Todas as definições são corretas e abrangem significados 
do termo projeto. Neste momento, interessam os dois 
últimos, que definem projeto do ponto de vista do 

gerenciamento e pesquisa. 

•Projeto é atividade organizada, que tem 
por objetivo resolver um problema, 

compreender um fenômeno ou conhecer 
uma realidade.
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Ensinamos mais sobre como aprender do 
que sobre o conteúdo que ensinamos.

As diferentes fases e atividades que compõem um 
projeto ajudam os estudantes a desenvolver a 

consciência sobre o próprio processo de 
aprendizagem.

Está na hora da postura dialogal de 
Paulo Freire sair do papel!

O modelo propõe que o docente abandone o papel 
de "transmissor de conteúdos" para se transformar 
num pesquisador. O aluno, por sua vez, passa de 

receptor passivo a sujeito do processo. 

A aprendizagem significativa 
só ocorre quando as 

informações e conhecimentos 
relacionam-se de maneira 

não-arbitrária com aquilo 
que a pessoa já sabe.

A aprendizagem significativa 
só ocorre quando as 

informações e conhecimentos 
relacionam-se de maneira 

não-arbitrária com aquilo 
que a pessoa já sabe.
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Segundo Freinet, está 
fadado ao fracasso 

qualquer método que 
pretenda fazer “beber 
água o cavalo que não 

tem sede”.

Segundo Freinet, está 
fadado ao fracasso 

qualquer método que 
pretenda fazer “beber 
água o cavalo que não 

tem sede”.
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Aprender pressupõe uma mobilização cognitiva 
desencadeada por um interesse, por uma        

necessidade de saber. 

O que torna possível esse interesse?

Aprender pressupõe uma mobilização cognitiva 
desencadeada por um interesse, por uma        

necessidade de saber. 

O que torna possível esse interesse?

Tomar consciência de um desequilíbrio cognitivo e agir no 
sentido de buscar novo equilíbrio são ações intimamente 

ligadas a aspectos cognitivos e emocionais. 

Podemos, por exemplo, negar o desequilíbrio ou mesmo 
aceitá-lo e sentirmo-nos incapazes de superá-lo. Ambas 

as reações impedem a aprendizagem significativa.

Tomar consciência de um desequilíbrio cognitivo e agir no 
sentido de buscar novo equilíbrio são ações intimamente 

ligadas a aspectos cognitivos e emocionais. 

Podemos, por exemplo, negar o desequilíbrio ou mesmo 
aceitá-lo e sentirmo-nos incapazes de superá-lo. Ambas 

as reações impedem a aprendizagem significativa.
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Auto-estima X DesafiosAuto-estima X Desafios

Auto-estima

Desafio

Sentimento de 
incapacidade

Não ocorre 
aprendizagem 
significativa

Auto-estima X DesafiosAuto-estima X Desafios

Auto-estima

Desafio

Desinteresse

Não ocorre 
aprendizagem 
significativa



01/08/2014

13

Auto-estima X DesafiosAuto-estima X Desafios

Auto-estima

Desafio

Sentimento de 
possibilidade

O desafio é 
encarado e ocorre 

aprendizagem 
significativa

“É preciso reagrupar os 
saberes para buscar a 

compreensão do universo” 

Edgar Morin
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� INSTIGAR

� DISPONIBILIZAR

� PROMOVER INTEGRAÇÃO

� INSTIGAR

� DISPONIBILIZAR

� PROMOVER INTEGRAÇÃO

� O que vamos investigar?
� Por quê ?
� Como faremos ?
� Onde buscaremos informações?
� Quando faremos cada coisa?
� De que material precisaremos?
� Quais serão nossas segundas opções?

O professor deverá planejar possibilidade e não 
as atividades.
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� Apresentar situações desafiadoras. 

� Oferecer subsídios e recursos.

� Facilitar o contato com elementos novos.

� Pesquisar junto (disponibilizar-se)

� Solicitar a expressão do aluno.

� Acompanhar o percurso de sua construção 
(conclusões provisórias).

� Promover a avaliação coletiva do passo-a-passo.

� Coordenar a apresentação final.
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• Nos projetos bem 

elaborados, o problema é 

visto não como algo que 

inspira receio, aversão, mas 

como algo atraente e 

estimulante que desperta a 

atenção e o raciocínio e 

conduz à autonomia.

Projetos de trabalho e 

facilitação cognitiva

Projetos de trabalho e 

facilitação cognitiva
• Os Projetos de Trabalhos se prestam, 

com eficácia à minimização das 

principais dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento de habilidades 

intelectuais, que são:

– Falta de concentração

– Dificuldades na comunicação e na 

interação.

– Dificuldade para entender a lógica 

de funcionamento da língua.
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“Processos da Aprendizagem Significativa”

Discutir Definir

Perceber
Especificida-

des

Relação

Dialógica

Transformar

Desafios 

Instigantes

Dar sentido
ao conteúdo

Criar

argumentos

Compreender
(construir o conceito)

Etapas da Aprendizagem Significativa 
X 

Etapas de um Projeto de Trabalho

Dar Sentido

Perceber

Contextualizar o 
problema central do 
projeto na vida dos 

alunos.

• De que maneiras eu 
percebo esse problema?

Bate-papos, exemplos, 

vídeos, simulações, etc.
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Etapas da Aprendizagem Significativa 
X 

Etapas de um Projeto de Trabalho

Compreender
(Construir o conceito)

Evidenciar as propriedades 
específicas do problema.

• Como esse problema se 
apresenta na realidade e quais 

suas conseqüências?

• Que variáveis estão 
envolvidas na compreensão 

desse problema?

• Que possibilidades existem 
para solução desse problema?

Discussões, painéis, 

leituras, entrevistas, 

levantamentos, 

observações, etc.

Etapas da Aprendizagem Significativa 
X 

Etapas de um Projeto de Trabalho

Definir

Expressão oral, escrita e 
gráfica do problema e das 
possibilidades de solução.

• Expressar o problema e suas 
possibilidades de solução 

através de um texto.

• Expressar o problema e suas 
possibilidades de solução 

graficamente.Maquetes, construção 

de textos, gráficos, 

colagens, 

dramatizações, etc.



01/08/2014

19

Etapas da Aprendizagem Significativa 
X 

Etapas de um Projeto de Trabalho

Argumentar

Discutir

Relacionar logicamente os 
conceitos inerentes ao 

problema estudado e construir 
uma cadeia de raciocínio 
através da argumentação.

• Promover discussões sobre 
o problema e suas 

possibilidades de solução.

• Construir argumentos 
sólidos relativos à solução do 

problema.

Debates, simulações,  

seminários, etc.

Etapas da Aprendizagem Significativa 
X 

Etapas de um Projeto de Trabalho

Transformar

Implementação de um 
conjunto de ações que altere 
em algum nível, a realidade.

• Propor/implementar ações de 
solução.

• Promover a conscientização 
da comunidade sobre a 

importância da solução do 
problema.

Projetos de ação
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A energia de aprender é a inquietação.

Não basta o tema ser "do gosto" dos alunos. Se não 
despertar a curiosidade por novos conhecimentos, nada feito. 

Por isso, uma etapa importante é a de levantamento de 
dúvidas e definição de objetivos de aprendizagem. 

O projeto avança à medida que as perguntas 
são respondidas e o ideal é fazer anotações para 

comparar erros e acertos — isso vale para 
alunos e professores porque facilita a tomada de 

decisões. 

� Diferenciam altitude e altura.

� Reconhecem o processo de erosão fluvial.

�Não relacionam tipo de relevo ao processo de erosão.

� Dificuldades na localização geográfica dos rios.

Exemplos de anotações do professor:
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Todo o projeto de trabalho deve estar alicerçado 
nos conteúdos pré-definidos pela escola e pode        

(ou não) ser interdisciplinar.

Antes, defina os problemas a resolver. Depois, escolha a(s) 
disciplina(s). Nunca o contrário. De que disciplinas 

precisaremos para responder essa questão?

A conclusão pode ser uma exposição, um 
relatório ou qualquer outra forma de expressão. 

(ritual, produto, auto-estima, resposta).

Apresentar o produto final do projeto é 

alimentar a autoestima, ampliar o contato com 

as potencialidades e incentivar superações.
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1ª etapa

- A partir de uma história

- Após um passeio

- A circulação de aves em torno da 

escola
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Alguns Exemplos Práticos

Projeto: O que você faz do seu tempo? – E. Médio

Tipo: Interdisciplinar (Mat – Port – Filos.)

Conteúdos: Conversão de unidades de tempo/Gráficos,  
Crônica, Sentido da vida.

Pergunta geradora:  Você utiliza bem o seu tempo?

Planejamento: Vivência: o que você faz do seu tempo? 
Montagem do gráfico. Análise do gráfico. C. A. V. Metas.

Execução: Análise dos objetivos de vida X distribuição do tempo. 
Construção do gráfico desejável. Reuniões de relato. 

Conclusão/Avaliação: Organização da apresentação 
(Relatos da Experiência)

Sujeito que 
conhece

Objeto a ser 
conhecido

AFINAL, COMO SE CONHECE?AFINAL, COMO SE CONHECE?
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1. Professor realiza projetos isolados em sua disciplina.
1. Excesso de Projetos ao mesmo tempo – saturação, 

reprodução, pobreza de exploração.

2. Projetos Interdisciplinares.
1. Participação de vários professores. Exige coordenação e 

acompanhamento. Perigo de fragmentação.

3. Disciplina específica para esse fim.
1. Professor coordenador, mediador e viabilizador dos 

processos.

4. Coordenação da Disciplina Informática.
1. Professor integrador. Coordenação geral é necessária.

Alguns Exemplos Práticos

Projeto: Religião Muçulmana  – 1ª Série - E. Médio

Tipo: Interdisciplinar (Geo – Hist. – Port - Filos)

Conteúdos: Oriente Médio, Os Árabes, Dissertação, Visão de 
Mundo

Pergunta geradora:  Por que a religião muçulmana está sendo 
alvo de tanta polêmica?

Planejamento: Levantamento de hipóteses. Definição dos meios de 
investigação. Cronograma. Recursos

Execução: Divisão de equipes (Histórico / Fotografias / O Alcorão / 
Mulçumanos no Brasil / A situação do Oriente Médio). Reuniões de relato. 
Visita a uma Mesquita.

Conclusão/Avaliação: Organização da apresentação 
(Exposição de fotos, relatos orais, Entrevista com um grupo muçulmano, 
Projeto Religiões da Paz)
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Alguns Exemplos Práticos

Projeto: Eu quero um novo! – 8ª Série

Tipo: Interdisciplinar (Geo – Port – Mat - Filos)

Conteúdos: Capitalismo/Consumismo/Meio-ambiente, 

Descrição, Percentagem e Felicidade

Pergunta geradora:  O que é ser feliz pra você?

Planejamento: Levantamento de hipóteses. Definição dos meios 
de investigação. Cronograma. Recursos

Execução: Divisão de equipes (O Capitalismo / Entrevistas  e 
Fotografias / A Felicidade / Músicas, textos e poesias). Reuniões de 
relato. 

Conclusão/Avaliação: Organização da apresentação 
(Exposição de fotos, relatos orais, Apresentação musical, Projetos 
“Conserte o seu usado” e “Faça a sua moda”)
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Alguns Exemplos Práticos

Projeto: Mais alto e mais frio! – 5ª Série

Tipo: Disciplinar (Geografia)

Conteúdo: Atmosfera – Clima – Aquecimento do ar.

Pergunta geradora:  Por que quanto mais alto mais frio fica 
se estamos mais perto do sol?

Planejamento: Levantamento de hipóteses. Definição dos meios 
de investigação. Cronograma. Recursos

Execução: Divisão de equipes (Experiências / Estatísticas / 
Maquete / Fotos e Entrevistas).  Aula-passeio. Reuniões de relato. 

Conclusão/Avaliação: Organização da apresentação 
(Exposição de fotos, relatos orais, Dramatização, Projeto Ida a Petrópolis)
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Alguns Exemplos Práticos

Projeto: Física no Parque – E. Médio

Tipo: Disciplinar (Física)

Conteúdos: Aceleração/desaceleração, Força centrífula / 
centrípeta, atrito, Gravidade, Inércia, etc. 

Pergunta geradora:  Existe Física num parque de 
diversões??

Planejamento: Montagem do Guia de Observação e orientações 
sobre como as observações seriam registradas.

Execução: Ida ao Parque, acompanhados pelo Professor de Física 
e do Coordenador Pedagógico. Posto tira-dúvida no local. Reunião de 
relato em sala de aula.  

Conclusão/Avaliação: Organização da apresentação 
(Relatos da Experiência) Seminário.

O trabalho com projetos pode dar conta de alguns 

objetivos educacionais com maior profundidade, 

em particular o desenvolvimento da autonomia 

intelectual, o aprender a aprender, o 

desenvolvimento da organização individual e 

coletiva, bem como a capacidade de tomar 

decisões e fazer escolhas com o propósito de 

realizar pequenos ou grandes projetos pessoais.
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Um exemplo práticoUm exemplo prático

• Projeto: Meninos de rua – 6ª Série

• Tipo: Interdisciplinar (Geo – Port - Mat)

• Conteúdos: Urbanização, Crônica e Gráficos
• Pergunta geradora: Quem são os meninos de rua? Por que 

vivem na rua?

• Planejamento: Levantamento de hipóteses. Definição dos meios 
de investigação. Cronograma. Recursos

• Execução: Divisão de equipes (Estatísticas / Entrevistas Fotografias / 
Órgãos responsáveis / Ações que já existem). Reuniões de relato. 

• Conclusão: Organização da apresentação (Exposição de fotos, 
relatos orais, Lanche para os meninos de rua, Projetos de intervenção na 
realidade)

• Projeto: Meninos de rua – 6ª Série

• Tipo: Interdisciplinar (Geo – Port - Mat)

• Conteúdos: Urbanização, Crônica e Gráficos
• Pergunta geradora: Quem são os meninos de rua? Por que 

vivem na rua?

• Planejamento: Levantamento de hipóteses. Definição dos meios 
de investigação. Cronograma. Recursos

• Execução: Divisão de equipes (Estatísticas / Entrevistas Fotografias / 
Órgãos responsáveis / Ações que já existem). Reuniões de relato. 

• Conclusão: Organização da apresentação (Exposição de fotos, 
relatos orais, Lanche para os meninos de rua, Projetos de intervenção na 
realidade)
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A integração das diferenças potencializa o 
desenvolvimento das habilidades intelectuais porque 

amplia a compreensão do mundo.

A integração das diferenças potencializa o 
desenvolvimento das habilidades intelectuais porque 

amplia a compreensão do mundo.
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www.juliofurtado.com.br
E-mail: julio@juliofurtado.com.br

Obrigado pela atenção!

Lançamento em DVD


