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Capítulo1 

Era Uma Vez... 

Trajetos e Projetos 

 

- A vida dos seres humanos é constituída por uma constante elaboração e reelaboração de 
projetos. Temos projetos simples, como realizar uma viagem no final de semana, (...). 
(Barbosa e Horn, p. 15, 2008)  

- Para iniciar nossa conversa, seria oportuno remontar às origens da palavra projeto, pelo 
simples fato de que esse vocábulo não é de domínio exclusivo do campo educacional. 
Observamos o uso dos projetos em diferentes áreas do conhecimento, como a arquitetura, 
a engenharia, a sociologia. Geralmente, situa-se em Florença, no período do 
renascimento, o nascimento dos primeiros esboços de projetos técnicos: de arquitetura 
(...), isto é, antecipações metódicas que evitavam o erro. Leonardo da Vinci pode ser 
considerado um exímio projetista, pois, antes de realizar seus trabalhos, desenhava os 
esboços do que  resultaria em grandes obras: seus desenhos, suas esculturas, suas telas. 
(...). (Barbosa e Horn, p.15, 2008). 

- Na passagem do século XIX para o século XX, foi constituído um movimento 
educacional denominado Escola Nova, que teve um papel muito importante no 
questionamento aos novos sistemas educacionais que emergiam no mundo ocidental. Ao 
problematizar a escolarização, fazia uma severa crítica à escola tradicional, bem como às 
concepções de criança, de aprendizagem e de ensino. Esse movimento uniu educadores 
de vários pontos da Europa e da América do Norte, estendendo-se também pra outros 
continentes. (Barbosa e Horn, p.16, 2008). 



- O trabalho com projetos foi utilizado inicialmente na escola experimental da 
Universidade de Chicago e, posteriormente expandiu-se na América do Norte. Essa 
proposta reflete o pensamento de uma escola ativa, onde meninos e meninas aprendem 
sobre tudo ao partilhar diferentes experiências de trabalho em comunidade. O foco é a 
vida em comunidade e a resolução de problemas emergentes da mesma. Neste contexto, 
a sala de aula funciona como uma comunidade em miniatura, preparando seus 
participantes para a vida adulta. (Barbosa e Horn, p.17, 2008). 

- Quatro passos eram considerados norteadores da planificação de um projeto: decidir o 
proposito do projeto, realizar um plano de trabalho para sua resolução, executar o plano  
projetado, julgar o trabalho realizado. (Barbosa e Horn, p.18, 2008). 

- Hoje voltamos a falar de projetos, porem não da mesma forma que a Escola Nova o fez. 
É necessário dar-lhes ‘’uma nova versão’’, na qual estejam incluídos o contexto sócio 
histórico, e não apenas o ambiente imediato, o conhecimento  das características dos 
grupos de alunos envolvidos, a atenção `a diversidade e o enfoque em temáticas 
contemporâneas e pertinentes à vida das crianças. Por que motivo se volta, quase cem 
anos depois, a falar em estruturar o ensino através de projetos e justamente na Educação 
Infantil? (Barbosa e Horn, p.19, 2008). 

 

 

 

 

Capitulo2 

Por que Voltar a Falar Em Projetos. 

 

 

- Como Vimos no Capitulo anterior, o ideário acerca do trabalho pedagógico sob a forma 
de projetos não é recente na historia da educação. Poderíamos então começar este capítulo 
refletindo sobre quais seriam os motivos pelos quais essa forma de organizar o ensino 
voltou ao cenário educacional contemporâneo. (Barbosa e Horn, p.23, 2008). 

 

Os Novos Paradigmas da Ciência  

- Se a ciência e a tecnologia no século XIX e início do século XX tiveram um 
extraordinário desenvolvimento no caminho da especialização, o século atual inicia 
questionando a compartimentalização dos saberes e apontando a passagem de um 
paradigma disciplinar para um interdisciplinar ou transdisciplinar ou, como afirmaria 
Edgar Morin (2000), para a religação dos saberes. (...). (Barbosa e Horn, p.24, 2008). 

 

 



A Aprendizagem Humana 

- A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa 
atividade acontecer num contexto histórico e cultural, pois e na vida social que os sujeitos 
adquirem marcos de referencia para interpretar as experiências e aprender a negociar os 
significados de modo congruente com as demandas da cultura. A presença do outro, 
adultos ou pares, e a coerência de interações com conflitos, debates, construções coletivas 
são fonte privilegiada de aprendizagem. (Barbosa e Horn, p.26, 2008). 

 

A Infância na Sociedade Contemporânea  

 

- A sociedade globalizada esta organizada em rede, constituindo-se em um sistema aberto, 
capaz de expandir-se de maneira ilimitada e integrando novos nós que permitem a 
comunicação dentro dessa malha, ou seja, formam-se elos que compartilham os mesmos 
códigos de comunicação. Para poder participar dessa rede é preciso que os atores 
apropriem-se desses códigos e é nesse espaço, na oferta de diferentes linguagens 
simbólicas, que reside o importante papel da instituição educacional n sociedade 
contemporânea, a qual, assim constituída, precisa de novos tipos de agentes. (Barbosa e 
Horn, p.28, 2008). 

- Assim, a escola deve sair da sua função de transmissora de conhecimentos a serem 
acumulados para assumir a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função 
das questões que se levantam. (Barbosa e Horn, p.28, 2008). 

 - Passou-se de uma concepção segundo a qual as crianças eram vistas como seres em 
falta, incompletos, apenas a serem protegidos, para uma concepção das crianças como 
protagonistas do seu desenvolvimento, realizado por meio de uma interlocução ativa com 
seus pares, com os adultos que as rodeiam, com o ambiente no qual estão inseridas. As 
crianças são capazes de criar teorias, interpretações, perguntas, e são co-protagonistas na 
construção dos processos de conhecimento. Quando se propicia na educação infantil a 
aprendizagem de diferentes linguagens simbólicas, possibilita-se às crianças colocar em 
ação conjunta e multifacetada esquemas cognitivos, afetivos, sociais, estéticos e motores. 
(Barbosa e Horn, p.28, 2008). 

- Compreender etimológica e pedagogicamente o que é projetar torna-se fundamental 
para construirmos nossos próprios caminhos nessa trajetória. (Barbosa e Horn, p.30, 
2008). 

 

 

 

 

 

Capitulo3 



Mas o Que é Projetar 

 

- Conforme o Dicionário Aurélio (1995), a palavra projeto significa atirar longe, 
arremessar, planejar, isto é, pensar e/ou  fazer uma ação direcionada para o futuro. É um 
plano de trabalho, ordenado e particularização para seguir uma ideia ou um propósito, 
mesmo que vagos. Um projeto é um plano com características e possibilidades de 
concretização. Um plano de ação intencionado que potencializa a capacidade de avaliar 
o futuro a quem o propõe ou o vive; que, por antecipar-se na consciência e ter como base 
o passado e o presente, oferece uma consequente capacidade metodológica para a escolha 
dos meios necessários para a concreta realização do plano. Um projeto pode ser esboçado 
por meio de diferentes representações, como cálculos, desenhos, textos, esquemas e 
esboços que definam o percurso a ser utilizado para a execução de uma ideia. (Barbosa e 
Horn, p.31, 2008). 

- Ao pensarmos em trabalho com projetos, podemos fazê-lo em diferentes dimensões; os 
projetos organizados pela escola para serem realizados com as famílias, as crianças e os 
professores; o projeto politico-pedagógico da escola; os projetos organizados pelos 
professores para serem trabalhados com as crianças e as famílias; e também os projetos 
propostos pelas próprias crianças. Aqui,  privilegiamos os projetos de trabalho que são 
organizados tendo-se em vista a aprendizagem dos alunos dentro da sala de aula. (Barbosa 
e Horn, p.33, 2008). 

- Projetar é como construir um puzzle cujas peças estão dentro da caixa, mas não há na 
tampa, o desenho da figura final. Monta-se, tente-se, procuram-se aquelas que têm 
conteúdo ou forma semelhante e, aos poucos, vai emergindo uma surpreendente figura. 
Os conteúdos são peças do quebra-cabeça e somente ganham significação quando 
relacionados em um contexto. (Barbosa e Horn, p.34, 2008). 

 

 

Capitulo4 

Projetualidade em Diferentes Tempos: 

Na Escola e na sala de Aula 

 

- Trabalhar com projetos não significa apenas ter uma sala dinâmica e ativa, pois muitas 
vezes essas atividades são apenas formas de hiperestimulação, em que, como diz: Tonucci 
(1986),as crianças produzirão muito, mas de maneira estéril’’. Os resultados são vários e 
vistosos, porem os processos são pobres, parciais, fragmentados e duram apenas o tempo 
da realização. Com frequência, essas atividades são repetitivas e o processo parece um 
carrossel, em que se faz muito, um trabalho atrás do outro, sem sentido definido.  (Barbosa 
e Horn, p.35, 2008). 

- Para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo para 
as crianças e também para os professores. Um currículo não pode ser a repetição continua 



de conteúdos, como uma ladainha que se repete infindavelmente no mesmo ritmo, no 
mesmo tom, não importando a quem ouça quem observe ou o que se aprende. Afinal, 
sabe-se que o conhecimento não é verdade imutável, mas algo transitório, inacabado, 
imperfeito e em continua pesquisa. Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os 
diferentes conhecimentos construídos na historia da humanidade de modo relacional e 
não linear, propiciando às crianças aprender através de múltiplas linguagens, ao mesmo 
tempo em que lhes proporcionam a reconstrução do que já foi aprendido. (Barbosa e 
Horn, p.35, 2008). 

 

Projetualidade na Escola: 

 A Articulação entre Proposta Pedagógica e a 

 Organização do Ensino em Projetos de Trabalho 

 

- As discussões atuais em torno do fazer pedagógico são unânimes em reafirmar que a 
construção de uma proposta pedagógica, legitimada como o documento norteador de todo 
o trabalho na escola, é imprescindível quando se pretende alcançar uma educação de 
qualidade.  (Barbosa e Horn, p.43, 2008). 

- Um aporte importante nessa discussão  é entender a proposta pedagógica como um 
instrumento que responda às necessidades sociais da comunidade onde se insere, e a partir 
disso, desvelar o ‘’para que’’ e ‘’pra quem’’ de uma forma fragmentada. Trabalhar com 
projetos emerge como possibilidade metodológica possível nessa perspectiva, partindo-
se de uma situação-problema para qual convergem diferentes campos do conhecimento.  
Seu papel é o de articular e estabelecer relações compreensivas que possibilitem novas 
convergências geradoras. (Barbosa e Horn, p.45, 2008). 

- A metáfora de ‘’portas que vão se abrindo’’ se ajusta à metodologia de projetos: 
conforme avançamos nas pesquisas, nas atividades que vão sendo construídas, podemos 
navegar em diferentes áreas do conhecimento. (Barbosa e Horn, p.46, 2008). 

 

Projetualidade na Sala de Aula 

- Reapresentando a ideia de que não trabalhamos projetos de maneira fragmentada, com 
tempos predeterminados, com atividades planejadas com antecedência, queremos 
reafirmar que, para se trabalhar com a organização do ensino em projetos de trabalho, e 
preciso inseri-lo em uma proposta pedagógica que contemple concepções de ensino e 
aprendizagem, educação, modos de organizar o espaço. Ao definirmos todas essas 
questões, é fundamental permitirmos a entrada ‘’do mundo entra na sala de aula’’. Nesse 
sentido, não cabe considerar uma sala como uma estrutura centrada da figura do adulto, 
com lugares e materiais definidos previamente, os quais não permitem novas interações 
das crianças com o meio, novos olhares das crianças da realidade em que se inserem. 
(Barbosa e Horn, p.46, 2008). 

 



 

Os Tempos na Sala de Aula 

- Os projetos podem ter tempos diferentes  de duração. Existem projetos de curto prazo, 
outros que exigem um médio prazo entre a elaboração e a execução, assim como aqueles 
de longo prazo, isto é, que podem durar um extenso período de trabalho. (...). O tempo do 
projeto é o tempo da vida. Jamais se domina ao trabalhar com essa metodologia, o que se 
deveria saber para o empreendimento desse o início ou o tempo que o processo irá durar. 
É uma incógnita para pais, professores e crianças. O tempo será definido na ação. (...). 
(Barbosa e Horn, p.47, 2008). 

 

Os Espaços na Sala de Aula 

- Neste contexto, não se considera somente o meio físico ou material, mas também as 
interações que se produzem nesse meio. É um todo indissociável de objetos, odores, 
formas, cores, sons e pessoas que habitam e que se relacionam dentro de uma estrutura 
física determinada que, ao mesmo tempo, é contida  por esses elementos que pulsam 
dentro dela  como se tivesse vida. (...). (Barbosa e Horn, p.48, 2008). 

- A implicação pedagógica decorrente dessa ideia é a de que a forma como organizamos 
o espaço interfere significativamente nas aprendizagens infantis. Ou seja, quanto mais o 
espaço for desafiador e promover atividades conjuntas entre parceiros, quanto mais 
permitir que as crianças se descentrem da figura do adulto, mais fortemente se constituirá 
como propulsor de novas e significativas aprendizagens.  (Barbosa e Horn, págs. 49 e 50, 
2008). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 
NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Prof.ª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 
Prof.ª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 

DISCENTE: GREICI DA SILVA SOARES 
 

 

FICHAMENTO 

Referência: Projetos Pedagógicos na educação Infantil/ Maria Carmem Silveira 
Barbosa, Maria da Graça Souza Horn- Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

 

Capítulo 01 



Era uma vez... Trajetos e projetos 

Barbosa & Horn 

- Avida dos seres humanos é constituída por uma constante elaboração e reelaboração de 

projetos. Temos projetos simples, como realizar uma viagem no final de semana, escrever 

uma carta, e outros com grande grau de complexidade, como, por exemplo, escolher e 

aprender uma profissão. Afinal, antecipar é uma das importantes características da nossa 

espécie. (Barbosa & Horn, 2008, pg.15). 

- Na passagem do século XIX para o século XX, foi constituído um movimento 

educacional denominado Escola Nova, que teve um papel muito importante no 

questionamento aos novos sistemas educacionais  que emergiam no mundo ocidental. Ao 

problematizar a escolarização, fazia uma severa crítica  à escola tradicional , bem como 

ás concepções de criança, de aprendizagem e de ensino. Esse movimento uniu educadores 

de vários pontos da Europa e da América do Norte, estendendo-se também para outros 

continentes. (Barbosa e Horn, 2008, pg. 16). 

-Podemos apontar o filósofo americano e educador John Dewey e seu seguidor William 

Kipatrick³ como os principais representantes da pedagogia de projetos. De acordo com 

Aguayo (1935, p.88), essa palavra foi citada no âmbito pedagógico pela primeira vez nos 

Estados Unidos, e 1908. Por ser pragmatista, Dewey acreditava que o conhecimento só é 

obtido através da ação, da experiência, pois o pensamento é produto do encontro do 

indivíduo com o mundo. Nós seres humanos, somos dotados do desejo de conhecer, de 

aprender, afinal temos dúvidas e necessidades, o que nos leva constantemente a enfrentar 

problemas de ordem teórica ou prática, procurando, a partir daí, construir respostas e 

explicações válidas. (Barbosa & Horn, 2008, pg.17). 

-Nos tempos atuais, podemos agregar ainda como proposta de organização de ensino os 

temas geradores, oriundos do referencial teórico de Paulo Freire (1967). Nessa 

abordagem, os conteúdos as habilidades, e as atividades dos educandos giram em torno 

de temas que têm relação com a realidade socioeconômica e cultural em que se insere o 

individuo. (Barbosa & Horn, 2008, pg.19). 

 

Capítulo 2 

Por que voltar a falar em projetos? 



Barbosa & Horn 

- Se a ciência e a tecnologia no século XIX e início do século XX tiveram um 

extraordinário desenvolvimento no caminho da especialização, o século atual inicia 

questionando a compartimentalização dos saberes e apontando a passagem de um 

paradigma disciplinar para um interdisciplinar ou transdisciplinar ou, como afirmaria 

Edgar Morin (2000), para a religação dos saberes. Para resolver os complexos problemas 

que a humanidade construiu, como a pobreza, as epidemias, o terrorismo, o aquecimento 

global, é preciso que, cada vez mais, as disciplinas entrem em conexão, compartilhem os 

seus conhecimentos, estabeleçam confrontos e abram suas fronteiras em função da 

compreensão e da tomada de decisões.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.24). 

- Os processos de aprendizagem humana vêm sendo estudados em especial pela área da 

psicologia da aprendizagem. As interpretações iniciais, sobretudo no século XIX, sobre a 

aprendizagem tinham como paradigma a biologia, que indicava uma visão maturacional, 

isto é, uma idéia de que a herança genética era o elemento primordial para a aprendizagem 

e de que as novas aquisições comportamentais e cognitivas emergiriam das alterações na 

maturação das estruturas físicas e dos processos fisiológicos do organismo.(Barbosa & 

Horn, 2008, pg.25). 

 

 

- Essa visão propicia a passagem de uma perspectiva da aprendizagem individual e 

racional para uma perspectiva social e multidimensional. Destaca-se a concepção de que 

os processos de aprendizagem são racionais, sensoriais, práticos, emocionais e sociais ao 

mesmo tempo, isto é, todas as dimensões da vida- a emoção, a cognição, a corporeidade- 

estão em ação quando se aprende. Portanto, as práticas educativas devem levar em conta 

os vários aspectos humanos quando o objetivo é auxiliar aos alunos a interpretar e 

compreender o mundo que os circunda e a si mesmos. Nesse sentido, para provocar 

aprendizagens, é preciso fazer conexões e relações entre sentimentos, idéias, palavras, 

gestos e ações.  (Barbosa & Horn, 2008, pg26.). 

- A sociedade contemporânea globalizada está organizada em rede, constituindo-se em 

um sistema aberto, capaz de expandir-se de maneira ilimitada e integrando novos nós que 

permitem a comunicação dentro dessa malha, ou seja, formam-se elos que compartilham 



os mesmos códigos de comunicação. Para poder participar dessa rede, é preciso que os 

atores apropriem-se desses códigos e é nesse espaço, na oferta de diferentes linguagens 

simbólicas, que reside o importante papel da instituição educacional na sociedade 

contemporânea, a qual, assim constituída, precisa de novos tipos de agentes. (Barbosa & 

Horn, 2008, pg.28). 

 

 

Capítulo 3 

Mas o que é projetar? 

Barbosa & Horn 

 

-Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de 

resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, 

imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade 

de organização. Os projetos permitem criar, sob forma de autoria singular ou de grupo, 

um modo próprio para abordar ou construir uma questão e responde-la. A proposta de 

trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e de dependência do grupo; 

momentos de cooperação do grupo sob uma autoridade mais experiente e também de 

liberdade; momentos de individualidade e de sociabilidade; momentos de interesse e de 

esforço; momentos de jogo e de trabalho como fatores que expressam a complexidade do 

fato educativo.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.31). 

- Há sempre um momento de decisão inicial e de avaliação final, mas a forma como os 

momentos são articulados, subdivididos e organizados fica a critério do grupo de alunos 

e educadores, bem como do tipo de situação educativa. Sintetizando algumas idéias de 

Robira (1999) e Rinaldi (1994), podemos dizer que os projetos evocam a idéia de um 

percurso dinâmico, sensível aos ritmos comunicativos, e contêm dentro de si o sentido e 

o tempo da pergunta, da pesquisa, da criança. Rinaldi (1994) afirma que é preciso 

formular uma “pedagogia que dê forma ás coisas e não que iniba a forma das coisas”. O 

modo como o projeto será desenvolvido está intrinsecamente vinculado ao seu conteúdo. 

(Barbosa & Horn, 2008, pg.33). 



- Projetar é como construir um puzzle cujas peças estão dentro da caixa, mas não há na 

tampa o desenho da figura final. Monta-se, tenta-se, procuram-se aquelas que têm 

conteúdo ou forma semelhantes e, aos poucos, vai emergindo uma surpreendente figura. 

Os conteúdos são peças do quebra-cabeça e somente ganham significação quando 

relacionados em um contexto. (Barbosa & Horn, 2008, pg.34). 

 

Capítulo 4 

Projetualidade em diferentes tempos: Na escola e na sala de aula 

Barbosa & Horn 

 

- Trabalhar com projetos não significa apenas ter uma sala dinâmica e ativa, pois muitas 

vezes essas atividades são apenas formas de hiperestimulação, em que, como diz Tonucci 

(1986), “as crianças produzirão muito, mas de maneira estéril”. Os resultados são vários 

e vistosos, porém os processos são pobres, parciais, fragmentados e duram apenas o 

tempo da realização. Com frequência, essas atividades são repetitivas e o processo parece 

um carrossel, em que se faz muito, um trabalho atrás do outro, sem sentido definido.  

(Barbosa & Horn, 2008, pg.35). 

- Portanto, o professor precisa aprofundar-se no conhecimento da sua matéria, precisa 

saber a história do seu campo de conhecimentos, seus questionamentos atuais, suas 

fragilidades, refinar os conhecimentos que tem sobre a estrutura da sua disciplina,, 

atualizar os seus estudos, pois, quanto mais ele sabe, mais ele pode ensinar aos seus alunos 

uma postura de pesquisador quanto ao conteúdo que estuda.(Barbosa & Horn, 2008, 

pg.36). 

- É necessário que se encontrem interrogações nos percursos que as crianças fazem. Para 

tanto, é fundamental “emergi-las” em experiências e vivências complexas que justamente 

instiguem sua curiosidade. Nessas situações, é importante ressignificar as diferentes 

formas de interpretar, representar e simbolizar tais vivências, por meio do desenho, da 

expressão corporal, do contato com diferentes matérias. (Barbosa & Horn, 2008, pg.37). 

- Muitas escolas também estão permanentemente querendo agradar aos pais e entram 

nesse “barco” da sociedade de consumo: é preciso comemorar o dia do amigo, da família, 



dos avós, das mães, dos pais, do coelho e do Papai Noel... É claro que manter tradições 

culturais, cívicas e/ou religiosas é algo fundamental para as crianças pequenas e precisa 

constar no currículo, mas o importante é a  construção do sentido ( real ou imaginário) 

dessas práticas e não apenas a comemoração. Portanto, menos datas, mais significação. É 

possível afirmar que, para o desenvolvimento de um projeto, o que se faz é uma opção 

pelo aprofundamento dos conhecimentos e não pela extensão dos mesmos. (Barbosa & 

Horn, 2008, pg.40). 

- Além de ter objetivos sintéticos, claros e gerais sobre o que se pretende com a formação 

das crianças – os conhecimentos produzidos pela nossa cultura que consideramos 

fundamentais para que elas compreendam o mundo e sintam-se efetivamente inseridas 

nele -, outras questões também são relevantes. É preciso compor o currículo com as 

necessidades que nós, os adultos, acreditamos que sejam aquelas apresentadas pelas 

crianças e que podemos obter por meio da observação das brincadeiras e de outras 

manifestações não-verbais, assim como da escuta de suas falas das quais emergem os 

interesses mediatos. (Barbosa & Horn, 2008, pg.42). 

- Além disso, a proposta pedagógica da instituição, explicitada ou não, igualmente não 

foi construída por todos os integrantes da comunidade escolar: alunos, professores, 

funcionários, direção e pais dos alunos. Essa constrição coletiva deverá ser responsável 

pela convergência de pensamento à qual as correntes da psicologia, da filosofia e da 

sociologia dão suporte, ao que entendemos por educação, por ensino e aprendizagem, por 

criança, enfim, pelo tipo de cidadão que queremos formar.  (Barbosa & Horn, 2008, 

pg.43). 

- A sala de aula é um microcosmo onde complexas relações e fatores interligam-se como 

elementos estruturantes do fazer pedagógico. Compõem esse contexto as relações de 

tempo, de espaço, de interações entre crianças e crianças e professores, crianças e 

comunidade escolar. (Barbosa & Horn, 2008, pg.47). 

- A construção do espaço é eminentemente social e entrelaça-se com o tempo de forma 

indissolúvel, congregando simultaneamente diferentes influências mediatas e imediatas 

advindas da cultura e do meio em que estão inseridos seus atores. Nesse processo, é 

importante ressaltar, a priori, que o ser humano diferencia-se das outras espécies animais 

por ser capaz de criar, de usar instrumentos e de simbolizar. Utilizando-se basicamente 



do raciocínio e da linguagem, ele consegue transforar suas relações com os outros e com 

o mundo.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.48). 

- É essencial um fazer pedagógico que permita à criança agir sem o auxílio do adulto, 

levando em consideração suas necessidades básicas e suas potencialidades. Essa forma 

de organizar o espaço “quebra” o paradigma de uma escola inspirada em um modelo de 

ensino tradicional de classes alinhadas, umas atrás das outras, de móveis fixos, de 

armários chaveados pelo (a) professor (a), do (a) qual dependerá toda e qualquer ação da 

criança. (Barbosa & Horn, 2008, pg.50). 
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Capítulo 1- Era uma vez......Trajetos e projetos – Maria Carmem Silveira Barbosa; Maria 
da Graça Souza Horn 

 

Citações diretas: 

- Na passagem do século XIX para o século XX, foi constituído um movimento 

educacional chamando de Escola Nova, que teve um papel muito importante no 

questionamento aos novos sistemas educacionais que emergiam no mundo ocidental. 

(BARBOSA, HORN, 2008, p.16) 

- Em geral, os escolanovistas procuraram criar novas formas de organização do ensino 

que tivessem características como a globalização dos conhecimentos, o atendimento aos 

interesses e necessidades dos alunos, a sua participação no processo de aprendizagem, 

uma nova didática e a reestruturação da escola e da sala de aula. Nessas experiências, 



vamos encontrar várias estratégias de organização de ensino, como os centros de 

interesses, os projetos e as unidades didáticas. (BARBOSA, HORN, 2008, p.16) 

- Quatro passos eram considerados norteadores da planificação de um projeto: decidir o 

propósito do projeto, realizar um plano de trabalho para sua resolução, executar o plano 

projetado e julgar o trabalho realizado. (BARBOSA, HORN, 2008, p.18) 

- Historicamente, os projetos foram construídos com o intuito de inovar e quebrar com o 

marasmo da escola tradicional. Seus criadores tinham a convicção de pioneiros, isto é, o 

compromisso com a transformação da realidade, com o desejo e a coragem de assumir o 

risco de inovar e a convicção de que era preciso criar uma nova postura profissional. 

(BARBOSA, HORN, 2008, p.19) 

Capítulo 2 – Por que voltar a falar em projetos? – Maria Carmem Silveira Barbosa, Maria 

da Graça Souza Horn. 

Citações diretas: 

- Com isso aponta-se para uma urgente necessidade de modificação da estruturação e 

organização da vida escolar, com o intuito de construir significados para as aprendizagens 

e para a experiência dos alunos. (BARBOSM, HORN, 2008, p.24) 

- Para resolver os complexos problemas que a humanidade construiu, como a pobreza, as 

epidemias, o terrorismo, o aquecimento global, é preciso que, cada vez mais, as 

disciplinas entrem em conexão, compartilhem os seus conhecimentos, estabeleçam 

confrontos e abram suas fronteiras em função da compreensão e da tomada de decisões. 

(BARBOSA, HORN, 2008, p.24) 

- A verdade, portanto, não é absoluta, ela é construída e histórica. Tomar de empréstimo 

essas noções da ciência pode ajudar a pensar a escola como espaço privilegiado nas 

sociedades contemporâneas para a aquisição e problematização do conhecimento. 

(BARBOSA, HORN, 2008, p.25) 

- O socioconstrutivismo representado pelas ideias de H Wallon e de Vigostky, aponta 

para a superação da polarização entre o inato e o ambiental, afirmando que o 

conhecimento é construído socialmente, a partir das possibilidades de interações entre os 

sujeitos e o ambiente físico e social onde estão inseridos. Não só a escola, mas todo o 

ambiente ensina- e aprender significa criar a cultura. (BARBOS, HORN, 2008, p.25) 



- Destaca-se a concepção de que os processos de aprendizagem são racionais, sensoriais, 

práticos, emocionais e sociais, ao mesmo tempo, isto é, todas as dimensões da vida – a 

emoção, a cognição, a corporeidade, - estão em ação quando se aprende. (BARBOSA, 

HORN, 2008, p.26) 

- A inteligência vai sendo formada à medida que o sujeito se vê frente a situações 

desafiadoras, enfrentando problemas – reais ou abstratos – que se constituem na dinâmica 

cotidiana das relações dos indivíduos com o meio. (BARBOSA, HORN, 2008, p.27) 

- A escola deve sair da sua função de transmissora de conhecimentos a serem acumulados 

para assumir a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função das questões 

que se levantem. (BARBOSA, HORN, 2008, p.28) 

- As crianças são capazes de criar teorias, interpretações, perguntas, e são co-

protagonistas na construção dos processos de conhecimento. Quando se propicia na 

educação infantil a aprendizagem de diferentes linguagens simbólicas, possibilita-se às 

crianças colocar em ação conjunta e multifacetada esquemas cognitivos, afetivos, sociais, 

estéticos e motores. (BARBOSA, HORN, 2008, p.28) 

- Comprrender etimológica e pedagogicamente o que é projetar torna-se fundamental para 

construirmos nossos próprios caminhos nessa trajetória. (BARBOSA, HORN, 2008, 

p.30) 

Capítulo 3 – Mas o que é projetar? Maria Carmem Silveira Barbosa, Maria da Graça 

Souza Horn. 

Citações diretas: 

- Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de 

resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, 

imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade 

e organização. Os projetos permitem criar, sob forma de autoria singular ou em grupo, 

um modo próprio para abordar ou construir uma questão e responde-la. (BARBOSA, 

HORN, 2008, p.31) 

- Não há vida sem desejo, e a conceitualização mental do desejo, sua racionalização, 

formula-se em termos de projeto. Projetar é, pois, introduzir o inédito; um novo desejo 

em uma história não é apenas prosseguir é também romper e reorientar o curso das coisas. 

(BARBOSA, HORN, 2008, p.33) 



- Através dos projetos de trabalho, pretende-se fazer as crianças pensarem em temas 

importantes do seu ambiente, refletirem sobre a atualidade e considerarem a vida fora da 

escola. Eles são elaborados e executados para as crianças aprenderem a estudar, a 

pesquisar, a procurar informações, a exercer a crítica, a duvidar, a argumentar, a opinar, 

a pensar, a gerir as aprendizagens, a refletir coletivamente e, o mais importante, são 

elaborados e executados com as crianças e não para as crianças. (BARBOSA, HORN, 

2008, p.34) 

Capítulo 4 – Projetualidade em diferentes tempos: na escola e na sala de aula. Maria 

Carmem Silveira Barbosa, Maria da Graça Souza Horn. 

Citações diretas: 

- Portanto, o professor precisa aprofundar-se no conhecimento da sua matéria, precisa 

saber a história do seu campo de conhecimentos, seus questionamentos atuais, suas 

fragilidades, refinar os conhecimentos que tem sobre a estrutura de sua disciplina, 

atualizar os seus estudos, pois, quanto mais ele sabe, mais ele pode ensinar aos seus alunos 

uma postura de pesquisador quanto ao conteúdo que estuda. (BARBOSA, HORN, 2008, 

p.36) 

- Construir um currículo a partir de pistas do cotidiano e de uma visão articulada de 

conhecimento e sociedade é fundamental. O currículo não pode ser definido previamente, 

precisando emergir e ser elaborado em ação, na relação entre o novo e a tradição. 

(BARBOSA, HORN, 2008, p.36-37) 

- Muitas vezes, as propostas pedagógicas e programações curriculares são enormes, 

extremamente detalhadas e contém minúcias dos conteúdos a serem desenvolvidos. 

Porém, quando perguntamos quem a escreveu e o que consta naquela proposta 

pedagógica, os professores não têm a menor noção, pois foi feita apenas para constar na 

documentação legal da escola. (BARBOSA, HORN, 2008, p. 38) 

- Outro grave problema que afeta a educação infantil é a do calendário de festividades. 

Alguns meses do ano, as crianças ficam continuamente expostas àquilo que poderíamos 

chamar de indústria das festas. Elas se tornam objetos de práticas pedagógicas sem o 

menor significado, que se repetem todos os anos da sua vida na educação infantil, como 

episódios soltos no ar. (BARBOSA, HORN, 2008, p.38-39) 



- É claro que manter tradições culturais, cívicas e/ou religiosas é algo fundamental para 

as crianças pequenas e precisa constar no currículo, mas o importante é a construção do 

sentido (real ou imaginário) dessas práticas e não apenas a comemoração. Portanto, 

menos datas e mais significação. (BARBOSA, HORN, 2008, p.40) 

- Acreditamos que é preciso alertar que há dois tipos de conhecimento funcionando em 

um projeto: o conhecimento do professor, que deve possibilitar compreender as crianças 

com as quais trabalha, conhecer os temas importantes para a infância contemporânea, e 

também o conhecimento dos conteúdos das disciplinas. (BARBOSA, HORN, 2008, p.41) 

- É preciso compor o currículo com as necessidades que nós, os adultos, acreditamos que 

sejam aquelas apresentadas pelas crianças e que podemos obter por meio da observação 

de brincadeiras e de outras manifestações não-verbais, assim como da escuta de suas falas 

das quais emergem interesses imediatos. (BARBOSA, HORN, 2008, p.42) 

- As discussões atuais em torno do fazer pedagógico são unânimes em reafirmar que a 

construção de uma proposta pedagógica, legitimada como o documento norteador de todo 

o trabalho na escola, é imprescindível quando se pretende alcançar uma educação de 

qualidade. (BARBOSA, HORN, 2008, p.43) 

- Um aporte importante nessa discussão é entender a proposta pedagógica como um 

instrumento que responda as necessidades sociais da comunidade onde se insere e, a partir 

disso, desvelar o ´´para que`` e ´´para quem`` se ensina. Ter a clareza quanto ao papel que 

a escola assume diante de sua comunidade leva-nos a explicitar que princípios nortearão 

esse documento. Portanto, o caráter reflexivo e dialógico deverá guiar a construção desse 

instrumento de trabalho. (BARBOSA, HORN, 2008, p.43-44) 

- A metáfora de que ´´portas que vão se abrindo`` se ajusta à metodologia de projetos: 

conforme avançamos nas pesquisas, nas atividades que vão sendo construídas, podemos 

navegar em diferentes áreas do conhecimento. (BARBOSA, HORN, 2008, p.46) 

- A sala de aula é um microcosmo onde complexas relações e fatores interligam-se como 

elementos estruturantes do fazer pedagógico. Compõe esse contexto as relações, de 

tempo, de espaço, de interações entre crianças e crianças, crianças e professores, crianças 

e comunidade escolar. (BARBOSA, HORN, 2008, p.47) 



- É necessário redimensionar o tempo no trabalho escolar, não sendo possível continuar 

a fazer o tempo do capital ser o tempo da aprendizagem. (BARBOSA, HORN, 2008, 

p.47) 

- Em outras palavras, podemos dizer que o espaço refere-se aos aspectos mais objetivos, 

enquanto o ambiente refere-se aos aspectos mais subjetivos. (BARBOSA, HORN, 2008, 

p.48) 

- A implicação pedagógica decorrente dessa ideia é a de que a forma como organizamos 

o espaço interfere significativamente nas aprendizagens infantis. Ou seja, quanto mais o 

espaço for desafiador e promover atividades conjuntas entre parceiros, quanto mais 

permitir que as crianças se descentrem da figura do adulto, mais fortemente se constituirá 

como propulsor de novas e significativas aprendizagens. (BARBOSA, HORN, 2008, 

p.49-50) 

- Em um contexto assim pensado e organizado, promovemos a construção da autonomia 

moral e intelectual das crianças, estimulamos sua curiosidade, auxiliamos a formarem 

ideias próprias das coisas e do mundo que as cercam, possibilitando-lhes interações cada 

vez mais complexas. (BARBOSA, HORN, 2008, p. 50) 

- O que importa realmente na construção de um projeto de trabalho é a reflexão que 

fazemos sobre uma dada situação e o problema que se aponta a partir dela. (BARBOSA, 

HORN, 2008, p.51) 
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CAPÍTULO 1 
ERA UMA VEZ... 

TRAJETOS E PROJETOS 
 

 

 

Citações diretas: 

“Em Paris, na época do Iluminismo, emergem as discussões sobre os projetos sociais que 
procuram utilizar o conhecimento para pensar e imaginar como viver melhor no futuro. ” 
(BARBOSA, HORN. p.15). 

“Na passagem do século XIX para o século XX, foi constituído um movimento 
educacional denominado Escola Nova, que teve um papel muito importante no 
questionamento aos novos sistemas educacionais que emergiam no mundo ocidental.” 
(BARBOSA, HORN. p.16). 

“As propostas teóricas e metodológicas emanadas da Escola Nova não eram certamente 
uns em termos de alternativas pedagógicas, mas em todos os lugares onde se constituiu 
tinha como objetivo a crítica e a construção de uma visão crítica à educação 
convencional.” (BARBOSA, HORN. p.16). 

“Em geral os escolanovistas procuraram criar formas de organização do ensino que 
tivessem características como a globalização dos conhecimentos, o atendimento aos 
interesses e às necessidades dos alunos, a sua participação no processo de aprendizagem, 
uma nova didática e a reestruturação da escola e da sala de aula.” (BARBOSA, HORN. 
p.16). 

“[...] A ênfase no cuidado com o atendimento às necessidades infantis permeia o 
planejamento docente, o qual cumpre três etapas: observação, associação e expressão, 
momentos que se sucedem, mas que não preveem “receitas” preestabelecidas.” 
(BARBOSA, HORN. p.17). 

“O trabalho com projetos foi utilizado inicialmente na escola experimental da 
Universidade de Chicago e, posteriormente, expandiu-se na América do Norte. Essa 
proposta reflete o pensamento de uma escola ativa, onde meninos e meninas aprendem 
sobretudo ao partilhar diferentes experiências de trabalho em comunidade.” (BARBOSA, 
HORN. p.17). 

“Nos tempos atuais, podemos agregar ainda como proposta de organização de ensino os 
temas geradores, oriundos do referencial teórico de Paulo Freire (1967). Nessa 
abordagem, os conteúdos, as habilidades e as atividades dos educandos giram em torno 
de temas que têm relação com a realidade socioeconômica e cultural em que se insere o 
indivíduo.” (BARBOSA, HORN. p.19). 

“Hoje voltamos a falar de projetos, porém não da mesma forma que a Escola Nova o fez. 
É necessário dar-lhes “uma nova versão”, na qual estejam incluídos o contexto sócio-
histórico, e não apenas o ambiente imediato, o conhecimento das características dos 
grupos de alunos envolvidos, a atenção à diversidade e o enfoque em temáticas 
contemporâneas e pertinentes à vida das crianças.” (BARBOSA, HORN. p.19). 



 

 

CAPÍTULO 2 
POR QUE VOLTAR A FALAR EM PROJETOS? 

 
 

“[...] podemos pensar no que tem sido denominada como a “crise da escola”, isto é, ao 
fato de grande parte da população ter tido acesso à escolaridade ao longo do século, porém 
essa frequência não ter garantido a aprendizagem.” (BARBOSA, HORN. p.23,24). 

“Se a ciência e a tecnologia no século XIX e início do século XX tiveram um 
extraordinário desenvolvimento no caminho da especialização, o século atual inicia 
questionando a compartimentalização dos saberes e apontando a passagem de um 
paradigma disciplinar para um indisciplinar ou transdisciplinar ou, como afirmaria Edgar 
Morin (2000), para a religação dos saberes.” (BARBOSA, HORN. p.24). 

“[...] A verdade, portanto, não é absoluta, ela é construída e histórica. Tomar de 
empréstimo essas noções da ciência pode ajudar a pensar a escola como espaço 
privilegiado nas sociedades contemporâneas para a aquisição e a problematização do 
conhecimento.” (BARBOSA, HORN. p.25). 

“Os projetos de aprendizagem humana vêm sendo estudados em especial pela área da 
psicologia da aprendizagem. As interpretações iniciais, sobretudo no século XIX, sobre a 
aprendizagem tinha como paradigma a biologia, que indicava uma visão maturacional, 
isto é, uma ideia de que a herança genética era o elemento primordial para a aprendizagem 
e de que novas aquisições comportamentais e cognitivas emergiam das alterações na 
maturação das estruturas físicas e dos processos fisiológicos do organismo.” (BARBOSA, 
HORN. p.25). 

“Compartilhando a perspectiva construtivista, os teóricos culturalistas, representados por 
Michael Cole, Bárbara Rogoff e Jerome Bruner, vão afirmar que o desenvolvimento 
ocorre pela ação dos indivíduos sobre o ambiente, salientando ainda que a bióloga e a 
experiência desempenham papéis iguais e recíprocos no desenvolvimento do ser humano. 
Porém, os culturalistas agregam a importância da contribuição ativa de outras pessoas da 
comunidade para a construção dos conhecimentos das novas gerações.” (BARBOSA, 
HORN. p.25,26). 

“A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa 
atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é na vida social que os 
sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as experiências e aprender a 
negociar os significados de modo congruente com as demandas da cultura.” (BARBOSA, 
HORN. p.26). 

“O cérebro humano é um sistema aberto e fortemente plástico, e cada vez, mais está 
afirmada a ideia de que a inteligência é o processo de estabelecer inter-relações entre 
estruturas cerebrais. Quer dizer, a inteligência não é algo que acompanha o 
envelhecimento, tornando mais inteligente aquele que está mais velho ou preestabelecido 
ao nascer.” (BARBOSA, HORN. p.27). 



“No entanto, também é preciso destacar a inteligência do processo, do movimento e da 
criação. Assim, ao longo do século XX, acrescentou-se a capacidade de “escolher as 
situações problemáticas que interessam e de escolher as metas em busca das quais iremos 
nos lançar, em outras palavras, pela capacidade de projetar” (Machado, 2000, p. 18).” 
(BARBOSA, HORN. p.27,28). 

“Assim, a escola deve sair da função de transmissora de conhecimentos a serem 
acumulados para assumir a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função 
das questões que se levantem.” (BARBOSA, HORN. p.28). 

“A pedagogia, durante todo o século XX, foi construída por discursos e práticas que 
procuravam, a partir de uma avaliação do fracasso das escolas, propor novos meios de 
organização do trabalho pedagógico, tendo em vista a inclusão e a aprendizagem de 
todos.” (BARBOSA, HORN. p.28). 

“As ideias de uma pedagogia diferenciada começam a ganhar espaço principalmente a 
partir da década de 1960, pois a homogeneidade da escola tem excluído muitas crianças 
do processo de ensino-aprendizagem. Começam a ser valorizadas as diferenças no modo 
como são selecionados os conhecimentos, a consideração pelas riquezas de experiências 
socioculturais, as diferenças subjetivas das crianças e suas histórias de vida.” 
(BARBOSA, HORN. p.29). 

“[...] Assim, não há uma única forma de trabalharmos com projetos, mas várias, e ainda 
podem ser criadas nas instituições educativas muitas outras, na medida em que trabalhar 
com projetos na universidade, ou na escola de 0 a 3 anos, ou no ensino médio, exige 
adaptações e transformações que, não ferindo os princípios básicos, podem completar 
essa diversidade.” (BARBOSA, HORN. p.29). 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
MAS O QUE É PROJETAR? 

 
“Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de 
resolução, envolvendo uma vasta gama de variações, de percursos imprevisíveis, 
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade 
de organização. Os projetos permitem criar, sob forma de autoria singular ou de grupo, 
um modo próprio para abordar ou construir uma questão e responde-la.” (BARBOSA, 
HORN. p.30). 

“A proposta de trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e de 
independência do grupo; momentos de cooperação do grupo sob uma autoridade mais 
experiente e também de liberdade; momentos de individualidade e de sociabilidade; 
momentos de interesse e de esforço; momentos de jogo e de trabalho como fatores que 
expressam a complexidade do fato educativo.” (BARBOSA, HORN. p.31). 



“Há sempre um momento de decisão inicial e de avaliação final, mas a forma como os 
momentos são articulados, subjetivos e organizados fica a critério do grupo de alunos e 
educadores, bem como do tipo de situação educativa.”  (BARBOSA, HORN. p.33). 

“[...] “O projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, do possível, de 
uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um possível a transformar em 
real, uma ideia a transformar em ato.” .” (BARBOSA, HORN. p.33). 

“Ao pensarmos em trabalho com projetos, podemos fazê-lo em diferentes dimensões: os 
projetos organizados pela escola para serem realizados com as famílias, as crianças e os 
professores; o projeto-político-pedagógico da escola; os projetos organizados pelos 
professores para serem trabalhados com as crianças e as famílias; e também os projetos 
propostos pelas crianças e as famílias; e também os projetos propostos pelas próprias 
crianças. Aqui, privilegiamos os projetos de trabalho que são organizados tendo-se em 
vista a aprendizagem dos alunos dentro da sala de aula.”  (BARBOSA, HORN. p.33). 

“[...] Através dos projetos de trabalho, pretende-se fazer as crianças pensarem em temas 
importantes do seu ambiente, refletirem sobre a atualidade e considerarem a vida fora da 
escola. Eles são elaborados e executados para as crianças aprenderem a estudar, a 
pesquisar, a procurar informações, a exercer a crítica, a duvidar, a argumentar, a opinar, 
a pensar, a gerir as aprendizagens, a refletir coletivamente e, o mais importante, são 
elaborados e executados com as crianças e não para as crianças.” (BARBOSA, HORN. 
p.34). 

 

 

CAPÍTULO 4 
PROJETUALIDADE EM DIFERENTES TEMPOS: 

NA ESCOLA E NA SALA DE AULA 
 

“Para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo para 
as crianças e também para os professores. Um currículo não pode ser a repetição contínua 
de conteúdos, com uma ladainha que se repete infindavelmente no mesmo ritmo, no 
mesmo tom, não importando quem ouça, quem observe ou o que se aprende. Afinal, sabe-
se que o conhecimento não é verdade imutável, mas algo transitório, inacabado, 
imperfeito e em contínua pesquisa.” (BARBOSA, HORN. p.35). 

“Portanto, o professor precisa aprofundar-se no conhecimento da sua matéria, precisa 
saber a história do seu campo de conhecimentos, seus questionamentos atuais, suas 
fragilidades, refinar os conhecimentos que tem sobre a estrutura da sua disciplina, 
atualizar os seus estudos, pois, quanto mais ele sabe, mais ele pode ensinar aos seus alunos 
uma postura de pesquisador quanto ao conteúdo que estuda.” (BARBOSA, HORN. p.36). 

“(...) ensina a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez 
de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar. 
Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado; a 
decompor, e não a recompor; a eliminar tudo o que causa desordens ou contradições em 
nosso entendimento.” (BARBOSA, HORN. p.36). 



“É necessário  que se encontrem interrogações nos percursos que as crianças fazem. Para 
tanto, é fundamental “emergi-las” em experiências e vivências complexas que justamente 
instiguem sua curiosidade. Nessas situações, é importante ressignificar as diferentes 
formas de interpretar, representar e simbolizar tais vivências, por meio do desenho, da 
expressão corporal, do contato com diferentes matérias.” (BARBOSA, HORN. p.37). 

“[...] Muitas vezes, as propostas pedagógicas e as programações curriculares são enormes, 
extremamente detalhadas e contêm minúcias dos conteúdos a serem desenvolvidos. 
Porém, quando perguntamos quem a escreveu e o que consta naquela proposta 
pedagógica, os professores não têm a menor noção, pois foi feita apenas para contar na 
documentação legal da escola.” (BARBOSA, HORN. p.38). 

“Outro grave problema que afeta a educação infantil é o do calendário de festividades. 
Alguns meses do ano, as crianças ficam continuamente expostas àquilo que poderíamos 
chamar da indústria das festas. Elas se tornam objetos de práticas pedagógicas sem o 
menor significado, que se repetem todos os anos da sua vida na educação infantil, com 
episódios soltos no ar. Os conhecimentos sobre os conteúdos das festividades são 
fragmentados e, muitas vezes, simplórios.” (BARBOSA, HORN. p.38,39). 

“Infelizmente, a formação dos professores ainda é precária no que diz respeito aos 
conhecimentos específicos que eles precisarão trabalhar com as crianças de educação 
infantil. Nos cursos de formação de professores, dificilmente os docentes têm 
experiências na educação infantil ou em pesquisas que relacionem a sua área de 
conhecimento e infância.” (BARBOSA, HORN. p.40). 

“A organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa partir de uma 
situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete ao grupo 
tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo.” (BARBOSA, HORN. p.40). 

“Acreditamos que é preciso alertar que há dois tipos de conhecimentos funcionando em 
um projeto: o conhecimento do professor, que deve possibilitar compreender as crianças 
com as quais trabalha, conhecer os temas importantes para a infância contemporânea, e 
também o conhecimento dos conteúdos das disciplinas. O professor precisa ter um 
repertório suficientemente amplo para que, à medida que surge uma situação, ele possa 
compreendê-la e organizar-se para encaminhar seus estudos pessoais, assim como o 
trabalho com as crianças, criando perguntas e desafios.” (BARBOSA, HORN. p.41). 

“É claro que muitas vezes as crianças nos surpreendem querendo saber como é que 
funciona um motor de locomotiva a vapor, como foi possível colocar o oxigênio nos tubos 
de mergulho, como as estrelas ficam presas no céu. Essas perguntas são difíceis de serem 
respondidas, e o professor precisa aprender a desdobrar a pergunta e partir, junto com as 
crianças, a procura das respostas possíveis, através de estratégias adequadas ao seu modo 
de ser e pensar.” (BARBOSA, HORN. p.41,42). 

“As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações concretas, das interações 
construídas em um processo contínuo e dinâmico. Nesse entendimento se afirma, se 
constrói e desconstrói, se faz na incerteza, com flexibilidade, aceitando-se novas dúvidas, 
acolhendo-se a curiosidade, a criatividade que perturba e que levanta os conflitos.” 
(BARBOSA, HORN. p.42). 



“[...] Nesse modo de educar, as crianças são vistas como sujeitos que têm suas próprias 
teorias sobre o mundo e o seu funcionamento. Por isso, qualquer construção nova de 
conhecimento deve partir das concepções anteriores, problematizar e reconstruir os 
conhecimentos.” (BARBOSA, HORN. p.42). 

“[...] a proposta pedagógica da instituição, explicitada ou não, igualmente não foi 
construída por todos os integrantes da comunidade escolar: alunos, professores, 
funcionários, direção e pais dos alunos. Essa construção coletiva deverá ser responsável 
pela convergência de pensamento à qual as correntes da psicologia, da filosofia e da 
sociologia dão suporte, ao que entendemos por educação, por ensino e aprendizagem, por 
criança, enfim, pelo tipo de cidadão que queremos formar.” (BARBOSA, HORN. p.43). 

“Um aporte importante nessa discussão é entender a proposta pedagógica como um 
instrumento que responda às necessidades sociais da comunidade onde se insere e, a partir 
disso, desvelar o “para que” “para quem” se ensina. Ter clareza quanto ao papel que a 
escola assume diante de sua comunidade leva-nos a explicitar que princípios nortearão 
esse documento. Portanto, o caráter reflexivo deverá guiar a construção desse instrumento 
de trabalho.” (BARBOSA, HORN. p.43,44). 

“[...] Sabemos que toda proposta pedagógica implica necessariamente apontar as 
especificações metodológicas e didáticas para o desenvolvimento da intencionalidade do 
processo de ensino-aprendizagem, as quais não poderão estar em dissonância com os 
princípios que as norteiam, bem como do referencial teórico que as fundamenta.” 
(BARBOSA, HORN. p.44). 

“[...] Trabalhar com projetos de trabalho emerge como uma possibilidade metodológica 
possível nessa perspectiva, partindo-se de uma situação-problema para a qual convergem 
diferentes campos do conhecimento. Seu papel é o articular e estabelecer relações 
compreensivas que possibilitem novas convergência geradoras.” (BARBOSA, HORN. 
p.45). 

“Nesse contexto, é importante ponderar que trabalhar com projetos de trabalho implica 
considerar o que as crianças já sabem sobre o tema em discussão. Essa forma de estruturar 
o ensino leva em conta possibilidades, necessidades e características dos alunos, 
favorecendo um estudo multidisciplinar. Entender que o conhecimento não é algo 
fragmentado e que não aprendemos a partir de um único enfoque ou tema é fundamental 
no trabalho com projetos.” (BARBOSA, HORN. p.45). 

“Reapresentando a ideia de que não trabalhamos projetos de maneira fragmentada, com 
tempos predeterminados, com atividades planejadas com antecedência, queremos 
reafirmar que, para se trabalhar com a organização do ensino em projetos de trabalho, é 
preciso inseri-lo em uma proposta pedagógica que contemple concepções de ensino e 
aprendizagem, educação, modos de organizar o espaço.” (BARBOSA, HORN. p.46). 

“É importante lembrar que uma mesma turma de alunos pode desenvolver vários e 
distintos projetos ao longo do ano, que muitos deles podem ter uma existência 
concomitante e que nem todos os projetos precisam necessariamente ser desenvolvidos 
por todos os alunos.” (BARBOSA, HORN. p.47). 

“Zabalza e Fornero (1998) fazem uma interessante distinção entre espaço e ambiente, 
apesar de terem a clareza de que são conceitos intimamente ligados. Afirmam que o termo 



espaço refere-se aos locais onde as atividades são realizadas e caracterizam-se pelos 
móveis, pelos materiais didáticos e pela decoração. O ambiente por sua vez, diz respeito 
ao conjunto desse espaço físico e às relações que nele se estabelecem, as quais envolvem 
os afetos e as relações interpessoais dos envolvidos no processo.” (BARBOSA, HORN. 
p.48). 

“Nesse contexto, não se considera somente o meio físico ou material, mas também as 
interações que se produzem nesse meio. É um todo indissociável de objetos, odores, 
formas, cores, sons e pessoas que habitam e que se relacionam dentro de uma estrutura 
física determinada que contém tudo o que, ao mesmo tempo, é contida por esses 
elementos que pulsam dentro como se tivesse vida. Fornero (em Zabalza, 1998), afirma 
que o ambiente “fala”, transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança 
ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes.” (BARBOSA, HORN. p.48,49). 

“É essencial um fazer pedagógico que permita à criança agir sem o auxílio do adulto, 
levando em consideração suas necessidades básicas e suas potencialidades. Essa forma 
de organiza o espaço “quebra” o paradigma de uma escola inspirada em um modelo de 
ensino tradicional de classes alinhadas, uma atrás das outras, de móveis fixos, de armários 
chaveados pelo(a) professor(a), do(a) qual dependerá toda e qualquer ação da criança.” 
(BARBOSA, HORN. p.50). 

“Também é importante lembrar que o espaço tem um caráter simbólico, pois oferece um 
ambiente de cumplicidade, que permite a emergência das singularidades, das diferentes 
identidades, das experiências, dos sentimentos e das emoções. Temos reiterado que o 
modo como organizamos o espaço e o tempo nas instituições de educação infantil reflete 
nossas crenças acerca das concepções  de mundo, de criança, de aprendizagem e de 
educação, podendo estruturar-se de diferentes formas.” (BARBOSA, HORN. p.51). 
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Capitulo 1. Era uma vez... trajetos e projetos 

- Em geral, os escolanovistas procuraram criar formas de organização do ensino que 
tivessem características como a globalização dos conhecimentos, o atendimento aos 
interesses e às necessidades dos alunos, a sua participação no processo de aprendizagem, 
uma nova didática e a reestruturação da escola e da sala de aula. (BARBOSA, p.16) 

- [...] criou os centros de interesses, onde os conteúdos são organizados de maneira 
globalizada, as matérias de ensino são unificadas e todas as atividades escolares são 
estruturadas em torno de um único tema de preestabelecido pelo educador a partir de 
pesquisa sobre aquilo que considera interesse dos seus alunos. (BARBOSA, p.16,17) 

- [...] a proposta pedagógica de trabalho através de projetos transformou-se em uma 
unidade didática, controlando temas e tempos de realização, dando maior poder aos 
adultos na organização e na proposição das atividades. (BARBOSA, p.19) 

- Historicamente, os projetos foram construídos com o intuito de inovar e de quebrar o 
marasmo da escola tradicional. Seus criadores tinham a convicção de pioneiros, isto é, o 
compromisso com a transformação da realidade, o desejo e a coragem de assumir o risco 
de inovar e a convicção de que era preciso criar uma nova postura profissional. 
(BARBOSA, p.19) 

- Hoje voltamos a falar de projetos, porém não da mesma forma que a Escola Nova o fez. 
É necessário dar-lhes "uma nova versão", na qual estejam incluídos o contexto sócio-
histórico, e não apenas o ambiente imediato, o conhecimento das características dos 
grupos de alunos envolvidos, a atenção à diversidade e o enfoque em temáticas 
contemporâneas e pertinentes à vida das crianças. (BARBOSA, p.19) 

Capitulo 2. Por que voltar a falar em projetos? 

- [...] é importante considerar que a dinâmica da vida das sociedades contemporâneas 
pressupõe um outro modo de educar as novas gerações e que as novas características da 
infância e da juventude não têm sido consideradas nos modos de pensar e de realizar a 
educação escolar. (BARBOSA, p.24) 

- As interpretações iniciais, sobretudo no século XIX, sobre a aprendizagem tinham como 
paradigma a biologia, que indicava uma visão maturacional, isto é, uma idéia de que a 
herença genética era o elemento primordial para a aprendizagem e de que as novas 
aquisições comportamentais e cognitivas emergiriam das alterações na maturação das 
estruturas físicas e dos processos fisiológicos do organismo. (BARBOSA, p.25) 

- A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa 
atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é na vida social que os 
sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as experiências e aprender a 
negociar os significados de modo congruente com as demandas da cultura. (BARBOSA, 
p.26) 

- [...] a escola deve sair da sua função de transmissora de conhecimentos a serem 
acumulados para assumir a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função 
das questões que se levantem. (BARBOSA, p.28) 



- As crianças são capazes de criar teorias, interpretações, perguntas, e são co-
protagonistas na construção dos processos de conhecimento. Quando se propicia na 
educação infantil a aprendizagem de diferentes linguagens simbólicas, possibilita-se às 
crianças colocar em ação conjunta e multifacetada esquemas cognitivos, afetivos, sociais, 
estéticos e motores. (BARBOSA, p.28) 

- A pedagogia, durante todo o século XX, foi constituída por discursos e práticas que 
procuravam, a partir de uma avaliação do fracasso das escolas, propor novos meios de 
organização do trabalho pedagógico, tendo em vista a inclusão e a aprendizagem de todos. 
Essas propostas ficaram, muitas vezes, marginalizadas aos grandes sistemas de ensino. 
(BARBOSA, p.28) 

- As idéias de uma pedagogia diferenciada começam a ganhar espaço principalmente a 
partir da década de 1960, pois a homogeneidade da escola tem excluído muitas crianças 
do processo de ensino-aprendizagem. (BARBOSA, p.29) 

Capitulo 3. Mas o que é projetar? 

- Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de 
resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíeis, 
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade 
de organização. (BARBOSA, p.31) 

- Para o autor, conhecer ou atuar com a metodologia de projetos é "utilizar uma série de 
operações necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência", para poder 
criar formas que possam melhorar a qualidade de vida dos sujeitos. (BARBOSA, p.32) 

- Ao pensarmos em trabalho com projetos, podemos fazê-lo em diferentes dimensões: os 
projetos organizados pela escola para serem realizados com as famílias, as crianças e os 
professores para serem trabalhados com as crianças e as famílias; e também os projetos 
propostos pelas próprias crianças. (BARBOSA, p.33) 

 

Capitulo 3. Projetualidade em diferentes tempos: na escola e na sala de aula 

- Para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo para 
as crianças e também para os professores. Um currículo não pode ser a repetição contínua 
de conteúdo, como uma ladainha que se repete infindavelmente ao mesmo ritmo, no 
mesmo tom, não importando quem ouça, quem observe ou o que se aprende. (BARBOSA, 
p.35) 

- [...] o professor precisa aprofundar-se no conhecimento da sua matéria, precisa saber a 
história do seu campo de conhecimentos, seus questionamentos atuais, suas fragilidades, 
refinar os conhecimentos que tem sobre a estrutura da sua disciplina, atualizar os seus 
estudos, pois, quanto mais ele sabe, mais ele pode ensinar aos seus alunos uma postura 
de pesquisador quanto ao conteúdo que estuda. (BARBOSA, p.36) 

- Infelizmente, a formação dos professores ainda é precária no que diz respeito aos 
conhecimentos específicos que eles precisarão trabalhar com as crianças na educação 
infantil. Nos cursos de formação de professores, dificilmente os docentes têm experiência 



na educação infantil ou em pesquisas que relacionem a sua área de conhecimento e a 
infância. (BARBOSA, p.40) 

- [...] os professores ensinam o que há de sendo comum, com conhecimentos simplórios, 
muitas vezes aqueles que adquiriram em sua própria infância, isto é, conhecimento 
desatualizado, fragmentada e óbvio. (BARBOSA, p.40) 

- A organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa partir de uma 
situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete ao grupo 
tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo. (BARBOSA, p.40) 

- Acreditamos que é preciso alertar que há dois tipos de conhecimentos funcionando em 
um projeto: o conhecimento do professor, que deve possibilitar compreender as crianças 
com as quais trabalha, conhecer os temas importantes para a infância contemporânea, e 
também o conhecimento dos conteúdos das disciplinas. (BARBOSA, p.41) 

- As discussões atuais em torno do fazer pedagógico são unânimes em reafirmar que a 
construção de uma proposta pedagógica, legitimada como o documento norteador de todo 
o trabalho na escola, é imprescindível quando se pretende alcançar uma educação de 
qualidade. (BARBOSA, p.43) 

- Em seu sentido original, as propostas pedagógicas têm por objetivo estimular a inovação 
educacional, servindo para traduzir novas idéias do que seja trabalhar com as diversas 
áreas do conhecimento. (BARBOSA, p.43) 

- Cabe destacar, ainda, que esse modo de organizar o ensino sempre começa e desenvolve-
se por caminhos próprios, evoluindo em relação às atividades do professor e do seu grupo 
de trabalho. (BARBOSA, p.45) 

- Os projetos podem ter tempos diferentes de duração. Existem projetos de curto prazo, 
outros que exigem um médio prazo entre e elaboração e a execução, assim como aqueles 
de longo prazo, isto é, que podem durar um extenso período de trabalho. (BARBOSA, 
p.47) 

- A construção do espaço é eminentemente social e entrelaça-se com o tempo de forma 
indissolúvel, congregando simultaneamente diferentes influências mediatas e imediatas 
advindas da cultura e do meio em que estão inseridos seus atores. (BARBOSA, p.48) 

- É essencial um fazer pedagógico que permita à criança agir sem o auxílio do adulto, 
levando em consideração suas necessidades básicas e suas potencialidades. (BARBOSA, 
p.50) 

- Temos reiterado que o modo como organizamos o espaço e o tempo nas instituições de 
educação infantil reflete nossas crenças acerca das concepções de mundo, de criança, de 
aprendizagem e de educação, podendo estruturar-se de diferentes formas. (BARBOSA, 
p.51) 
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Capítulo 1 

 

ERA UMA VEZ... TRAJETOS E PROJETOS 

 

- A vida dos seres humanos é constituída por uma constante elaboração e reelaboração 

de projetos. Temos projetos simples, como realizar uma viagem final de semana, escrever 

uma carta, e outros com grande grau de complexidade, como, por exemplo, escolher e 

aprender uma profissão. Afinal, antecipar é uma das importantes características da nossa 

espécie. (Barbosa e Horn. Pág.15) 

 



- Na passagem do século XIX para o século XX, foi constituído um movimento 

educacional denominado Escola Nova, que teve um papel muito importante no 

questionamento aos novos sistemas educacionais que emergiam no mundo ocidental. Ao 

problematizar a escolarização, fazia uma severa crítica à~escola tradicional, bem como 

às concepções de criança, de aprendizagem e de ensino. Esse movimento uniu educadores 

de vários pontos da Europa e da América do Norte, estendendo-se também para outros 

continentes. (Barbosa e Horn. Pág.16) 

 

- Podemos apontar o filósofo americano e educador John Dewey e seu seguidor 

William Kilpatrick como os principais representantes da pedagogia de projetos. De 

acordo com Aguayo (1935,p.88), essa palavra foi citada no âmbito pedagógico pela 

primeira vez nos Estados Unidos, em 1908. Por ser pragmatista, Dewey acreditava que o 

conhecimento só é obtido através da ação, da experiência, pois o pensamento é produto 

do encontro do indivíduo com o mundo. Nós, seres humanos, somos dotados do desejo 

de conhecer, de aprender, afinal temos dúvidas e necessidades, o que nos leva 

constantemente a enfrentar problemas de ordem teórica ou prática, procurando, a partir 

daí, construir respostas e explicações válidas. (Barbosa e Horn. Pág.17) 

 

- Quatro passos eram considerados norteadores da planificação de um projeto: decidir 

o propósito do projeto, realizar um plano de trabalho para sua resolução, executar o plano 

projetado e julgar o trabalho realizado. 

Dewey afirmava que “projetar e realizar é viver em liberdade’ e levantava como 

princípios fundamentais para a elaboração de projetos na escola: 

a) Princípio da intenção - toda ação, para ser significativa, precisa ser compreendida e 

desejada pelos sujeitos, deve ter um significado vital, isto é, deve corresponder a um 

fim, ser intencional, proposital: 

b) Princípio da situação-problema - o pensamento surge de uma situação problemática 

que exige analisar a dificuldade, formular soluções e estabelecer conexões, 

constituindo um ato de pensamento completo; 

c) Princípio da ação - a aprendizagem é realizada singularmente e implica a razão, a 

emoção e a sensibilidade, propondo transformações no perceber, sentir, agir, pensar; 



d) Princípio da real experiência anterior - as experiências passadas formam a base na 

qual se assentam as novas; 

e) Princípio da investigação científica - a ciência se constrói a partir da pesquisa, e a 

aprendizagem escolar também deve ser assim; 

f) Princípio da integração - apesar de a diferenciação ser uma constante nos projetos, é 

preciso partir de situações fragmentadas e construir relações, explicitar 

generalizações; 

g) Princípio da prova final - verificar se, ao final do projeto, houve aprendizagem, e se 

algo se modificou; 

h) Princípio da eficácia social - a escola deve oportunizar experiências de aprendizagem 

que fortaleçam o comportamento solidário e democrático. (Barbosa e Horn. Pág.18)  

 

CAPÍTULO 2 

 

POR QUE VOLTAR A FALAR EM PROJETOS? 

 

- Como vimos no capítulo anterior, no ideário do trabalho pedagógico sob a forma de 

projetos não é recente na história da educação. Poderíamos então começar este capítulo 

refletindo sobre quais seriam os motivos  pelos quais essa forma de organizar o ensino 

voltou ao cenário educacional contemporâneo. (Barbosa e Horn. Pág.23) 

 

- OS NOVOS PARADIGMAS DA CIÊNCIA 

 

Assim, introduzir na escola de educação infantil um currículo apenas disciplinar, ou 

somente continuar mantendo-o, é seguir na contramão da construção do conhecimento 

científico que neste momento realiza uma relação sistêmatica. Outra importante conquista 

da ciência foi a de questionar a sua relação com a verdade: hoje dificilmente podemos 

conviver com a verdade única, com certezas prévias, com os fundamentalismos. Passou 



se de uma ideia de verdade única - inicialmente religiosa e depois científica - para o 

convívio com as incertezas, com as diferentes interpretações, com o caráter problemático 

e não-definitivo da ciência. (Barbosa e Horn. Pág.24) 

 

- A APRENDIZAGEM HUMANA 

 

No século XX, predominou uma perpesctiva ambiental da aprendizagem, baseada no 

modelo skinneriano ou no pavloviano, segundo a qual se argumentava que, por mais que 

a biologia contribuísse no desenvolvimento dos sujeitos, era da adaptação ao ambiente 

que emergiriam os novos procedimentos. Nessa perspectiva, os organismos tenderiam a 

repetir os comportamentos que conduziam a recompensas e a abandonar comportamentos 

que deixassem de conduzir a tais recompensas ou que levassem à punição, o que 

aumentaria a possibilidade de repetição de um comportamento ser o reforço positivo nas 

aprendizagens. (Barbosa e Horn. Pág.25) 

 

- Essa visão propicia a passagem de uma perspectiva da aprendizagem individual e 

racional para uma perspectiva social e multidimensional. Destaca-se a cone=cepção de 

que os processos de aprendizagem são racionais, sensoriais, práticos, emocionais e sociais 

ao mesmo tempo, isto é, todas as dimensões da vida - a emoção, a cognição, a 

corporeidade - estão em ação quando se aprende. (Barbosa e Horn. Pág.26) 

 

- O cerébro humano é um sistema aberto e fortemente plástico, e cada vez mais está 

afirmada a ideia de que a inteligência é o processo de estabelecer inter-relações entre as 

estruturas cerebrais. (Barbosa e Horn. Pág.27) 

 

- Richard Gregory (1996), ao analisar diferentes tipos de inteligência, diz que 

podemos encontrar dois tipos: a do conhecimento armazenado (potencial) e ado processo 

e da resolução de problemas (cinética0, A escola moderna sempre trabalhou apenas com 

o desenvolvimento da inteligência potencial, aquela que está ligada à memória, ao 



conhecimento que precisa estar nos cérebros, nos espíritos, mas que já está registrada em 

livrose ferramentas. (Barbosa e Horn. Pág.27) 

 

- Assim, a escola deve sair da sua função de transmissora de conhecimentos a serem 

acumulados para assumir a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função 

das questões que se levantem. (Barbosa e Horn. Pág.28) 

 

- Compreender etimológica e pedagogicamente o que é projetar torna se fundamental 

para construirmos nossos próprios caminhos nessa trajetória. (Barbosa e Horn. Pág.30) 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

MAS O QUE É PROJETAR? 

 

- Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de 

resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, 

imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade 

de organização. (Barbosa e Horn. Pág.31) 

 

- Não há vida sem desejo, e a conceitualização mental do desejo, sua racionalização, 

formula-se em termos de projeto. Projetar é, pois, introduzir o inédito; um novo desejo 

em uma história não é apenas prosseguir é também romper e reorientar o curso das coisas. 

(Barbosa e Horn. Pág.33) 

 

- Projetar é como construir um puzzle cuja peças estão dentro da caixa, mas não há na 

tampa o desenho da figura final. Monta-se, tenta-se, procuram-se aquelas que têm 

conteúdo ou forma semelhantes e, aos poucos, vai emergindo uma surpreende figura. Os 



conteúdos são peças do quebra-cabeça e somente ganham significação quando 

relacionados em contexto. (Barbosa e Horn. Pág.34) 

 

CAPÍTULO 4 

 

PROJETUALIDADE EM DIFERENTES TEMPOS: NA ESCOLA E NA SALA DE 

AULA 

 

- Trabalhar com projetos não significa apenas ter uma sala dinâmica e ativa, pois 

muitas vezes essas atividades são apenas formas de hiperestimulação, em que, como diz 

Tonucci (1986), “ as crianças produzirão muito, mas de maneira estéril.” Os resultados 

são vários e vistosos, porém os processos são pobres, parciais, fragmentados e duram 

apenas o tempo da realização. (Barbosa e Horn. Pág.35) 

 

- Portanto, o professor precisa aprofundar-se no conhecimento da sua matéria, precisa 

saber a história do seu campo de conhecimentos, seus questionamentos atuais, suas 

fragilidades, refinar os conhecimentos que tem sobre a estrutura da sua disciplina, 

atualizar os seus estudos, pois quanto mais ele sabe, mais ele pode ensinar aos seus alunos 

uma postura de pesquisador quanto ao conteúdo que estuda. (Barbosa e Horn. Pág.36) 

 

- É necessário que se encontrem interrogações nos percursos que as crianças fazem. 

Para tanto, é fundamental “emergi-las’ em experiências e vivências complexas que 

justamente instiguem sua curiosidade. (Barbosa e Horn. Pág.37) 

 

- Para construir uma programação curricular flexível, é preciso, em primeiro lugar, 

redefinir e construir, de forma sintética e clara, os objetivos que temos para a educação 

das crianças pequenas e os conhecimentos que consideramos essenciais para a sua 

inserção no mundo. Muitas vezes as propostas pedagógicas e as programações 



curriculares são enormes, extremamente detalhadas e contêm minúcias dos conteúdos a 

serem desenvolvidos. (Barbosa e Horn. Pág.38) 

 

- Infelizmente, a formação dos professores ainda é precária no que diz respeito aos 

conhecimentos específicos que eles precisarão trabalhar com as crianças de educação 

infantil. Nos cursos de formação de professores, dificilmente os docentes têm experiência 

na educação infantil ou em pesquisas que relacionem a sua área de conhecimento e a 

infância. (Barbosa e Horn. Pág.40) 

 

- PROJETUALIDADE NA ESCOLA: A ARTICULAÇÃO ENTRE PROPOSTA 

PEDAGÓGICA E A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO EM ´ROJETOS DE 

TRABALHO 

 

Segundo Krames (1997), uma proposta pedagógica sempre contém uma aposta, não 

sendo um fim, mas um caminho que se constrói no (ou na) caminhar. Isso significa, entre 

outras coisas, que esse planejamento não é estático, não poderá ser determinado ou 

outorgado por instâncias superiores à escola, já que a realidade de cada instituição conta 

uma história, refere-se a uma dada realidade e está inserida em um contexto 

socioeconômico e cultural que lhe é peculiar. Não existe um modelo a ser seguido, por 

isso se constitui em um processo democrático de decisões e um organizador do trabalho 

pedagógico. (Barbosa e Horn. Pág.43) 

 

- PROJETUALIDADE NA SALA DE AULA 

 

Representando a ideia de que não trabalhamos projetos de maneira fragmentada, com 

tempos predeterminados, com atividades planejadas com antecedência, queremos 

reafirmar que, para se trabalhar com a organização do ensino em projetos de trabalho, é 

preciso inseri-lo em uma proposta pedagógica que contemple concepções de ensino e 

aprendizagem, educação, modos de organizar o espaço. Ao definirmos todas essas 

questões é fundamental permitirmos a entrada “ do mundo entra na sala de aula” Nesse 



sentido, não cabe considerar uma sala como uma estrutura centrada na figura do adulto, 

com lugares e materiais definidos previamente, os quais não permitem novas interações 

das crianças com o meio, novos olhares das crianças da realidade em que se inserem. 

(Barbosa e Horn. Pág.46) 

 

- Também é importante lembrar que o espaço tem um caráter simbólico, pois oferece 

um ambiente de cumplicidade, que permite a emergência das singularidades, das 

diferentes identidades, das experiências, dos sentidos e das emoções. Temos reiterado que 

o modo como organizamos o espaço e o tempo nas instituições de educação infantil reflete 

nossas crenças acerca das concepções de mundo, de criança, de aprendizagem e de 

educação, podendo estruturar-se de diferentes formas. O que importa realmente na 

construção de um projeto de trabalho é a reflexão que fazemos sobre uma dada situação 

e o problema que se aponta a partir dela. (Barbosa e Horn. Pág.51) 
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Capítulo 1 

Era uma vez... 

Trajetos e projetos 

 

 “Em paris, na época do iluminismo, emergem as discussões sobre os 
projetos sociais que procuram utilizar o conhecimento para pensar e imaginar 



como viver melhor o futuro. (RUSSEAU apud BAROSA; HORN 2008, p. 16), 
em sua obra política e especialmente em sua obra pedagógica, intitulada 
Emílio, realiza um projeto educacional inovador na época de sua publicação, 
norteando uma visão revolucionária da criança e de sua educação. 
Considerando que nosso interesse ao escrever este livro é abordar os projetos 
em seu enfoque educacional.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 16) 

 “As propostas teóricas e metodológicas emanadas da Escola Nova não 
eram certamente unas em termos de alternativas pedagógicas, mas em todos 
os lugares onde se constituiu tinha como objetivo a crítica e a construção de 
uma visão crítica à educação convencional. Segundo (BOUTINET, 2002, p. 180 
apud BARBOSA; HORN, 2008, p. 16), “uma das razões que encorajam a 
pedagogia de projetos vem da necessidade de quebrar o quadro coercitivo dos 
programas escolares para suscitar certa criatividade.” (BARBOSA; HORN, 
2008, p. 16) 

 “Alguns de seus fundadores e principais representantes foram Ovide 
Decroly (1871- 1932), Maria Montessori (1870- 1952) e John Dewev (1859- 
1952), os quais se agruparam em torno de ideias reformistas. No Brasil, por 
meio da escrita de um documento denominado Manifesto dos Pioneiros da 
Educação (1932), educadores como Lourenço Filho, Paschoal Lemme, Cecília 
Meireles e Anísio Teixeira, entre outros, deixando de lado diferenças 
ideológicas e crenças políticas, agruparam-se em torno de um grande 
movimento de democratização da educação, uma causa que em seu 
entendimento beneficiaria as crianças brasileiras.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
16) 

 “Ovide Decroly, na Bélgica, criou os centros de interesses, onde os 
conteúdos são organizados de maneira globalizada, as matérias de ensino são 
unificadas e todas as atividades escolares são estruturadas em torno de um 
único tema preestabelecido pelo educador a partir de pesquisa sobre aquilo 
que considera interesses dos seus alunos. A ênfase no cuidado com o 
atendimento às necessidades infantis permeia o planejamento docente, o qual 
cumpre três etapas: observação, associação e expressão, momentos que se 
sucedem, mas que não prevêem “receitas” preestabelecidas.” (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 16, p. 17) 

 “O trabalho com projetos foi utilizado experimentalmente na escola da 
Universidade de Chicago e, posteriormente expandiu-se na América do Norte. 
Essa proposta reflete o pensamento de uma escola ativa, onde meninos e 
meninas aprendem sobre tudo a partilhar diferentes experiências de trabalho 
em comunidade.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 17) 

 “Nos tempos atuais, podemos agregar ainda como proposta de 
organização de ensino os temas geradores, oriundos do referencial teórico de 
Paulo Freire (1967). Nessa abordagem, os conteúdos, as habilidades e as 
atividades dos educandos giram em torno de temas que têm relação com a 
realidade socioeconômica e cultural em que se insere o indivíduo.” [...] 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 19) 



 “Hoje voltamos a falar de projetos, porém não da mesma forma que a 
Escola Nova o fez. É necessário dar-lhes “uma nova versão”, na qual estejam 
incluídos o contexto sócio-histórico, e não apenas o ambiente imediato, o 
conhecimento das características dos grupos de alunos envolvidos, a atenção 
à diversidade e o enfoque em temáticas contemporâneas à vida das crianças.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 19) 

 

Capítulo 2 

 

Por que voltar a falar em projetos? 

 

 “Em primeiro lugar, é preciso lembrar que grande parte das ideias 
pedagógicas desenvolvidas no início do século XX estiveram restritas a 
algumas experiências alternativas, ao trabalho de uma única escola ou ao de 
um grupo de professores.” [...] O silenciamento desses ideais pedagógicos, em 
sua diversidade, foi efetivado porque eles tinham por objetivo a construção de 
um outro sujeito social epistêmico. Além disso seus objetivos políticos e sociais 
não eram compatíveis com os sistemas sociais  e econômicos.” [...]  
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 23) 

 “Em segundo lugar, podemos pensar no que tem sido denominada como 
a “crise da escola”, isto é, ao fato de grande parte da população ter tido acesso 
à escolaridade ao longo do século, porém essa frequência não ter garantido a 
aprendizagem.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 23, p. 24) 

 “em terceiro lugar é importante considerar que a dinâmica da vida das 
sociedades contemporâneas pressupõe um outro modo de educar as novas 
gerações e que as novas características da infância e da juventude não têm 
sido consideradas nos modos de pensar e de realizar a educação escolar. Com 
isso, aponta-se para uma urgente necessidade de modificação da estruturação 
e  organização da vida escolar, com o intuito de construir significados para as 
aprendizagens e para a experiência dos alunos. Apresentamos a seguir alguma 
ideia que revigoram a pedagogia de projetos.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 24) 

  

 

Os novos paradigmas da ciência 

 

 “Se a ciência e a tecnologia do século XIX e início do século XX tiveram 
um extraordinário desenvolvimento no caminho da especialização, o século 
atual inicia questionando a compartimentalização dos saberes e apontando a 
passagem de um paradigma disciplinar para um interdisciplinar ou 



transdisciplinar, ou como afirmaria Edgar Morin (2000) para religação dos 
saberes.” [...] (MORIN, 2000 apud BARBOSA; HORN, 2008, p. 24) 

 “Assim, introduzir na escola de educação infantil um currículo apenas 
disciplinar, ou somente continuar mantendo-o, é seguir na contramão da 
construção do conhecimento científico que neste momento realiza uma relação 
sistêmica.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 24) 

 

 

A aprendizagem humana 

 

 “Os processos de aprendizagem humana vêm sendo estudado em 
especial pela área da psicologia da aprendizagem. As interpretações iniciais, 
sobre tudo do século XIX, sobre a aprendizagem tinham como paradigma a 
biologia, que indicava uma visão maturacional.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, 
p. 25) 

 “No século XX, predominou uma perspectiva ambiental da 
aprendizagem, baseada no modelo skinneriano ou no pavloviano, segundo a 
qual se argumentava que, por mais que a biologia contribuísse no 
desenvolvimento dos sujeitos, era da adaptação ao ambiente que emergiriam 
os novos procedimentos.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 25) 

 “No final do século XIX, tanto o pragmatismo de W. James e C.S Peirce 
quanto as posições construtivistas vão dar ênfase à ação.” [...] Na psicologia 
desenvolvida por  Jean Piaget, os esquemas seriam as estruturas mentais que 
se transformam através da adaptação – assimilação e acomodação -, sendo a 
equilibração o processo de busca e de ajuste entre os esquemas existentes e 
as novas experiências ambientais. O sociocontrutivismo, representado pelas 
ideias de H. Wallon e de VygotsKi, aponta para a superação da polarização 
entre o inato e o ambiental.” [...](BARBOSA; HORN, 2008, p. 25) 

 “Os “projetos de vida” e a história do grupo social mais amplo, 
acumulados ao longo do tempo, constituem-se em elementos importantes no 
desenvolvimento individual dos seres humanos.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
26) 

 “Essa visão propicia a passagem de uma perspectiva da aprendizagem 
individual e racional para uma perspectiva social e multidimensional. Destaca-
se a concepção de que os processos de aprendizagem são racionais, 
sensoriais, práticos, emocionais e sociais ao mesmo tempo, isto é, todas as 
dimensões da vida – a emoção, a cognição, a corporeidade - estão em ação 
quando se aprende. Portanto, as práticas educativas devem levar em conta os 
vários aspectos humanos quando o objetivo é auxiliar os alunos a interpretar e 
compreender o mundo que os circunda e a si mesmos.” [...] (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 26) 



 “A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de 
sentido e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois 
é na vida social que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar 
as experiência s e aprender a negociar os significados de modo congruente 
com as demandas da cultura.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 26) 

 “O cérebro humano é um sistema aberto e fortemente plástico, e cada 
vez mais afirmada a ideia de que a inteligência é o processo de estabelecer 
inter-relações entre as estruturas cerebrais.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
27) 

 “Também são cada vez mais visíveis as ideias de que novas conexões, 
chamadas sinapses, entre grupos de neurônios diferentes acontecem sempre 
que é necessário garantir uma melhor qualidade de vida aos organismos.” [...] 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 27) 

 “[...] Ao analisar diferentes tipos de inteligência, diz que podemos 
encontrar dois tipos: a do conhecimento armazenado (potencial) e a do 
processo e da resolução de problemas (cinética).” [...] (GREGORY, 1996 apud 
BARBOSA; HORN, 2008, p. 27) 

  

 

 

 

 

 

 

A infância na sociedade contemporânea 

 

 “Assim a escola deve sair da sua função de transmissora de 
conhecimentos a serem acumulados para assumir a capacidade de atuar e 
organizar os conhecimentos em função das questões que se levantem.” 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 28) 

 “A pedagogia, durante o século XX, foi constituída por discursos e 
práticas que procuravam, a partir de uma avaliação do fracasso das escolas, 
propor novos meios de organização do trabalho pedagógico, tendo em vista a 
inclusão e a aprendizagem de todos.” [...](BARBOSA; HORN, 2008, p. 28) 

 “As ideias de uma pedagogia diferenciada começam a ganhar espaço 
principalmente a partir da década de 1960, pois a homogeneidade da escola 
tem excluído muitas crianças do processo de ensino-aprendizagem. Começam 
a ser valorizadas as diferenças no modo como são selecionados os 
conhecimentos, a consideração pelas riquezas de experiências socioculturais, 



as diferenças subjetivas das crianças e suas histórias de vida. Uma das formas 
de dar conta dessas pedagogias diferenciadas e também da apropriação pela 
criança das diferentes linguagens é a pedagogia de projetos.” [...] (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 29) 

  

 

Capítulo 3 

 

Mas o que é projetar? 

 

  “Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de 
encaminhamento e de resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de 
percursos imprevisíveis, imaginativos, criativos ativos e inteligentes, 
acompanhados de uma grande flexibilidade de organização. [...] a proposta de 
trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e de dependência do 
grupo; momentos de cooperação do grupo sob uma autoridade mais experiente 
e também de liberdade; momentos de individualidade e de sociabilidade; 
momentos de interesse e de esforço; momentos de jogo e de trabalho como 
fatores que expressam a complexidade do fato educativo.” [...] (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 31) 

 “Há sempre um momento de decisão inicial e de avaliação final, mas a 
forma como os momentos são articulados, subdivididos e organizados fica a 
critério do grupo de alunos e educadores bem como do tipo de situação 
educativa.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 33) 

 “Ao pensarmos em trabalho com projetos, podemos fazê-lo em 
diferentes dimensões: os projetos organizados pela e escola para serem 
realizados com as famílias, as crianças e os professores; o projeto político-
pedagógico d escola; os projetos organizados pelos professores para serem 
trabalhados pelas crianças e as famílias; e também os projetos propostos pela 
s próprias crianças.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 33) 

 

Capítulo 4 

 

Projetualidade em diferentes tempos: 

Na escola e na sala de aula 

 

 “Para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja 
significativo para as crianças e também professores. Um currículo não pode ser 



a repetição contínua de conteúdos, como uma ladainha que se repete 
infindavelmente no mesmo ritmo, no mesmo tom não importando quem ouça, 
quem observe ou o que se aprende. A final sabe-se que o conhecimento não é 
verdade imutável, mas algo transitório, inacabado, imperfeito e em contínua 
pesquisa.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 35)  

 “Pensamos que, para dimensionar a concepção de currículo, uma das 
questões fundamentais é passar a ideia de programa escolar, como uma lista 
interminável de conteúdos fragmentados, obrigatórios e uniformes em que cada 
disciplina constituiu-se como um amontoado de informações especializadas 
que são servidas nas escolas, dia a dia, hora após hora em pequenas frases, 
para aquela de programação, em que o currículo se constrói através de um 
percurso orientado, porém sem ser fechado pré-definido em sua integralidade.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 36, Grifo do autor) 

 “para construir um programa curricular, flexível, é preciso, em primeiro 
lugar redefinir e construir, de forma sintética e clara, os objetivos que temos 
para a educação das crianças pequenas e os conhecimentos que 
consideramos essenciais para a sua inserção no mundo.” [...] (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 38) 

 “Outro grave problema que afeta a educação infantil é o calendário de 
festividades. Alguns meses do ano, as crianças ficam expostas àquilo que 
poderíamos chamar da indústria das festas.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
38)  

 “[...] O sentimento comumente é o de que, para trabalharmos com os 
pequenos, basta saber um pouco acerca das diferentes áreas do 
conhecimento. No entanto, a relação é justamente contrária: para prever-mos 
situações ricas e contextualizadas para as crianças, é preciso saber muito 
sobre os temas enfocados.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 40) 

 “Acreditamos que é preciso alertar que há dois tipos de conhecimentos 
funcionando em um projeto: o conhecimento do professor, que deve possibilitar 
compreender as crianças com as quais trabalha, conhecer os temas 
importantes para infância contemporânea, e também o conhecimento dos 
conteúdos das disciplinas.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 41) 

 “As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações 
concretas, das interações construídas em um processo contínuo e dinâmico.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 42) 

 “[...] nesse modo de educar, as crianças são vistas como sujeitos que 
têm suas próprias teorias sobre o mundo e o seu funcionamento.” [...] 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 42) 

  

Projetualidade na escola: A articulação entre proposta pedagógica e a 
organização do ensino em projetos de trabalho 

 



 “As discussões atuais em torno do fazer pedagógico são unânimes em 
reafirmar que a construção de uma proposta pedagógica, legitimada como o 
documento norteador de todo o trabalho na escola é imprescindível quando se 
pretende alcançar uma educação de qualidade.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
43) 

 “Em seu sentido original as propostas pedagógicas têm por objetivo 
estimular a inovação educacional, servindo para traduzir novas ideias do que 
seja trabalhar com diversas áreas do conhecimento.” [...] (BARBOSA; HORN, 
2008, p. 43)  

 “[...] Ter a clareza quanto ao papel que a escola assume diante de sua 
comunidade leva-nos explicitar que princípios nortearão esse documento. 
Portanto, o caráter reflexivo e dialógico deverá guiar a construção desse 
instrumento de trabalho.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 44) 

 “Nessa concepção, presta-se atenção a tudo o que se passa na escola, 
propiciando-se aos alunos as aprendizagens consideradas mais significativas, 
na medida em que são oferecidas possibilidades para intervenção educativa.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 44) 

 “[...] O papel do professor não é o de mero espectador em relação ao 
caminho em que o aluno vai percorrendo no processo de ensino-
aprendizagem.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 45) 

 “Por muito tempo se pensou – e muitos pensam ainda – que esse 
processo ocorre de forma espontânea e que o papel do professor não deverá 
ser intencional. Ao contrário, nessa concepção de ensino e aprendizagem, se o 
papel reveste-se de fundamental importância, pois cabe a ele organizar 
estratégias e materiais, colocando seus alunos em contato com diferentes 
objetos da cultura que, muitas vezes, só estarão disponíveis na escola.” 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 45) 

 

Projetualidade na sala de aula 

 

 “Representando a ideia de que não trabalhamos projetos de maneira 
fragmentada, com tempos predeterminados, com atividades planejadas com 
antecedência, queremos reafirmar que, para se trabalhar com a organização do 
ensino em projetos de trabalho, é preciso inseri-lo em uma proposta 
pedagógica que contemple concepções de ensino e aprendizagem, educação, 
modos de organizar o espaço. [...] Nesse sentido não cabe considerar uma sala 
como uma estrutura centrada na figura do adulto, com lugares e materiais 
definidos previamente, os quais não permitem novas interações das crianças 
com o meio, novos olhares das crianças da realidade em que se inserem.” [...] 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 46) 

 



Os tempos na sala de aula 

“Os projetos podem ter tempos diferentes de duração. Existem projetos 
de curto prazo, outros que exigem um médio prazo entre a elaboração e a 
execução, assim como aqueles de longo prazo, isto é, que podem durar um 
extenso período de trabalho.” [...](BARBOSA; HORN, 2008, p. 47) 

 

Os espaços na sala de aula 

 

“A construção do espaço é eminentemente social e entrelaça-se com o 
tempo de forma indissolúvel, congregando simultaneamente diferentes 
influências mediatas e imediatas advindas da cultura e do meio em que estão 
inseridos seus atores.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 48) 

“É essencial um fazer pedagógico que permita á criança agir sem o 
auxilio do adulto, levando em consideração suas necessidades básicas e suas 
potencialidades.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 50) 

“Também é importante lembrar que o espaço tem um caráter simbólico, 
pois oferece um ambiente de cumplicidade que permite a emergência das 
singularidades, das diferentes identidades, das experiências, dos sentimentos e 
das emoções.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 51) 
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Capitulo 1 

Era uma vez... Trajetos e Projetos. 

 A vida dos seres humanos é constituída por uma constante elaboração e 

reelaboração de projetos. Temos projetos simples, como realizar uma viagem no 

final de semana, escrever uma carta, e outros com grande grau de 

complexidade, como, por exemplo, escolher a aprender uma profissão. Afinal, 

antecipar é uma das importantes características da nossa espécie. (Pág. 15) 



 As propostas teóricas e metodológicas emanadas da Escola Nova não 

eram certamente unas em termos de alternativas pedagógicas, mas em todos os 

lugares onde se constituiu tinha como objetivo a crítica e a construção de uma 

visão crítica à educação convencional. Segundo Boutinet, “uma das razões que 

encorajam a pedagogia de projetos vem da necessidade de quebrar o quadro 

coercitivo dos programas escolares para suscitar certa criatividade” (2002, p. 

180) (Pág. 16) 

 Podemos apontar o filósofo americano e educador John Dewey e seu 

seguidor William Kilpatrick como os primeiros representantes da pedagogia de 

projetos. De acordo com Aguayo (1935, p. 88), essa palavra foi citada no âmbito 

pedagógico pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1908. Por ser 

pragmatista, Dewey acreditava que o conhecimento só é obtido através da ação, 

da experiência, pois o pensamento é produto de encontro do indivíduo com o 

mundo. Nós seres humanos, somos dotados do desejo de conhecer, de 

aprender, afinal temos dúvidas e necessidades, o que nos leva constantemente 

a enfrentar problemas de ordem teórica ou prática, procurando, a partir daí, 

construir respostas e explicações válidas. (Pág. 17) 

 Nos tempos atuais, podemos agregar ainda como proposta de 

organização de ensino os temas geradores oriundos do referencial teórico de 

Paulo Freire (1967). Nessa abordagem, os conteúdos, as habilidades e as 

atividades dos educandos giram em torno de temas que têm relação com a 

realidade socioeconômica e cultural em que se insere o indivíduo. (Pág. 19) 

 Historicamente, os projetos foram construídos com o intuito de inovar e de 

quebrar o marasmo da escola tradicional. Seus cuidadores tinham a convicção 

de pioneiros, isto é, o compromisso com a transformação da realidade, o desejo 

e a coragem de assumir o risco de inovar e a convicção de que era preciso criar 

uma nova postura profissional. (Pág 19) 

Capítulo 2 

Por que voltar a falar em projetos? 

 Como vimos no capítulo anterior, o ideário acerca do trabalho pedagógico 

sob a forma de projetos não é recente na história da educação. Poderíamos 



então começar este capítulo refletindo sobre quais seriam os motivos pelos quais 

essa forma de organizar o ensino voltou ao cenário educacional contemporâneo. 

(Pág. 23) 

Os novos paradigmas da ciência? 

 Se a ciência e a tecnologia do século XIX e início do século XX tiveram 

um extraordinário desenvolvimento no caminho da especialização, o século atual 

inicia questionando a compartimentalização dos saberes e apontando a 

passagem de um paradigma disciplinar para um interdisciplinar ou 

transdisciplinar ou, como afirmaria Edgar Morin (2000), para a religação dos 

saberes. Para resolver os complexos problemas que a humanidade construiu, 

como a pobreza, as epidemias, o terrorismo, o aquecimento global, é preciso 

que, cada vez mais, as disciplinas entrem em conexão, compartilhem os seus 

conhecimentos, estabeleçam confrontos e abram suas fronteiras em função da 

compreensão e da tomada de decisões. (Pág. 24) 

A aprendizagem humana. 

 Os processos de aprendizagem humana vêm sendo estudados em 

especial pela área da psicologia da aprendizagem. As interpretações iniciais 

sobretudo no século XIX, sobre a aprendizagem tinham como paradigma a 

biologia, que indicava uma visão maturacional, isto é, uma ideia de que a 

herança genética era o elemento primordial para a aprendizagem e de que as 

novas aquisições comportamentais e cognitivas emergiriam das alterações na 

maturação das estruturas físicas e dos processos fisiológicos do organismo. 

(Pág. 25) 

 A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de 

sentido e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é 

na vida social que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as 

experiências e aprender a negociar os significados de modo congruente com as 

demandas da cultura. A presença do outro, adulto ou pares, construções 

coletivas são fonte privilegiada de aprendizagem. (Pág. 26) 

A infância na sociedade contemporânea. 



 A pedagogia, durante todo o século XX, foi construída por discursos e 

práticas que procuram, a partir de uma avaliação de fracasso das escolas, propor 

novos meios de organização do trabalho pedagógico, tendo em vista a inclusão 

e a aprendizagem de todos. Essas propostas ficaram, muitas vezes, 

marginalizadas aos grandes sistemas de ensino. Porém, na atualidade, aquilo 

que poderiam ser considerados fatores pouco relevantes vem demonstrando a 

sua potência para repensar a escola. A indagação que emerge a partir dessas 

constatações remete-nos a pensar como a pedagogia, entendida como uma 

ciência da prática, pode modificar-se para estar em sintonia com este momento 

da contemporaneidade. (Pág. 28/29) 

Capítulo 3 

Mas o que é projetar? 

 Conforme o dicionário Aurélio (1995), a palavra projeto significa atirar 

longe, arremessar, planejar, isto é, pensar e/ ou fazer uma ação direcionada ao 

futuro. É um plano de trabalho, ordenado e particularizado para seguir uma ideia 

ou um propósito, mesmo que vagos. Um projeto é um plano com características 

e possibilidades de concretização. Um plano de ação intencionado que 

potencializa a capacidade de avaliar o futuro a quem o propõe ou o vive; que, 

por antecipar-se na consciência e ter como base o passado e o presente, oferece 

uma consequente capacidade metodológica para a escolha dos meios 

necessários para a concreta realização do plano. [...] (Pág. 31) 

 Não há vida sem desejo, e a conceitualização mental do desejo, sua 

racionalização, formula-se em termos de projeto. Projetar é, pois, introduzir o 

inédito; um novo desejo em uma história não é apenas prosseguir é também 

romper e reorientar o curso das coisas. Segundo Barbier (1994, p.12), “o projeto 

não é uma simples representação do futuro a fazer, um amanhã a concretizar, 

um possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato”.(Pág. 33) 

 Projetar é como construir um PUZZLE cujas peças estão dentro de uma 

caixa, mas não há na tampa o desenho da figura final. Monta-se, tenta-se, 

procura-se aquelas que têm conteúdo ou forma semelhante e, aos poucos, vai 

emergindo uma surpreendente figura. Os conteúdos são peças do quebra-



cabeça e somente ganham significação quando relacionados em um contexto. 

(Pág. 34) 

Capítulo 4 

Projetualidade em diferentes tempos: na escola e na sala de aula.  

 Ao refletir sobre as programações escolares vemos que os objetivos para 

as áreas de conhecimento são cada vez mais gerais. Por exemplo, em língua 

materna, o que importa é formar um leitor e um produtor de textos competente, 

mas quais conteúdos e como o ensino será desenvolvido, somente será possível 

de saber acompanhando-se o longo percurso definido por cada grupo. Todos os 

atores em processo de aprendizagem precisam estar envolvidos. [...] (Pág. 36) 

É necessário que se encontrem interrogações nos percursos que as 

crianças fazem. Para tanto, é fundamental “emergi-las” em experiências e 

vivências complexas que justamente instiguem sua curiosidade. Nessas 

situações, é importante ressignificar as diferentes formas de interpretar, 

representar e simbolizar tais vivências, por meio do desenho, da expressão 

corporal, do contato com diferentes matérias. (Pág. 37) 

 Para construir uma programação curricular flexível, é preciso, em 

primeiro lugar, redefinir e construir, de forma sintética e clara, os objetivos que 

temos para a educação das crianças pequenas e os conhecimentos que 

consideramos essenciais para a sua inserção no mundo. Muitas vezes, as 

propostas pedagógicas e as programações curriculares são enormes, 

extremamente detalhadas e contêm minúcias dos conteúdos a serem 

desenvolvidos. [...] (Pág. 38) 

 Muitas escolas estão permanentemente querendo agradar aos pais e 

entram nesse “barco” da sociedade de consumo: é preciso comemorar o dia do 

amigo, da família, dos avós, das mães, dos pais, do coelho e do papai noel ... É 

claro que manter tradições culturais, cívicas e/ou religiosas é algo fundamental 

para as crianças pequenas e precisa constar no currículo, mas o importante é a 

construção do sentido (real ou imaginário) dessas práticas e não apenas a 

comemoração. [...] (Pág. 40) 



Projetualidade na escola: a articulação entre proposta pedagógica e a 

organização do ensino em projetos de trabalho. 

 As discussões atuais acerca do fazer pedagógico são unânimes em 

reafirmar que a construção de uma proposta pedagógica, legitimada como o 

documento norteador de todo o trabalho na escola, é imprescindível quando se 

pretende alcançar uma educação de qualidade. (Pág. 43) 

 Segundo Hernández e Ventura (1998), qualquer tema, por mais complexo 

que seja, pode ser explorado em classe. Em uma perspectiva 

sociointeracionalista de aprendizagem em que a ação pedagógica é dinamizada 

constantemente pelas relações que se estabelecem em sala de aula e no espaço 

escolar, isso se torna possível. Desse modo, o papel do professor não é o de 

mero espectador em relação ao caminho que o aluno vai percorrendo no 

processo ensino-aprendizagem. (Pág. 45) 

Projetualidade na sala de aula. 

 A sala de aula é um microcosmo onde complexas relações e fatores 

interligam-se como elementos estruturantes do fazer pedagógico. Compõe esse 

contexto as relações de tempo, de espaço, de interações entre crianças e 

crianças, crianças e professores, crianças e comunidade escolar. (Pág 47)   

Os tempos na sala de aula. 

 Os projetos podem ter tempos diferentes de duração. Existem projetos de 

curto prazo, outros que exigem médio prazo entre a elaboração e a execução, 

assim como aqueles de longo prazo, isto é, que podem durar um extenso período 

de trabalho. [...] (Pág. 47) 

Os espaços na sala de aula. 

 Zabalza e Fornero (1998) fazem uma interessante distinção entre espaço 

e ambiente, apesar de terem a clareza de que são conceitos intimamente 

ligados. Afirmam que o termo espaço refere-se aos locais onde as atividades são 

realizadas e caracterizam-se pelos objetos, pelos móveis, pelos materiais 

didáticos e pela decoração. O ambiente, por sua vez, diz respeito ao conjunto 

desse espaço físico e às relações que nele se estabelecem, as quais envolvem 

os afetos e as relações interpessoais dos envolvidos no processo- adultos e 



crianças. Em outras palavras, podemos dizer que o espaço refere-se aos 

aspectos mais objetivos, enquanto o ambiente refere-se aos mais subjetivos. 

(Pág. 48) 

 É essencial um fazer pedagógico que permita à criança agir sem o auxílio 

do adulto, levando em consideração suas necessidades básicas e suas 

potencialidades. Essa forma de organizar o espaço “quebra” o paradigma de 

uma escola inspirada em um modelo de ensino tradicional de classes alinhadas, 

umas atrás das outras, de móveis fixos, de armários chaveados pelo professor, 

do qual dependerá toda e qualquer ação da criança. (Pág. 50) 
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Capitulo 01 

Era Uma Vez... Trajetos e Projetos  

- A vida dos seres humanos e constituída por uma constante elaboração e reelaboração de 
projetos. Temos projetos simples, como realizar uma viagem no final de semana, escrever uma 
carta, e outros com grande grau de complexidade, como, por exemplo, escolher e aprender uma 
profissão. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 15). 

- O trabalho com projetos foi utilizado inicialmente na escola experimental da universidade de 
Chicago e, posteriormente, expandiu-se na América do Norte. Essa proposta reflete o 
pensamento de uma escola ativa onde meninos e meninas aprendem, sobretudo ao partilhar 
diferentes experiências de trabalho em comunidade. O foco é a vida em comunidade e a 
resolução de problemas emergentes da mesma. Neste contexto, a sala de aula funciona como 
uma comunidade em miniatura, preparando seus participantes para a vida adulta. (BARBOSA e 
HORN, 2008, P. 17). 



- historicamente os projetos foram construídos com o intuito de inovar e de quebrar a marasmo 
da escola tradicional. Seus criadores tinham a realidade, o desejo e a coragem de assumir o risco 
de inovar e a convicção de que era preciso criar uma nova postura profissional. (BARBOSA e 
HORN, 2008, P. 19). 

Capitulo 02  

Por Que  Voltar a Falar em Projetos? 

- se a ciência e a tecnologia no século XIX tiveram um extraordinário desenvolvimento no 
caminho da especialização, o século atual inicia questionando o comporta mentalização dos 
saberes e apontando a passagem de um paradigma disciplinar para um interdisciplinar ou 
transdisciplinar [...](BARBOSA e HORN, 2008, P.24). 

- uma visão propicia a passagem de uma perspectiva da aprendizagem individual e racional para 
uma perspectiva social e multidisciplinar. Destaca-se a concepção de que os processos de 
aprendizagem são racionais, sensoriais, práticos, emocionais e sociais ao mesmo tempo, isto é, 
todas as dimensões da vida – a emoção, a coragem, a corporeidade – estão em ação quando se 
aprende. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 26). 

- O cérebro humano é um sistema aberto e fortemente plástico, e cada vez mais esta afirmada a 
ideias de que a inteligência é o processo de estabelecer inter-relações entre as estruturas 
cerebrais. Quer dizer, a inteligência é algo que acompanha o envelhecimento, tornando mais 
inteligente aquele que este mais velho ou preestabelecido ao nascer. A inteligência vai sendo 
formada à medida que o sujeito se vê frente a situação desafiadoras, enfrentando problemas – 
reais ou abstratos – que se constituem na dinâmica cotidiana das relações dos indivíduos com o 
meio. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 27). 

- As ideias de uma pedagogia diferenciada começam a ganhar espaço principalmente a partir da 
década de 1960, pois  a homossexualidade na escola tem excluído muitas crianças do processo 
de ensino-aprendizagem. Começam a ser valorizadas diferenças no modo como são 
selecionados os conhecimentos, a consideração pelas riquezas de experiências socioculturais, as  
diferenças subjetivas das crianças e suas historias de vida. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 29). 

Capitulo 03  

Mas o Que é Projetar? 

- Um projeto é uma abertura para possibilitar amplas de encaminhamentos e de resolução, 
envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, imaginativos, criativos, 
ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade de organização. Os projetos 
permitem criar, sobforma de autoria singular ou de grupo, um modo próprio para abordar 
construir uma questão e responde-la. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 31). 

- Há sempre um momento de decisão inicial  e de avaliação final, mas a critério do grupo de 
alunos e educadores, bem como do tipo de situação educativa. Sintetizando algumas ideias de 
Robira (1999) e Rinaldi (1994), podemos dizer que os projetos evocam a ideia de um percurso 
dinâmico e o tempo pergunta da pesquisa, da criança. Rinaldi (1994) afirma que é preciso 
formular uma pedagogia que de forma as coisas e não de que iniba a forma das coisas. O modo 
como o projeto será desenvolvido esta intrinsecamente vinculada ao seu conteúdo. (BARBOSA 
e HORN, 2008, P. 33). 

Capitulo 04  

Projetualidade em Diferentes Tempos: Na Escola e na Sala de Aula 



- para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo para a 
criança e também para os professores. Um currículo não pode ser a repetição continua de 
conteúdos, como uma ladainha que se repete infinitamente no mesmo ritmo, no mesmo tom, não 
importando quem ouça quem observe imutável, mas o que se aprende. Afinal, sabe-se que o 
conhecimento não é verdade imutável, mas algo transitório, inacabado, imperfeito e em 
continua pesquisa. Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os diferentes 
conhecimentos construídos na historia da humanidade de modo relacional e não linear, 
propiciando as crianças aprender através de múltiplas linguagens. (BARBOSA e HORN, 2008, 
P.35). 

- é claro que muitas vezes as crianças nos surpreendem querendo saber como é que funciona um 
motor de locomotiva a vapor, como foi possível colocar o oxigênio nos tubos de mergulho, 
como as estrelas ficam presas no céu, (BARBOSA e HORN, 2008, P. 41). 

- em seu sentido original as propostas pedagógicas têm por objetivo estimular a inovação 
educacional, servindo para traduzir novas ideias do que seja trabalhar com diversas áreas do 
conhecimento. Neste sentido, é necessário estar alerta, pois essa marca da novidade pode nos 
fazer esquecer preceitos, dados históricos e nos iludir com o poder mágico que, muitas vezes, 
acreditamos ter uma nova metodologia. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 43). 

- [...] é importante lembrar que o especo tem um caráter simbólico, pois oferece um ambiente de 
cumplicidade, que permite a emergência das singularidades, das diferentes identidades, das 
experiências, dos sentimentos e das emoções. Temos reiterado que o modo como organizamos o 
especo e o tempo nas instituições de educação infantil reflete nossas crenças acerca das 
concepções de mundo, de criança, de aprendizagem e de educação. (BARBOSA e HORN, 2008, 
p. 51). 
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Citações diretas:  

Capitulo 1. Era uma vez...  Trajetos e projetos 

Autores: Barbosa e Hom 

- A vida dos seres humanos é constituída por uma constante elaboração e reelaboração de 
projetos. Temos projetos simples, como realizar uma viagem no final de semana, escrever 
uma carta, e outros com grande grau de complexidade, como, por exemplo, escolher e 
aprender uma profissão. Afinal, antecipar é uma das importantes características da nossa 
espécie. (BARBOSA, p.15) 

- As propostas teóricas e metodológicas emanadas da Escola Nova não eram certamente 
umas em termos de alternativas pedagógicas, mas em todos os lugares onde se constituiu 
tinha como objetivo a crítica e a construção de uma visão crítica à educação convencional. 
Segundo Boutinet, “uma das razões que encorajam a pedagogia de projetos vem da 
necessidade de quebrar o quadro coercitivo dos programas escolares para suscitar carta 
criatividade” (2002, p.180).  (BARBOSA, p.16) 

- Em geral, os escolanovistas procuram criar formas de organização do ensino que 
tivessem características como a globalização dos conhecimentos, o atendimento aos 
interesses e às necessidades dos alunos, a sua participação no processo de aprendizagem, 
uma nova didática e a reestruturação da escola e da sala de aula. Nessas experiências, 
vamos encontrar várias estratégias para a organização do ensino, como os centros de 
interesses, os projetos e as unidades didáticas. (BARBOSA, p.16) 

- O trabalho com projetos foi utilizado inicialmente na escola experimental da 
Universidade de Chicago e, posteriormente, expandiu-se na América do Norte. Essa 
proposta reflete o pensamento de uma escola ativa, onde meninos e meninas aprendem, 
sobretudo ao partilhar diferentes experiências de trabalho em comunidade. (BARBOSA, 
p.17) 

- A função primordial da escola seria, então, a de auxiliar a criança a compreender o 
mundo por meio da pesquisa, do debate e da solução de problemas, devendo ocorrer uma 
constante inter-relação entre as atividades escolares e as necessidades e os interesses das 
crianças e das comunidades. (BARBOSA, p.17) 

- Historicamente, os projetos foram construídos com o intuído de inovar e de quebrar o 
marasmo da escola tradicional. Seus criadores tinham a convicção de pioneiros, isto é, o 
compromisso com a transformação da realidade, o desejo e a coragem de assumir o risco 
de inovar e a convicção de que era preciso criar uma nova postura profissional. 
(BARBOSA, p.19) 

Capitulo 2. Por que voltar a falar em projetos?  

Autores: Barbosa e Hom 

- Em primeiro lugar, é preciso lembrar que grande parte das idéias pedagógicas 
desenvolvidas no início do século XX estivaram restritas a algumas experiências 
alternativas, ao trabalho de uma única escola ou ao de um grupo de professores, isto é, 



tiveram dificuldades para inserir-se nos sistemas educacionais nacionais. (BARBOSA, 
p.23) 

- Em segundo lugar, podemos pensar no que tem sido denominada como a “crise da 
escola”, isto é, ao fato de grande parte da população ter tido acesso à escolaridade ao 
longo do século, porém essa frequência não ter garantido a aprendizagem. Há ausência 
de sentido em frequentar uma instituição com características do início da modernidade 
em tempos pós-modernos. (BARBOSA, p.24) 

- Em terceiro lugar, é importante considerar que a dinâmica da vida das sociedades 
contemporâneas pressupõe um outro modo de educar as novas gerações e que as novas 
características da infância e da juventude não têm sido consideradas nos modos de pensar 
e de realizar a educação escolar.  (BARBOSA, p.24) 

- Se a ciência e a tecnologia no século XIX e início do século XX tiveram um 
extraordinário desenvolvimento no caminho da especialização, o século atual inicia 
questionando a compartimentalização dos saberes e apontando a passagem de um 
paradigma disciplinar para um interdisciplinar ou transdisciplinar ou, como afirmaria 
Edgar Morin ( 2000), para a religação dos saberes. (BARBOSA, p.24) 

- Outra importante conquista da ciência foi a de questionar a sua relação com a verdade: 
hoje dificilmente podemos conviver com a verdade única, com as certezas prévias, com 
os fundamentalismos. Passou-se de uma ideia de verdade única- inicialmente religiosa e 
depois científica- para o convívio com as incertezas, com as diferentes interpretações, 
com o caráter problemático e não definitivo da ciência. (BARBOSA, p.24) 

- Os processos de aprendizagem humana vêm sendo estudados em especial pela área da 
psicologia da aprendizagem.  As interpretações iniciais, sobretudo no século XIX, sobre 
a aprendizagem tinham como paradigma a biologia, que indicava uma visão 
maturacional, isto é, uma ideia de que a herança genética era o elemento primordial para 
aprendizagem e de que as novas aquisições comportamentais e cognitivas emergiriam das 
alterações na maturação das estruturas físicas e dos processos fisiológicos do organismo.  
(BARBOSA, p.25) 

- A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa 
atividade acontecerem um contexto histórico e cultural, pois é na vida social que os 
sujeitos adquirem marcos de referencia para interpretar as experiências e aprender a 
negociar os significados de modo congruente com as demandas da cultura. (BARBOSA, 
p.26) 

Capitulo 3. Mas o que é projetar? 

Autores: Barbosa e Hom 

- Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de 
resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, 
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade 
de organização. (BARBOSA, p.31) 



- Enfocando nossa discussão no âmbito pedagógico, encontramos no campo educativo 
uma pedagogia de projetos traçada, em grandes linhas, nos mesmos momentos decisivos, 
a saber: (BARBOSA, p.33). 

 A definição do problema; 
 O planejamento do trabalho;  
 A coleta, a organização e o registro das informações;  
 A avaliação e a comunicação. 

- Não há vida sem desejo, e a conceitualização mental do desejo, sua racionalização, 
formula-se em termos de projeto. Projetar é, pois, introduzir o inédito; um novo desejo 
em uma história não é apenas prosseguir é também romper e reorientar o curso das coisas. 
Segundo Barbier ( 1994, p.12), “ o projeto não é uma simples representação do futuro, do 
amanhã, do possível, de uma ideia, é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um 
possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato”. (BARBOSA, p.33) 

- Ao pensarmos em trabalho com projetos, podemos fazê-lo em diferentes dimensões: os 
projetos organizados pela escola para serem realizados com as famílias, as crianças e os 
professores; o projeto político- pedagógico da escola; os projetos organizados pelos 
professores para serem trabalhados com as crianças e as famílias; e também os projetos 
propostos pelas crianças. Aqui, privilegiamos os projetos de trabalho que são organizados 
tendo-se em vista a aprendizagem dos alunos dentro da sala de aula. (BARBOSA, p.33) 

- Projetar é como construir um puzzle cujas peças estão dentro da caixa, mas não há na 
tampa o desenho da figura final. Monta-se, tenta-se, procuram-se aquelas que têm 
conteúdo ou forma semelhantes e, aos poucos, vai emergindo uma surpreendente figura. 
Os conteúdos são peças do quebra-cabeça e somente ganham significação quando 
relacionados em um contexto. (BARBOSA, p.34) 

 

Capitulo 4.  Projetualidade em diferentes tempos: na escola e na sala de 
aula 

Autores: Barbosa e Hom 

- Trabalhar com projetos não significa apenas ter uma sala dinâmica e ativa, pois muitas 
vezes essas atividades são apenas formas de hiperestimulação, em que, como diz Tonucci( 
1986) “ as crianças produzirão muito, mas de maneira estéril”. Os resultados são vários e 
vistosos, porém os processos são pobres, parciais, fragmentais e duram apenas o tempo 
da realização. Com frequência, essas atividades são repetitivas e o processo parece um 
carrossel, em que se faz muito, um trabalho atrás do outro, sem sentido definido. 
(BARBOSA, p.35) 

- A organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa partir de uma 
situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete ao grupo 
tanto de ponto de vista socioemocional quanto cognitivo. Os projetos propõem uma 
aproximação global dos fenômenos a partir do problema e não da interpretação teórica já 
sistematizada através das disciplinas. Ao aproximar-se do objeto de investigação, várias 



perguntas podem ser feitas e, para respondê-las, serão necessárias as áreas de 
conhecimento ou as disciplinas. (BARBOSA, p.40) 
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Capitulo5 

 

Tramando os Fios e Estruturando os Projetos 

 

A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização 
pedagógica porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 
conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo criativo para alunos e 
professores, possibilitando o estabelecimento de ricas relações entre ensino e 
aprendizagem, que certamente não passa por  superposição de atividades.(...). (Barbosa e 
Horn, p.53, 2008)  

- Como não seguem um único e preconcebido esquema, nem sempre os projetos terão a 
mesma estrutura, a qual dependerá do tipo de problema que esta sendo proposto, das 
experiências prévias do grupo e das possibilidades concretas da escola. Desse modo, os 
projetos devem ter garantida essa estrutura mutante e inovadora para não se tornarem 
maneiras singulares e repetitivas de ver e analisar o mundo. (Barbosa e Horn, p.53, 2008).  

- Relembrando que a estrutura de um projeto não é rígida nem tampouco predeterminada, 
(...). (Barbosa e Horn, p.54, 2008).  

 

 

Definindo o Problema 



- A escolha do tema ou do problema para um projeto pode advir das experiências 
anteriores das crianças, de projetos que já foram realizados ou que ainda estejam em 
andamento e das próprias interrogações que as crianças se colocam. Também o professor, 
os pais e a comunidade podem propor projetos para o grupo de crianças. Por exemplo, 
uma gincana, uma olimpíada, uma correspondência interescolar. (Barbosa e Horn, p.54, 
2008).  

 

 

Mapeando Percursos 

- O grupo dá continuidade ao trabalho com a organização de situações  nas quais as 
crianças levantam propostas, organizam listas, quadros e redes com múltiplas ligações, 
delineando-as como um mapa conceitual. O confronte de ideias aparece muitas vezes 
nesse momento, no que diz respeito tanto às concepções quanto aos modos de 
encaminhamento do trabalho. (Barbosa e Horn, p.56, 2008).  

- Esse esquema produzido coletivamente é a base do planejamento das tarefas-
individuais, de pequenos e de grande grupos - e da própria distribuição do tempo. Junto 
a isso, podemos verificar os recursos humanos e matérias que serão utilizados na 
execução do projeto e, a partir disso, conjuntamente com as crianças, construir um quadro 
de responsabilidade. (Barbosa e Horn, p.56, 2008).  

 

 

 Coletando Informações  

- O grupo como um todo (crianças e adultos) busca informações externas em diferentes 
fontes: conversas ou entrevistas com informantes, passeios ou visitas, observações, 
exploração de materiais, experiências concretas, pesquisas bibliográficas, nos 
laboratórios, na sala de dramatização, na sala de multimídia, na sala de esportes ou em 
diferentes cantos ou ateliês na sala de aula ajudam a criar um ambiente de pesquisa.  A 
organização do prédio e da sala de aula pode facilitar tanto a emergência de um projeto 
quanto a possibilidade de coloca-lo em andamento. (Barbosa e Horn, p.56, 2008).  

- Após a coleta de informações, é preciso pensar em formas de sistematização, isto é, 
como fazer o registro. (Barbosa e Horn, p.60, 2008).  

 

 

Sistematizando e Refletindo Sobre as Informações 

- Nessa etapa, formulam-se as diferentes hipóteses, selecionam-se e coletam-se materiais 
e evidências, as quais são planejadas, registradas, transformadas em experiências sob a 
forma de diferentes linguagens. Nesse sentido, são validas todas as atividades, tais como 
s de criação dos jogos, as atividades dramáticas, as experiências científicas, os desenhos, 



as esculturas, a marcenaria, a música, os gráficos, as redações, os desenhos, os modelos, 
a construção de miniaturas, o trabalho com números, cálculos, seriações e classificações, 
a ampliação de vocabulário especifico, a elaboração de textos coletivos, as historias 
contadas oralmente e escritas. (Barbosa e Horn, p.62, 2008).  

- Os projetos criam expectativas estratégias significativas de apropriação dos 
conhecimentos que podem ser continuamente replanejadas e reorganizadas, produzindo 
novos e inusitados conhecimentos. (Barbosa e Horn, p.62, 2008). 

 

 

Documentando e Comunicando 

- Os materiais produzidos formam a memória pedagógica do trabalho e representam uma 
fonte de consultas para as demais crianças. É importante que o educador procure utilizar 
diferentes linguagens que organizem as informações com variedade de enfoques. (...).. 
(Barbosa e Horn, p.65, 2008). 

- Depois de o material estar organizado, a crianças podem expô-lo recontando e narrando 
através de diferentes linguagens. A avaliação do trabalho desenvolvido é feita a partir do 
reencontro com a situação-problema inicialmente, tendo por base os comentários e as 
descobertas feitas sobre o que foi proposto e o que foi realizado. . (Barbosa e Horn, p.65, 
2008). 

 

 

Estruturas Alternativas de Projetos 

- (...). Cabe ressaltar que muito mais significativo e importante nessa metodologia é o 
relatório que vai sendo construído dia após dia e a documentação dos novos planos que 
vão sendo registrados, como podemos observar nos relatórios exemplificados ao longo 
deste capítulo.  . (Barbosa e Horn, p.67, 2008). 

 

 

 

 

Capítulo6 

Diferenças de Projetos na Creche e na Pré-Escola 

 

- Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis de escolaridade, desde a educação 
infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses 
níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em uma 



alguma medida: com relação com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às 
experiências anteriores dos grupos alunos e professores. Porém, em sua essência, assim 
como qualquer tema pode ser abordado nessa perspectiva, também é possível utiliza-lo 
em qualquer etapa da escolaridade. (Barbosa e Horn, p.71, 2008). 

 

 

Projetos na Creche 

- Entre os diferentes níveis de escolaridade, a creche aparece como aquele  no qual muitos 
acreditam não ser possível trabalhar com projetos de trabalho. Alguns fatores corroboram 
para isso, como, por exemplo, o fato dessa etapa de ensino estar atrelada, na sua origem, 
as questões relativas somente a cuidados com a saúde e com a higiene e, 
consequentemente, não ser necessário preocupar-se com a aprendizagem. Neste 
entendimento, as crianças muito pequenas não necessitam de um trabalho didaticamente  
organizado, pois ainda não teriam condições de aprender. Com os avanços das pesquisas 
na área e em estudos de teóricos mais contemporâneos, tal crença mudou radicalmente. 
Os estudos de Piaget, Wallon e Vygotsky, entre outros, demonstram que as crianças 
aprendem desde que nascem. (Barbosa e Horn, págs. 71 e 72, 2008). 

 

 

Projetos na Pré-escola 

- A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por ser um 
momento importante de formação da criança. Nesse período, elas têm aumentadas as suas 
motivações, seus sentimentos e seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. Sem 
exagero, pode-se dizer que elas quase explodem de tanta curiosidade. Então, o adulto 
deverá desempenhar um papel desafiador, povoando a sala de aula com objetivos 
interessantes, bem como ampliando e aprofundando as experiências das crianças. (...). 
(Barbosa e Horn, p. 80, 2008). 

- Essa visão de organização do trabalho pedagógico considera as crianças como coautoras 
do seu processo de aprendizagem, tirando-as do lugar de passividade que a escola as têm 
colocado para um papel ativo e participativo. Quando trabalhamos com projetos, 
construímos na verdade uma comunidade de aprendizagem, na qual o professor, as 
crianças e suas famílias são igualmente ‘’protagonistas’’. (Barbosa e Horn, p. 80, 2008).  

 

 

 

 

 



 

Capitulo7 

Comunidade de Aprendizagem 

 

- Uma das grandes contribuições da pedagogia de projetos é a sua dimensão social. Quem 
aprende quando uma escola propõe um trabalho com projetos. Aprendem os alunos, os 
professores, os funcionários, os pais, as instituições, a sociedade, isto é, toda a 
comunidade troca informações, cria conhecimentos comuns, formula perguntas e realiza 
ações.  Trabalhar com projetos é criar uma escola como uma instituição aberta, onde os 
sujeitos aprendem uns com os outros e onde as investigações sobre o emergente tem papel 
fundamental. É preciso transformar a escola em uma comunidade de investigação e de 
aprendizagens. Um espaço onde há invenção e descoberta por toda a parte, estimulando 
o pensamento renovado em todas as áreas. O percurso de construção de um projeto não é 
apenas uma forma, mas também é conteúdo de aprendizagem- de solidariedade, de 
argumentação, de negociação, de trabalho coletivo, de escolhas. (Barbosa e Horn, p. 85, 
2008).  

 

 

O Professor na Pedagogia de Projetos 

- A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de reinventar o seu 
profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de trabalho, do isolamento, da 
fragmentação de esforços para criar um espaço de trabalho cooperativo, criativo e 
participativo. (...). (Barbosa e Horn, p. 85, 2008).  

- Ser professor, como tantas outras profissões, não é só estar na escola na hora da aula, é 
ter outro tipo de presença. É paixão, é encantamento com o mundo e as pessoas. É ligar 
o mundo e o conhecimento à vida dos alunos na escola ‘’o professor ao olhar e ver 
qualquer coisa como um filme, um livro, um quadro, procura formas de articular com a 
escola’’. (Barbosa e Horn, p. 87, 2008).  

 

 

As Crianças e o Grupo na Pedagogia de Projetos 

 

As Famílias e a Comunidade 
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Capítulo 05 

TRAMANDO OS FIOS E ESTRUTURANDO OS PROJETOS 

Barbosa & Horn 

- A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização 

pedagógica porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 

conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo criativo para alunos e 

professores, possibilitado o estabelecimento de ricas relações entre ensino e 

aprendizagem, que certamente não passa por superposição de atividades. (Barbosa & 

Horn, 2008, pg.53). 

- A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas vezes insegurança 

aos educadores, já que eles não podem ter, desde o primeiro momento, o mapeamento do 

projeto como um todo, pois este será elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação 

e pelo replanejamento. Essa construção envolve a participação tanto dos alunos quanto 

do educador, na medida em que as decisões e os encaminhamentos emergem das 

motivações do grupo, dos materiais e recursos disponíveis, das portas que se abrem- 

possibilitando novos embates, novos problemas, novas soluções-e principalmente, do 

estudo aprofundado que os professores3 realizam acerca da temática a ser estudada.  

(Barbosa & Horn, 2008, pg.54). 

 

- Vygotsky(1987) já afirmava que o único ensino bom é aquele que está adiante do 

desenvolvimento e que o puxa para frente. A idéia aqui concebida é a que o ensino cria 



uma série de processos de desenvolvimento que de outro modo não seria possível 

despertar nas crianças. Isto é, o ensino precede e estimula o desenvolvimento mental da 

criança. (Barbosa & Horn, 2008, pg.53). 

  - Não poderíamos deixar de chamar a atenção para algumas questões que consideramos 

relevantes na prática com projetos de trabalho, tendo como suporte o relato descrito. A 

primeira refere-se ao foto de que a auxiliar que trabalha junto à professora tem “voz e 

vez” junto às crianças. Isso se expressa no modo como sai em busca de materiais para 

subsidiá-las, no envolvimento curioso que se manifesta quando lê o texto e dialoga com 

os alunos. Ao lado disso, há evidências do quanto a professora abre um espaço na sala de 

aula para que essa educadora também interaja diretamente com as crianças. Essa situação 

reflete um trabalho curricular e pedagógico que atinge não somente os professores, mas 

toda a equipe da escola. (Barbosa & Horn, 2008, pg.58). 

- A biblioteca ou o centro de documentação da escola podem ser espaços explorados pelas 

crianças em busca de conhecimentos. É importante lembrar que esse ambiente deve ser 

organizado com e para as crianças: com caixas que contenham materiais sobre os temas, 

com livros diversificados que estejam colocados em altura adequada (onde elas possam 

explorar), com índices que apresentam e organizam as informações e com adultos 

disponíveis que lhes sirvam como apoio, já que muitas das crianças ainda não são leitoras 

experientes. (Barbosa & Horn, 2008, pg.59). 

- Os projetos criam estratégias significativas de apropriação dos conhecimentos que 

podem ser continuamente replanejadas e reorganizadas, produzindo novos e inusitados 

conhecimentos. Com frequência, é a partir desse momento que o educador e as crianças 

propõe novas perguntas e caminhos a seguir com trabalhos individuais, de grupo ou 

grande grupo. Este é, portanto, um momento em que os enfoques socioafetivo e 

sociocognitivo estão sendo privilegiados por meio das interações e do diálogo. Nesse 

processo, todos têm uma implicação ativa: cada integrante do grupo também a professora 

são atores de um trabalho eminentemente cooperativo. (Barbosa & Horn, 2008, pg.63). 

 

- Os materiais produzidos formam a memória pedagógica do trabalho e representam uma 

fonte de consultas para as demais crianças. É importante que o educador procure utilizar 

diferentes linguagens que organizem as informações com variedade de enfoques. 



Lipmann (1997) chama esse processo de tradução e atividade de preservar o significado 

em diferentes contextos.(Barbosa & Horn, 2008, pg.65). 

 

Capítulo 6 

DIEFERENÇAS DE PROJETOS NA CRECHE E NA PRÉ-ESCOLA 

Barbosa e Horn 

 

- Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação 

infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses 

níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma 

medida: com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores 

dos alunos e dos professores. Porém, em sua essência, assim como qualquer tema pode 

ser abordado nessa perspectiva, também é possível utilizá-lo em qualquer etapa da 

escolaridade.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.71). 

- Na creche, desde muito pequenas, elas aperfeiçoam as experiências que já existem e 

adquirem novas estratégias. Portanto, ao agir sobre o mundo, as crianças desenvolvem-

se e constroem aprendizagens. Na abordagem de Wallon, o conceito de meio e suas 

implicações no desenvolvimento infantil são fundamentais: para ele, qualquer ser humano 

é biologicamente social e, por conseguinte, deve adaptar-se ao meio, no qual todas as 

trocas produzidas são a chave para as demais.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.72). 

- Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação sistemática, 

da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada criança. Ela deve prestar muita 

atenção ao modo como as crianças agem e procurar dar significado às suas manifestações. 

É a partir dessas observações que vai encontrar os temas, problemas, a questão referente 

aos projetos.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.74). 

- Toda criança é um artista ao seu modo. Precisamos oferecer um “monte’ de 

possibilidades... muitos materiais, muitas linguagens, pois possuir muitas linguagens 

significa ter muitas possibilidades para exprimir-se. Malagussi (citado em Edwards, 

1999). (Barbosa & Horn, 2008, pg.80). 



- A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por ser um 

momento importante de formação da criança. Nesse período, elas têm aumentadas as suas 

motivações, seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. Sem exagero, pode-se dizer 

que elas quase explodem de tanta curiosidade. Então, o adulto deverá desempenhar um 

papel desafiador, povoando a sala de aula com objetos interessantes, bem como 

ampliando e aprofundando as experiências das crianças. O fato de elas terem muito 

desenvolvida sua oralidade, ter domínio do seu próprio corpo, faz seu rol de experiência 

aumentar cotidianamente, o que possibilita sua participação ativa não somente com 

relação ao surgimento das temáticas, mas também na construção do projeto. Esta é uma 

das diferenças de abordagem com relação ao trabalho com projetos na creche. (Barbosa 

& Horn, 2008, pg.80). 

 

 

Capítulo 7 

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

Barbosa & Horn 

 

- A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de reinventar o seu 

profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de trabalho, do isolamento, da 

fragmentação de esforços para criar um espaço de trabalho cooperativo, criativo w 

participativo. “O professor passa a ocupar o papel de co-criador de saber e cultura, 

aceitando com plena consciência a ‘vulnerabilidade’ do próprio papel, junto à dúvida, ao 

erro, ao estupor e à curiosidade” (Rinaldi, p.15).  (Barbosa & Horn, 2008, pg.85). 

- A pedagogia de projetos também possibilita tratar o trabalho docente como atividade 

dinâmica e não-repetitiva. O professor pode repensar a sua prática, atualizar-se e 

transformar a compreensão do mundo pelo estudo contínuo e coletivo sobre diferentes 

temas, juntamente com as crianças. É possível revisar seu modo de ensinar e, com isso, 

transformar a própria história como sujeito educador. Analisar metacognitivamente o 

processo de aprendizagem realizado pelo grupo, avaliar e reinstrumentalizar para 

continuamente qualificar o seu ofício. A vida cooperativa que se estabelece na sala de 



aula ajuda o professor a sair da solidão, já que ele passa a compartilhar tarefas, a co-

produzir estratégias pedagógicas, a criar e a aprender.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.86). 

- Ao professor cabe oferecer as estruturas narrativas da tradição, mas também observar a 

emergência do novo, conectar os conhecimentos científicos, ser um articulador, um 

membro mediador que oferece os apoios indispensáveis, tal como andaimes de Jerome 

Bruner, para que as crianças o utilizem na construção de seu processo, mas assim que 

possível possam dispensar a centralidade da presença do educador. Seu papel junto ao 

grupo será o de intermediar as ações das crianças e os objetos do conhecimento. (Barbosa 

& Horn, 2008, pg.87). 

- Para as crianças, trabalhar com projetos é também aprender  a trabalhar em grupos e 

experimentar a aprendizagem como uma função intersubjetiva, acompanhando as 

tendências da ciência e da tecnologia de construção coletiva do conhecimento, criando 

uma cultura de aprendizagem mútua. Muitas habilidades e capacidades são desenvolvidas 

na execução de projetos: flexibilidade, organização, interpretação, coordenação de idéias, 

formulação de conceitos teóricos, antevisão de processos, capacidade de decisão, 

verificação da viabilidade dos empreendimentos, decisão sobre elas, mudança de rumos, 

desvendamento do novo, ampliação de conhecimentos e garantia de inclusão na rede de 

saberes previamente adquiridos.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.88). 

- A escola tem força e poder político na constituição de sujeitos que saibam pensar, falar, 

criticar e construir relações de ajuda, elaborando sentidos tanto para as suas vidas como 

para o mundo. Somos, como disse Otto Bauer, uma comunidade de destino. Talvez hoje, 

mais do que nunca, conhecemos nossa interdependência, nosso caminho comum. 

Vivemos em uma sociedade de risco, na qual a vida, a consciência e o destino dos seres 

humanos estão permanentemente ameaçados. A solução é coletiva; por tanto precisamos 

aprender a dialogar.  (Barbosa & Horn, 2008, pg.92). 

 

 

 

 

Capítulo 8 



AS MARCAS DEIXADAS NO CAMINHO 

Barbosa & Horn 

 

- A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar e problematizar 

essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

e as aprendizagens das crianças pequenas. Ao documentar  pedagogicamente o dia-a-dia 

na escola, vão sendo criados elementos de memória, recuperação de episódios e de 

acontecimento. Nesse processo, os adultos (educadores, pais e administradores) e as 

crianças vão construindo a historicidade, vivenciando processos coletivos e, ao mesmo 

tempo, preservando a singularidade e os percursos individuais.  (Barbosa & Horn, 2008, 

pg.94). 

- Por outro lado a, a documentação pedagógica como prática reflexiva e democrática 

amplia a auto - reflexividade e, consequentemente, estimula uma pedagogia reflexiva e 

comunicativa a partir da discussão em equipe das práticas cotidianamente desenvolvidas. 

Para que se privilegie o que Peter Moss (Dahlberg, Moss e Pence, 2003) denomina a ética 

de um encontro ocorrido entre as crianças, educadores e suas famílias, precisamos 

mobilizar alguns instrumentos que nos forneçam dados e subsídios para acompanharmos 

o processo de aprendizagem das crianças e constituirmos uma documentação pedagógica 

qualificada. (Barbosa & Horn, 2008, pg.95). 

- Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 

nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância  e a educação, expondo, assim, os 

modelos teóricos que nos apóiam. Nos últimos tempos, muitas modificações curriculares 

têm-se apresentado na educação infantil e, consequentemente, nosso entendimento do que 

seja avaliar nessa etapa de ensino também se transformou. (Barbosa & Horn, 2008, 

pg.97). 

- Nessa dimensão, cada sujeito tem um percurso pessoal, e o acompanhamento das 

aprendizagens é a única forma de valorizarmos não apenas o resultado, mas todo o 

percurso construído pelo grupo e pelo sujeito em seu processo de aprendizagem. Como 

fazer isso? Como articular o processo de ensino e aprendizagem com a avaliação? Como 

fugir ao caráter de julgamento da avaliação? Como começar a mudança? Construindo 

uma nova política de avaliação e procurando responder às seguintes questões: Onde 



estamos? Para onde queremos ir? Como podemos proceder? Criando alternativas (...). 

(Barbosa & Horn, 2008, pg.100). 
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Capítulo 5- Tramando os fios e estruturando os projetos. Maria Carmem Silveira Barbosa, 
Maria da Graça Souza Horn. 

 

Citações diretas: 

- É igualmente importante fazer uma boa constituição, uma especificação e um recorte; 
afinal, a exposição do problema não resolve por si só a questão, porém auxilia a encontrar 
os caminhos para a sua resolução. Assegurar que, desde o princípio, os elementos 
necessários para encaminhar o processo de solução das questões estejam claros é 
fundamental. (BARBOSA, HORN, 2008, p.54) 

- Vigotsky (1987) já afirmava que o único ensino bom é aquele que esta adiante do 
desenvolvimento e que o puxa para frente. A ideia aqui concebida é a de que o ensino 
cria uma série de processos de desenvolvimento que de outro modo não seria possível 
despertar nas crianças. Isto é, o ensino precede e estimula o desenvolvimento mental da 
criança. (BARBOS, HORN, 2008, p.57) 

- Através desses exemplos podemos ver como é possível, a partir de situações que 
emergem do cotidiano abrir um espaço para o planejamento coletivo e a construção de 
um processo de trabalho compartilhado. Um dos pontos relevantes da pedagogia de 
projetos é que as crianças participam da gestão desse processo, propiciando-se, assim, 
que o poder do planejamento seja distribuído entre adultos e crianças. (BARBOSA, 
HORN, 2008, p.58) 



- O grupo como um todo (crianças e adultos) busca informações externas em diferentes 
fontes: conversas ou entrevistas com informantes, passeios ou visitas, observações, 
exploração de materiais, experiências concretas, pesquisas bibliográficas, nos 
laboratórios, na sala de dramatização, na sala de multimídia, na sala de esportes ou em 
diferentes cantos ou ateliês na sala de aula ajudam a criar um ambiente de pesquisa. 
(BARBOSA, HORN, 2008, p.59) 

- Os materiais produzidos podem formar a memória pedagógica do trabalho e ser uma 
fonte de consultas para outras crianças. O registro propicia a construção social da escrita 
e valoriza uma das dimensões do uso social da língua. (BARBOSA, HORN, 2008, p.60) 

- Após a investigação, são necessários momentos coletivos, nos quais a constelação de 
elemento trabalhados ao longo do projeto são reinventados, passando de matéria-prima 
para uma reconstituição narrativa da experiência. Aqui se desenvolve a habilidade de 
interpretar e coordenar as ideias encontradas, bem como de formular conceitos, a partir 
de uma organização difusa, e montar um conjunto com sentido. (BARBOSA, HORN, 
p.62) 

- Os dossiês, nesse caso, são estratégias de grande significado para a organização final 
dos projetos. (BARBOSA, HORN, 2008, p.65) 

- Cabe ressaltar que muito mais significativo e importante nessa metodologia é o relatório 
que vai sendo construído dia após dia e a documentação dos novos planos que vão sendo 
registrados, como podemos observar nos relatórios exemplificados ao longo deste 
capítulo. (BARBOSA, HORN, 2008, p.67) 

Capítulo 6 - Diferenças de projetos nas creches e pré-escolas. Maria Carmem Silveira 
Barbosa, Maria da Graça Souza Horn. 

Citações diretas: 

- Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação sistemática, 
da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada criança. Ela deve prestar muita 
atenção ao modo como as crianças agem e procurar dar significado ás suas manifestações. 
É a partir dessas observações que vai encontrar os temas, os problemas, a questão 
referente ao projeto. (BARBOSA, HORN, 2008, p.74) 

- Nessa faixa etária, é fundamental considerar que as coisas importantes da vida a serem 
descobertas e conhecidas são a procura do olhar, o ser correspondido, o sorrir, a conversa 
(seja ela qualquer tipo de relação vocal), o tocar (contato motor), o contato físico, a 
retenção de um objeto (dar, oferecer), o imitar, o esconder, os jogos de linguagem, os 
jogos de manipulação, as músicas, as saídas para o espaço externo, as festas, a vida em 
grupo. As atividades de sobrevivência, como alimentar-se, banhar-se, brincar, dormir, 
comunicar-se verbalmente e relacionar-se com os companheiros, também são as grandes 
aprendizagens desse grupo etário. (BARBOSA, HORN, 2008, p.80) 

- A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos é caracterizada por ser um 
momento importante de formação da criança. (BARBOSA, HORN, 2008, p.82) 

- O fato de elas terem muito desenvolvida sua oralidade, ter domínio do seu próprio corpo, 
faz seu rol de experiências aumentar cotidianamente, o que possibilita sua participação 
ativa não somente com relação ao surgimento das temáticas, mas também na construção 



de um projeto. Esta é uma das diferenças de abordagem com relação ao trabalho com 
projetos na creche. (BARBOSA, HORN, 2008, p.82) 

- Quando trabalhamos com projetos, construímos na verdade uma comunidade de 
aprendizagem, na qual o professor, as crianças e suas famílias são igualmente 
´´protagonistas``. (BARBOSA, HORN, 2008, p.84) 

Capítulo 7 – Comunidade de aprendizagem. Maria Carmem Silveira Barbosa, Maria da 
Graça Souza Horn. 

Citações diretas: 

- Trabalhar com projetos é criar uma escola como uma instituição aberta, onde os sujeitos 
aprendem uns com os outros e onde as investigações sobre o emergente tem um papel 
fundamental. É preciso transformar a escola em uma comunidade de investigação e de 
aprendizagens. 

- A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de reinventar o seu 
profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de trabalho, do isolamento, da 
fragmentação de esforços para criar um espaço de trabalho cooperativo, criativo e 
participativo. (BARBOSA, HORN, 2008, p.85) 

- Independentemente do trabalho com as crianças, é tarefa do educador, articular o tema 
com objetivos gerais previstos para o ano letivo ou ciclo e realizar uma previsão dos 
conteúdos que podem vir a se trabalhados, inclusive atualizar-se em relação ao tema, 
discuti-lo com os outros educadores da escola e ampliar seus conhecimentos, 
apresentando propostas de trabalho para o grupo. (BARBOSA, HORN, 2008, p.86)  

- A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, com um imenso 
potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa, pensa, dúvida, procura soluções, 
tenta outra vez, quer compreender o mundo e dele participar, alguém aberto ao novo e ao 
diferente. (BARBOSA, HORN, 2008, p.87) 

- Muitas habilidades e capacidades são desenvolvidas na execução de projetos: 
flexibilidade, organização, interpretação, coordenação de ideias, formulação de conceitos 
teóricos, antevisão de processos, capacidade de decisão,, verificação da viabilidade dos 
empreendimentos, decisão sobre elas, mudança de rumos, desvendando o novo, 
ampliação de conhecimentos, e garantia da inclusão na rede de saberes previamente 
adquiridos. (BARBOSA, HORN, 2008, p.88) 

- Nesse sentido pensar a escola como comunidade educativa, que inclui em seus projetos 
a participação da família e da comunidade, significa ampliar as fronteiras sociais. É 
preciso ver esse espaço educativo na contemporaneidade como lugar de criação cultural 
e não apenas de divulgação de saberes; de experimentação e não de sacralização do 
instituído; de procura de sentidos e não de fixação e padronização de significados. O 
ensino perde seu caráter mecânico e arbitrário para converter-se na aprendizagem do 
funcionamento da vida. (BARBOSA, HORN, 2008, p.89) 

- A participação dos pais torna-se uma parceria valiosa em todos os sentidos. Para que 
eles possam acompanhar os trabalhos escolares, é importante que a escola os mantenha 
informados sobre os projetos que estão sendo realizados pelas crianças e os temas 



estudados para que possam participar na seleção e no envio de materiais, na proposição 
de experiências, na partilha de saberes. (BARBOSA, HORN, 2008, p.90) 

- Trabalhar com projetos tem objetivos políticos claros, sendo uma proposta que pretende 
ensinar a vida em democracia, a participação social, a capacidade de abrir mão de um 
desejo singular por um coletivo, de um impulso imediato para a construção de projetos 
coletivos de longo prazo. (BARBOSA, HON, 2008, p.92) 

- Vivemos em uma sociedade de risco, na qual a vida, a consciência e o destino dos seres 
humanos estão permanentemente ameaçados. A solução é coletiva; portanto, precisamos 
aprender a dialogar. (BARBOSA, HORN, 2008, p.92) 
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CAPÍTULO 5 
TRAMANDO OS FIOS E ESTRUTURANDO OS PROJETOS 

 

 

Citações diretas: 

“A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização 
pedagógica porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 
conhecimentos e das informações.” (BARBOSA, HORN. p.53). 

“[...] Desse modo, os projetos devem ter garantida essa estrutura mutante e inovadora para 
não se tornarem maneiras singulares e repetitivas de ver e analisar o mundo. Nessa 
dimensão, a pedagogia de projetos indica uma ação concreta, voluntária e consciente, que 
é decidida tendo-se em vista a obtenção de alvo formativo determinado e preciso.” 
(BARBOSA, HORN. p.53). 

“A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas vezes certa 
insegurança aos educadores, já que eles não podem ter, desde o primeiro momento, o 
mapeamento do projeto como um todo, pois este será elaborado paulatinamente pela ação, 



pela avaliação e pelo replanejamento. Essa construção envolve a participação tanto dos 
alunos quanto do educador, na medida em que as decisões e os encaminhamentos 
emergem das motivações do grupo, dos materiais e recursos disponíveis, das portas que 
se abrem possibilitando novos embates, novos problemas, novas soluções – e 
principalmente, do estudo aprofundado que os professores realizam acerca da temática a 
ser estudada.” (BARBOSA, HORN. p.54). 

“É igualmente importante fazer uma boa constituição, uma especificação e um recorte; 
afinal a exposição do problema não resolve por si só a questão, porém auxilia a encontrar 
os caminhos para a resolução. Assegurar que, desde o principio, os elementos necessários 
para encaminhar o processo de solução das questões estejam claros é fundamental.” 
(BARBOSA, HORN. p.54). 

“É importante ainda salientar que cabe ao professor, independentemente do seu trabalho 
junto com as crianças, articular esse tema com os objetivos gerais previstos para o ano 
letivo. Também cabe a ele realizar uma previsão dos conteúdos que podem vir a ser 
trabalhados, atualizar-se em relação ao tema, discuti-lo com os outros educadores da 
escola, ampliar os conhecimentos fazer novas propostas de trabalho para o grupo.” 
(BARBOSA, HORN. p.56). 

“Vygotsky (1987) já afirmava que o único ensino bom é aquele que está adiante do 
desenvolvimento e que o puxa para frente. A ideia aqui concebida é a de que o ensino 
cria uma série de processos de desenvolvimento que de outro modo não seria possível 
despertar nas crianças. Isto é, o ensino precede e estimula o desenvolvimento mental da 
criança.” (BARBOSA, HORN. p.57). 

“[...] o hábito de freqüentar lugares como a biblioteca da escola ou de algum local da 
comunidade possibilita o contato e o acesso a obras científicas e literárias que, certamente, 
alimentarão o trabalho com projetos.” (BARBOSA, HORN. p.58). 

“Um dos pontos relevantes da pedagogia de projetos é que as crianças participam da 
gestão desse processo, propiciando-se, assim, que o poder do planejamento seja 
distribuído entre os adultos e as crianças.” (BARBOSA, HORN. p.58). 

“O grupo como um todo (crianças e adultos) busca informações externas em diferentes 
fontes: conversas ou entrevistas com informantes, passeios ou visitas, observações, 
exploração de materiais, experiências concretas, pesquisas bibliográficas, nos 
laboratórios, na sala de dramatização, na sala de multimídia, na sala de esportes ou em 
diferentes cantos ou ateliês na sala de aula ajudam a criar um ambiente de pesquisa.” 
(BARBOSA, HORN. p.59). 

“Após a coleta de informações, é preciso pensar em formas de sistematização, isto é, 
como fazer o registro. É necessário escolher o que deve ser registrado, selecionar, 
reelaborar as partes mais significativas e construir um tipo de codificação daquilo que foi 
pesquisado. Essa documentação pode ser construída por desenhos realizados pelas 
crianças, textos coletivos organizados pela professora e pelo grupo, montagem de painéis 
com as descobertas mais interessantes sobre a temática, fotos, enfim, registros gráficos e 
plásticos que os alunos vão realizando ao longo do processo.” (BARBOSA, HORN. 
p.60). 



“Os materiais produzidos podem formar a memória pedagógica do trabalho e ser uma 
fonte de consultas para outras crianças. O registro propicia a construção social da escrita 
e valoriza uma das dimensões do uso social da língua.” (BARBOSA, HORN. p.60). 

“Após a investigação, são necessários momentos coletivos, nos quais a constelação de 
elementos trabalhados ao longo do projeto são reinventados, passando de matéria-prima 
para uma reconstituição narrativa da experiência. Aqui se desenvolve a habilidade de 
interpretar e coordenar as idéias encontradas, bem como de formular conceitos, a partir 
de uma organização difusa, e montar um conjunto de sentido.” (BARBOSA, HORN. 
p.62). 

“Para registrar e posteriormente comunicar o que foi conhecido, é preciso conhecer 
formas distintas de narrativas – como as linguagem visual, verbal, escrita, matemática, 
musical e corporal -, como também fazer uso de recursos como lápis, quadro, mural, 
computador, internet, gravador, vídeo, livros, revistas e documentos.” (BARBOSA, 
HORN. p.62). 

“Os projetos criam estratégias significativas de apropriação dos conhecimentos que 
podem ser continuamente replanejadas e reorganizadas, produzindo novos e inusitados 
conhecimentos. Com freqüência, é a partir desse momento que o educador e as crianças 
propõem novas perguntas e caminhos a seguir com trabalhos individuais, de grupo ou 
grande grupo. Este é, portanto, um momento em que os enfoques socioafetivos e 
sociocognitivos estão sendo privilegiados por meio das interações e do diálogo.” 
(BARBOSA, HORN. p.63). 

“Os registros evidenciam o quanto as diferentes áreas do conhecimento vão emergindo 
nas atividades que se integram não pela atividade em si, mas pelos processos mentais que 
se desencadeiam e que vão sendo percorridos.” (BARBOSA, HORN. p.64). 

“Depois de o material estar organizado, as crianças podem expô-lo recontando e 
narrando-o através de diferentes linguagens. A avaliação do trabalho desenvolvido é feita 
a partir do reencontro com a situação-problema levantada inicialmente, tendo por base os 
comentários e as descobertas feitas sobre o que foi proposto e o que foi realizado.” 
(BARBOSA, HORN. p.65). 

“Também para os pais o registro do que foi realizado em sala de aula possibilita descobrir 
o processo cognitivo de seu filho, vendo-o atuar em outro tipo de espaço social e 
valorizando a sua participação no trabalho escolar.” (BARBOSA, HORN. p.66). 

“[...] Cabe ressaltar que muito mais significativo e importante nessa metodologia é o 
relatório que vai sendo construído dia após dia e a documentação dos novos planos que 
vão sendo registrados.” (BARBOSA, HORN. p.67). 

“Além das diversas formas de estruturarmos um projeto, também são significativas as 
diferenças ao trabalharmos em projetos com crianças pequenas, que freqüentam a creche, 
e projetos com crianças maiores, que freqüentam a pré-escola.” (BARBOSA, HORN. 
p.70). 

 

CAPÍTULO 6 
DIFERENÇAS DE PROJETOS NA CRECHE E NA PRÉ-ESCOLA 



 
 
“Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação 
infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses 
níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma 
medida: com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores 
dos alunos e dos professores.” (BARBOSA, HORN. p.71). 

“Entre os diferentes níveis de aprendizagem, a creche aparece como aquele no qual 
muitos acreditam não ser possível trabalhar com projetos de trabalho. Alguns fatores 
corroboram para isso, como, por exemplo, o fato de essa etapa de ensino estar atrelada, 
na sua origem, às questões relativas somente a cuidados com a saúde e com a higiene e, 
consequentemente, não ser necessário preocupar-se com a aprendizagem.” (BARBOSA, 
HORN. p.71). 

“Na creche, desde muito pequenas, elas aperfeiçoam as experiências que já existem e 
adquirem novas estratégias. Portanto, ao agir sobre o mundo, as crianças desenvolvem-
se e constroem aprendizagens. Na abordagem de Wallon, o conceito de meio e suas 
implicações do desenvolvimento infantil são fundamentais: para ele, qualquer ser humano 
é biologicamente social e, por conseguinte, deve adaptar-se ao meio, no qual todas as 
trocas produzidas são a chave para as demais.” (BARBOSA, HORN. p.72). 

“[...] Acredito que os projetos são formas didáticas de organização do trabalho da sala de 
aula que oportunizam aos professores uma prática pedagógica mais elaborada e adequada 
sob o ponto de vista do potencial de aprendizagem das crianças muito pequenas.” 
(BARBOSA, HORN. p.72). 

“Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação sistemática, 
da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada criança. Ela deve prestar muita 
atenção ao modo como as crianças agem e procurar dar significado às suas manifestações 
que vai encontrar os temas, os problemas, a questão referente aos projetos.” (BARBOSA, 
HORN. p.74). 

“[...] O ambiente, isto é, a sala das crianças deve ser vista como um educador auxiliar que 
provoca aprendizagens: pode haver nessa sala materiais como caixas, instalações, tendas, 
tapete, almofadas, cestas para jogo de manipulação, materiais vindos da natureza, 
bonecos, brinquedos de construção, trapos de pano, bolas de tamanhos e materiais 
diversos.” (BARBOSA, HORN. p.76). 

“[...] Nesse projeto, assim como em todos que trabalhamos, preocupamo-nos também em 
pensar que o espaço não se restringe às dependências da escola, mas ultrapassa seus 
muros.” (BARBOSA, HORN. p.78). 

“Um projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos materiais da sala. O 
educador observa, anota dados relevantes - data, criança, espaço, materiais, canais 
sensoriais, tipo de jogo – e, após um período inicial de observação, pode preparar um 
projeto. Vídeos e fotos das ações das crianças também auxiliam na coleta de informações 
sobre o grupo, pois nessa faixa etária o projeto escrito é muito mais uma necessidade do 
educador do que das crianças.” (BARBOSA, HORN. p.78). 



“A construção de projetos para crianças pequenas pode ter durações diferenciadas, sendo 
possível pensar em projetos que durem um dia ou talvez uma semana. Isso dependerá do 
envolvimento do grupo.” (BARBOSA, HORN. p.80). 

“A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por se um momento 
importante de formação da criança. Nesse período, elas têm aumentadas as suas 
motivações, seu sentimentos e seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. Sem 
exagero, pode-se dizer que elas quase explodem de tanta curiosidade. Então, o adulto 
deverá desempenhar um papel desafiador, povoando a sala de aula com objetos 
interessantes, bem como ampliando e aprofundando as experiências das crianças.” 
(BARBOSA, HORN. p.80). 

“Convém estarmos atentos para o fato de que as crianças dessa idade tendem, muitas 
vezes a quere estudar assuntos que já conhecem, e é papel dos educadores auxiliá-las 
ampliando as possibilidades de conhecerem mais sobre o tema desejado, encontrarem 
outros pontos de vista sobre o assunto, construírem desvios e criarem um ambiente que 
estimule os novos conhecimentos.” (BARBOSA, HORN. p.81). 

“Um projeto dever ter caminhos diversos. Com as crianças pequenas, é preciso planejar 
algumas atividades em grande grupo e depois dividi-los em pequenos grupos de trabalho 
para que realizem atividades paralelas e/ ou complementares nos laboratórios, ateliês e 
cantos. O resultado final do trabalho dos diversos grupos deve ser conhecido e discutido 
pelo grande grupo em um momento posterior.” (BARBOSA, HORN. p.83,84). 

 

 

CAPÍTULO 7 
COMUNIDADE DE APRTENDIZAGEM 

 

“Trabalhar com projetos é criar uma escola como uma instituição aberta, onde os sujeitos 
aprendem uns com os outros e onde as investigações sobre o emergente têm papel 
fundamental. É preciso transformar a escola em uma comunidade de investigação e de 
aprendizagens.” (BARBOSA, HORN. p.85). 

“A pedagogia oferece aos professores a possibilidade de reinventar o seu 
profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de trabalho, do isolamento, da 
fragmentação de esforços para criar um espaço de trabalho cooperativo, criativo e 
participativo. “O professor passa a ocupar o papel de co-criador de saber e de cultura, 
aceitando com plena consciência e ‘vulnerabilidade’ do próprio papel, junto à dúvida, ao 
erro, ao estupor e à curiosidade” (Rinaldi. 1994, p.15).” (BARBOSA, HORN. p.85). 

“É preciso ainda conhecer a registrar os modos como cada criança se envolve e participa 
na construção dos conhecimentos propostos em um projeto. Essa observação é permeada 
pela subjetividade do educador, pois observar não é perceber a realidade, mas sim 
construir uma realidade. A análise dos registros ajuda a interpretar as mensagens que 
estão dando sentido para as crianças e significado para a vida do grupo.” (BARBOSA, 
HORN. p.86). 



“Ao professor cabe prioritariamente criar um ambiente propício em que a curiosidade, as 
teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças tenham lugar, sejam realmente escutadas, 
legitimadas e operacionalizadas para que se construa a aprendizagem.” (BARBOSA, 
HORN. p.86). 

“Independentemente do trabalho com as crianças, é tarefa do educador articula o tema 
com os objetivos gerais previstos para o ano letivo ou ciclo e realizar uma previsão de 
conteúdos que podem vir a ser trabalhados, inclusive atualizar-se em relação ao tema, 
discuti-lo com outros educadores da escola e ampliar seus conhecimentos, apresentando 
propostas de trabalho ao grupo,” (BARBOSA, HORN. p.86). 

“Para o grupo de alunos, os projetos propiciam a criação de uma história de vida coletiva, 
com significados compartilhados. Eles estimulam a aprendizagem do diálogo, do debate, 
da argumentação, do aprender a ouvir os outros, do cotejar diferentes pontos de vista, do 
confronto de opiniões, do negociar significados, da construção coletiva, da cooperação e 
da democracia.” (BARBOSA, HORN. p.87). 

“A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, com um imenso 
potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa, pensa, duvida, procura soluções, 
tenta outra vez, quer compreender o mundo a sua volta e dele participar, alguém aberto 
ao novo e ao diferente.” (BARBOSA, HORN. p.87). 

“Muitas habilidades e capacidades são desenvolvidas na execução de projetos: 
flexibilidade, organização, interpretação, coordenação de ideias, formulação de conceitos 
teóricos, antevisão de processos, capacidade de decisão, verificação da viabilidade dos 
empreendimentos, decisão sobre elas, mudança de rumos, desvendamento do novo, 
ampliação de conhecimentos e garantia de inclusão na rede de saberes previamente 
adquiridos.” (BARBOSA, HORN. p.88). 

“Ao acompanhar o processo de desenvolvimento dos projetos, as crianças vão 
construindo formas pessoais de registro e documentação, uma singularidade para 
aprender a estudar, descrever, criar uma memória e uma versão, materializar para poder 
contribuir mostrando a sua obra.” (BARBOSA, HORN. p.88). 

“A crítica realizada até agora à escola não significa que ela não tenha um papel importante 
em nossa sociedade. Ao contrário, ela é fundamental para que não aprofundemos, mais 
ainda, as diferenças entre as pessoas. A escola possui extrema força social e grande poder 
político, constituindo uma necessidade da democracia. Há que criar homens e mulheres 
que saibam pensar, falar, criticar e construir relações de ajuda, apoio, confiança, 
colaboração e alternativas fraternas de vida, pois certos acontecimentos são necessários 
para que se possa adquirir a cidadania e não perde a liberdade.” (BARBOSA, HORN. 
p.89). 

“As comunidades educativas são organizações ou instituições concebidas como espaço 
social de construção interativa de valores, de conhecimentos e de promoção de uma 
comunicação interativa assentada em um sentimento de partilha e pertencimento coletivo 
com significados compartilhados.” (BARBOSA, HORN. p.89). 

“Nessa perspectiva, a comunidade educativa precisa tornar-se uma comunidade de 
aprendizagem aberta, onde os indivíduos aprendem uns com os outros e onde as 



investigações sobre o emergente têm, nessas trocas, um papel fundamental.” 
(BARBOSA, HORN. p.89). 

“A participação dos pais torna-se uma parceria valiosa em todos os sentidos. Para que 
eles possam acompanhar os trabalhos escolares, é importante que a escola os mantenha 
informados sobre os projetos que estão sendo realizados pelas crianças e os temas 
estudados para que possam participar na seleção e no envio de materiais, na proposição 
de experiências, na partilha dos saberes. A comunidade e, em especial, os pais são, 
portando, ótimos parceiros de estudo e informantes para as crianças.” (BARBOSA, 
HORN. p.90). 

“Trabalhar com projetos tem objetivos políticos claros, sendo uma proposta que pretende 
ensinar a vida em democracia, a participação social, a capacidade de abrir mão de um 
desejo singular por um coletivo, de um impluso imediato para a construção de projetos 
coletivos de longo prazo. Crianças que estudam e convivem conforme esses parâmetros 
possivelmente serão cidadãos com experiências de processo coletivos de tomada de 
decisões, com responsabilidade social: “As vozes – todas e não somente algumas – se 
entretecem, em uma conversação cultural que nos ajuda a construir uma narração” 
(Anguita e Lópes, 2004, p.59).” (BARBOSA, HORN. p.92). 

“Vivemos em uma sociedade de risco, na qual a vida, a consciência e o destino dos seres 
humanos, estão permanentemente ameaçados. A solução é coletiva; portanto, precisamos 
aprender a dialogar.” (BARBOSA, HORN. p.92). 
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Capitulo 5. Tramando os fios e estruturando os projetos 

- Todo projeto é um processo criativo para alunos e professores, possibilitando o 
estabelecimento de ricas relações entre ensino e aprendizagem, que certamente não passa 
por superposição de atividades. (BARBOSA, p.53) 



- Para construir um projeto na prática escolar, é importante refletir sobre uma situação, o 
problema global dos fenômenos, a realidade factual, e não sobre a interpretação teórica 
já sistematizada nas disciplinas. (BARBOSA, p.53,54) 

- Também o professor, os pais e a comunidade podem propor projetos para o grupo de 
crianças. Por exemplo, uma gincana, uma olimpíada, uma correspondência inter-escolar. 
Para sabermos se um tema ou problema é realmente interessante, precisamos ver se ele, 
como diz Limpman (1997), "intranqüilizou as mentas". (BARBOSA, p.54) 

- É importante ainda salientar que cabe ao professor, independentemente do seu trabalho 
junto às crianças, articular esse tema com os objetivos gerais previstos para o ano letivo. 
Também cabe a ele realizar uma previsão dos conteúdos que podem vir a ser trabalhados, 
atualizar-se em relação ao tema, discuti-lo com os outros educadores da escola, ampliar 
os conhecimentos e fazer novas propostas de trabalho para o grupo. (BARBOSA, p.56) 

- [...] o hábito de freqüentar lugares como a biblioteca da escola ou de algum local da 
comunidade possibilita o contato e o acesso a obras científicas e literárias que, certamente, 
alimentarão o trabalho com projetos. (BARBOSA, p.58) 

- [...] o hábito de freqüentar lugares como a biblioteca da escola ou de algum local da 
comunidade possibilita o contato e o acesso a obras científicas e literárias que, certamente, 
alimentarão o trabalho com projetos. (BARBOSA, p.59) 

- A biblioteca ou o centro de documentação da escola podem ser espaços explorados pelas 
crianças em busca de conhecimento. Os materiais produzidos podem formar a memória 
pedagógica do trabalho e ser uma fonte de consultas para outras crianças. O registro 
propicia a construção social da escrita e valoriza uma das dimensões do uso social da 
língua. (BARBOSA, p.60) 

- Se apenas trabalhamos as atividades empíricas, esquecendo as possibilidades de 
generalização, de deslocamento para o outro contexto, de teorização, estamos deixando 
de cumprir um dos papéis específicos da escola. (BARBOSA, p.62) 

- Os projetos criam estratégias significativas de apropriação dos conhecimentos que 
podem ser continuamente replanejadas e reorganizadas, produzindo novos e inusitados 
conhecimentos. (BARBOSA, p.63) 

- [...] acreditamos que o trabalho pedagógico organizado através de projetos seja uma 
perspectiva didática muito adequada ao mundo, às escolas e às crianças contemporâneas. 
(BARBOSA, p.66) 

- Muitos educadores preocupam-se em como escrever um projeto, quais são os itens 
necessários, etc. Em primeiro lugar, inicia-se com um esboço, e a documentação final é 
que realmente expõe a parte relevante do trabalho com projetos. (BARBOSA, p.67) 

Capitulo 6. Diferenças de projetos na creche e na pré-escola 

- Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação 
infantil até o ensino médio. (BARBOSA, p.70) 

- Entre os diferentes níveis de escolaridade, a creche aparece como aquele no qual muitos 
acreditam não ser possível trabalhar com projetos de trabalho. (BARBOSA, p.70) 



- A primeira infância, período que vai dos 0 aos 3 anos, é uma etapa que começa dominada 
pelos instintos e reflexos que possibilitam as primeiras adaptações e que se estendem pela 
descoberta do ambiente geral e pelo início da atividade simbólica. (BARBOSA, p.72) 

- Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação sistemática, 
da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada criança. Ela deve prestar muita 
atenção ao modo como as crianças agem e procurar dar significados às suas 
manifestações. (BARBOSA, p.74) 

- O ambiente, isto é, a sala das crianças deve ser vista como um educador auxiliar que 
provoca aprendizagens: pode haver nessa sala materiais como caixas, instalações, tendas, 
tapetes, almofadas, cestas para o jogo de manipulação, materiais vindos da natureza, 
bonecos, brinquedos de construção, trapos de pano, bolas de tamanhos e materiais 
diversos. (BARBOSA, p.76) 

- Um projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos materiais da sala. O 
educador observa, anota dados relevantes — data, criança, espaço, materiais, canais 
sensoriais, tipo de jogo — e, após um período inicial observação, pode preparar um 
projeto. (BARBOSA, p.79) 

- As atividades de sobrevivência, como alimentar-se, banhar-se, brincar, dormir, 
comunicar-se verbalmente e relacionar-se com os companheiros, também são as grandes 
aprendizagens desse grupo etário. (BARBOSA, p.80) 

- A construção de projetos para crianças pequenas pode ter durações diferenciadas, sendo 
possível pensar em projetos que durem um dia ou talvez uma semana. Isso dependerá do 
envolvimento do grupo. (BARBOSA, p.80) 

- A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por ser um 
momento importante de formação da criança. Nesse período, elas têm aumentadas as suas 
motivações, seus sentimentos e seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. 
(BARBOSA, p.80) 

- Um projeto deve ter caminhos diversos. Com as crianças pequenas, é preciso planejar 
algumas atividades em grande grupo e depois dividi-los em pequenos grupos de trabalho 
para que realizem atividades paralelas e/ ou complementares nos laboratórios, ateliês e 
cantos. (BARBOSA, p.82,83) 

Capitulo 7. Comunidade de aprendizagem 

- Quem aprende quando uma escola propõe um trabalho com projetos? Aprendem os 
alunos, os professores, os funcionários, os pais, as instituições, a sociedade, isto é, toda a 
comunidade troca informações, cria conhecimentos comuns, formula perguntas e realiza 
ações. (BARBOSA, p.85) 

- A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de reinventar o seu 
profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de trabalho, do isolamento da 
fragmentação de esforços para criar um espaço de trabalho cooperativo, criativo e 
participativo. (BARBOSA, p.85) 

- A pedagogia de projetos também possibilita tratar o trabalho docente como atividade 
dinâmica e não-repetitiva. (BARBOSA, p.86) 



- Ao professor cabe prioritariamente criar um ambiente propício em que a curiosidade, as 
teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças tenham lugar, sejam realmente escutadas, 
legitimadas e operacionalizadas para que se construa a aprendizagem. (BARBOSA, p.86) 

- Independentemente do trabalho com as crianças, é tarefa do educador articular o tema 
com os objetivos gerais previstos para o ano letivo ou ciclo e realizar uma previsão dos 
conteúdos que podem vir a ser trabalhados, inclusive atualizar-se em relação ao tema, 
discuti-lo com os outros educadores da escola e ampliar seus conhecimentos, 
apresentando propostas de trabalho para o grupo. (BARBOSA, p.86) 

- Para o grupo de alunos, os projetos propiciam a criação de uma história de vida coletiva, 
com significados compartilhados. (BARBOSA, p.87) 

- A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, com um imenso 
potencial e desejo de crescer. (BARBOSA, p.87) 

- Para as crianças, trabalhar com os projetos é também aprender a trabalhar em grupo e 
experimentar a aprendizagem como uma função intersubjetiva, acompanhando as 
tendências da ciência e da tecnologia de construção coletiva do conhecimento, criando 
uma cultura de aprendizagem mútua. (BARBOSA, p.88) 

- Com os pequenos, pode-se partir do conhecimento empírico por meio de visitas, 
observações, experimentos, dramatizações, formulação, de texto coletivo e descrição de 
eventos imaginários, deslocando-os para um contexto de generalização, de abstração. 
(BARBOSA, p.88) 

- As comunidades educativas são organizações ou instituições concebidas como espaço 
social de construção interativa de valores, de conhecimentos e de promoção de uma 
comunicação intersubjetiva assentada em um sentimento de partilha e pertencimento 
coletivo com significados compartilhados. (BARBOSA, p.89) 

- A participação dos pais torna-se uma parceria valiosa em todos os sentidos. Para que 
eles possam acompanhar os trabalhos escolares, é importante que a escola os mantenha 
informados sobre os projetos que estão sendo realizados pelas crianças e os temas 
estudados para que possam participar na seleção e no envio de materiais, na proposição 
de experiência, na partilha dos saberes. (BARBOSA, p.90) 

- A escola tem força e poder político na constituição de sujeitos que saibam pensar, falar, 
criticar e construir relações de ajudar, elaborando sentidos tanto para as suas vidas como 
para o mundo. 
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Capítulo 5 

 

TRAMANDO OS FIOS E ESTRUTURANDO OS PROJETOS 

 

A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização 

pedagógica porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 

conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo criativo para alunos e 

professores, possibilitando o estabelecimento de ricas relações entre ensino e 

aprendizagem, que certamente não passa por superposição de atividades. (Barbosa e 

Horn. Pág.53) 

 

DEFININDO O PROBLEMA 

 



A escolha do tema ou do problema para um projeto pode advir das experiências 

anteriores das crianças, de projetos que já foram realizados ou que ainda estejam em 

andamento e das próprias interrogações que as crianças se colocam. (Barbosa e Horn. 

Pág.54) 

MAPEANDO PERCURSOS 

 

Esse esquema produzido coletivamente é a base do planejamento das tarefas - 

individuais, de pequenos e de grande grupo - e da própria distribuição do tempo. Junto a 

isso, podemos verificar os recursos humanos e materiais que serão utilizados na execução 

do projeto e, a partir disso, conjuntamente com as crianças, construir um quadro de 

responsabilidade. (Barbosa e Horn. Pág.56) 

 

COLETANDO INFORMAÇÕES 

 

O grupo como um todo (crianças e adultos) busca informações externas em diferentes 

fontes: conversas ou entrevistas com informantes, passeios ou visitas, observações, 

exploração de materiais, experiências concretas, pesquisas bibliográficas, nos 

laboratórios, na sala de dramatização, na sala de multimídia, na sala de esportes ou em 

diferentes cantos ou ateliês na sala de aula ajudam a criar um ambiente de pesquisa. 

(Barbosa e Horn. Pág.59) 

 

SISTEMATIZANDO E REFLETINDO SOBRE AS INFORMAÇÕES 

 

Nessa etapa, formulam-se as diferentes hipóteses, selecionam-se e coletam-se 

materiais e evidências, as quais são planejadas, registradas e transformadas em 

experiências sob a forma de diferentes linguagens. Nesse sentido, são válidas todas as 

atividades, tais como as de criação dos jogos, as atividades dramáticas, as experiências 

científicas, os desenhos, os modelos, a construção de miniaturas, o trabalho com números, 

cálculos, seriações e classificações e classificações, a ampliação de vocabulário 



específico, a elaboração de textos coletivos, as histórias contadas oralmente e escritas. 

(Barbosa e Horn. Pág.62) 

 

DOCUMENTANDO E COMUNICANDO 

 

Os materiais produzidos formam a memória pedagógica do trabalho e representam 

uma fonte de consultas para as demais crianças. É importante que o educador procure 

utilizar diferentes linguagens que organizem as informações com variedade de enfoques. 

Lipmann (1997) chama esse processo de tradução: a atividade de preservar o significado 

em diferentes contextos. (Barbosa e Horn. Pág.65) 

 

CAPÍTULO 6 

 

DIFERENÇA DE PROJEOTS NA CRECHE E NA PRÉ - ESCOLA 

 

PROJETOS NA CRECHE 

 

Entre os diferentes níveis de escolaridade, a creche aparece como aquele no qual 

muitos acreditam não ser possível trabalhar com projetos de trabalho. Alguns fatores 

colaboram para isso, como, por exemplo, o fato de nessa etapa de ensino estar atrelada, 

na sua origem, às questões relativas somente a cuidados com a saúde e coma higiene e, 

consequentemente, não ser necessário preocupar-se coma a aprendizagem. (Barbosa e 

Horn. Pág.71) 

 

PROJETOS NA PRÉ - ESCOLA 

 



A segunda infãncia, no período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por ser um 

momento importante de formação da criança. Nesse período, elas têm aumentadas as suas 

motivações, seus sentimentos e seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. Sem 

exagero, pode - se dizer que elas quase explodem de tanta curiosidade. (Barbosa e Horn. 

Pág.80) 

 

CAPÍTULO 7 

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

Umas das grandes contribuições da pedagogia de projetos é a sua dimensão social. Quem 

aprende quando uma escola propões um trabalho com projetos? Aprendem os alunos, os 

professores, os funcionários, os pais, as instituições, a sociedade, isto é, toda a 

comunidade troca informações, cria conhecimentos comuns, formula pergunta e realiza 

ações. (Barbosa e Horn. Pág.85) 

 

O PROFESSOR NA PEDAGOGIA DE PROJETOS 

 

A pedagogia de projetos também possibilita tratar o trabalho docente como atividade 

dinâmica e não - repetitiva. O professor pode repensar a sua prática, atualizar - se e 

transformar a compreensão do mundo pelo estudo contínuo e coletivo sobre diferentes 

temas, juntamente com as crianças. É possível revisar seu modo de ensinar e, com isso, 

transformar a própria história como sujeito educador. (Barbosa e Horn. Pág.86) 

 

AS CRIANÇAS E O GRUPO NA PEDAGOGIA DE PROJETOS 

 

Para o grupo de alunos, os projetos propiciam a criação de uma história de vida 

coletiva, com significados compartilhados. Eles estimulam a aprendizagem do diálogo, 

do debate, da argumentação, do aprender a ouvir outr6s, do cojetar diferentes pontos de 

vista, do confronto de opiniões, do negociar significados, da construção coletiva, da 



cooperação e da democracia. As crianças engajam - se nas próprias aprendizagens, na 

construção do conhecimento, no desenvolvimento de novas habilidades e no 

aperfeiçoamento daquelas já dominadas, no prazer de expor o seu saber, no ver e sentir 

as controvérsias e na construção de uma visão coletiva. (Barbosa e Horn. Pág.87) 

 

AS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE 

 

Hoje em dia apesar de muitas escolas resistirem às mudanças e manterem uma série 

de preceitos e práticas educativas extremamente convencionais, a própia dinâmica da vida 

das sociedades contemporâneas, com as novas características da infância e da 

adolescência, seus interesses e suas necessidades, aponta para a urgente modificação da 

forma de estruturar e organizar a vida escolar. (Barbosa e Horn. Pág.89 

A participação dos pais torna - se uma parceria valiosa em todos os sentidos. Para que 

eles possam acompanhar os trabalhos escolares, é importante que a escola os mantenha 

informados sobre os projetos que estão sendo realizados pelas crianças e os temas 

estudados para que possam participar na seleção e no envio de materiais, na proposição 

de experiências, na partilha dos saberes. (Barbosa e Horn. Pág.90) 

Os modos como a escola e a professora olham, escutam, relacionam se com as 

crianças produzem nos pais e as mães outros modos de olhar, sentir, conversar e dialogar. 

E isso é educação social. (Barbosa e Horn. Pág.90) 

 

CAPÍTULO 8 

 

AS MARCAS DEIXADAS NO CAMINHO 

 

COMO E PARA ONDE ANDAMOS 

 



Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada 

do trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papéis nesse modo de 

organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeitos e 

participarem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 

marcas ao longo do percurso. (Barbosa e Horn. Pág.93) 

O principal objetivo da documentação é compreendermos o que ocorreno trabalho 

pedagógico e o mode como somos professores, ou seja, o que pensamos das crianças, o 

que valorizamos das suas produções, criando ao mesmo tempo, um espaço concreto para 

conversamos com as famílias e as crianças sobre o desenvolvimento e as aprendizagens. 

(Barbosa e Horn. Pág.94 e 95) 

 

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 

nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, s 

modelos teóricos que nos apoiam. Nos últimos tempos, muitas modificações curriculares 

têm-se apresentado na educação infantil e, consequentemente, nosso entendimento do que 

seja avaliar nessa etapa de ensino também se transformou. (Barbosa e Horn. Pág.97) 
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 Capítulo 5 

Tramando os fios e estruturando os projetos 

 

 “Como não seguem um único e preconcebido esquema, nem sempre os 
projetos terão a mesma estrutura a qual dependerá do tipo de problema que 
está sendo proposto, das experiências prévias do grupo e das possibilidades 
concretas da escola.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 53) 

 “A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas 
vezes certa insegurança aos educadores, já que eles não podem ter, desde o 
primeiro momento, o mapeamento do projeto como um todo, pois este será 
elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 54) 

 “[...] A exposição não resolve por si só a questão, porém auxilia a 
encontrar os caminhos para sua resolução. Assegurar que, desde o princípio 
os elementos necessários para encaminhar o processo de solução das 
questões estejam claras é fundamental. [...] O trabalho de projetos reage contra 
o verbalismo, os exercícios de memória, os conhecimentos acabados, 
colocando os alunos em condição de adquirir, refletir, estabelecer um propósito 
ou um objetivo.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 54) 

  

 

 

Mapeando percursos 

 

 “Esse esquema produzido coletivamente é a base do planejamento das 
tarefas – individuais, de pequenos e de grande grupo – e da própria distribuição 
do tempo. Junto a isso, podemos verificar os recursos humanos e materiais 
que serão utilizados na execução do projeto e, a partir disso, conjuntamente 
com as crianças, construir um quadro de responsabilidades. Este também pode 
ser visto como o primeiro momento  da avaliação (avaliação diagnóstica ou 
inicial), servindo como parâmetro para a avaliação final do projeto” (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 56) 

 “Desse modo, apesar de partirem de situações significativas e concretas 
da vida das crianças, os projetos devem ajudá-las a afastarem-se das mesmas. 
As especificidades e particularidades nas quais estão imersas na vida 
cotidianas e familiar deverão dar lugar à busca de integração de uma nova 
comunidade e de um outro tipo. Esse espaço de novas aprendizagens será 
composto por adultos (educadores) e de outras crianças (colegas) em um 
espaço diferente, simbólico,  abstrato.”[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 57) 



 “Não poderíamos deixar de chamar a atenção para algumas questões 
que consideramos relevantes na prática com projetos de trabalho, tendo como 
suporte o relato descrito. A primeira refere-se ao fato de que a auxiliar que 
tralha junto à professora tem “voz e vez” junto às crianças. Isso se expressa no 
modo como as em busca de materiais para subsidiá-las, no envolvimento 
curioso que se manifesta quando lê o texto e dialoga com os alunos. Ao lado 
disso há evidências do quanto a professora abre um espaço na sala de aula 
para que essa educadora interaja diretamente com as crianças. Essa situação 
reflete um trabalho curricular e pedagógico que atinge não somente os 
professores, mas toda a equipe da escola.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 58) 

  

Coletando informações 

 

 “A biblioteca ou o centro de documentação da escola podem ser 
espaços explorados pelas crianças em busca de conhecimentos. É importante 
lembrar que esse ambiente deve ser organizado com e para as crianças: com 
caixas que contenham matérias sobre os temas, com livros diversificados que 
estejam colocados em altura adequada (onde elas possam explorar), co 
índices que apresentam e organizam as informações e com adultos disponíveis 
que lhes sirvam como apoio, já que muitas das crianças ainda não são leitoras 
experientes.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 59) 

 “Após a coleta de informações, é preciso pensar em forma de 
sistematização, isto é, como fazer o registro. É necessário escolher o que deve 
ser registrado, selecionar, reelaborar as partes mais significativas e construir 
um tipo de codificação daquilo que foi pesquisado. Essa documentação pode 
ser constituída por desenhos realizados pelas crianças, textos coletivos 
organizados pela professora e pelo grupo, montagem de pineis com as 
descobertas mais interessantes sobre a temática, fotos, enfim, registros 
gráficos e plásticos que os alunos vão realizando ao longo do processo.” 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 60) 

  

Sistematizando e refletindo sobre as informações 

 

 “Após a investigação, são necessários os momentos coletivos, nos quais 
a constelação de elementos trabalhados ao longo do projeto são reinventados, 
passando de matéria-prima para uma reconstituição narrativa da experiência.” 
[...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 62) 

 “Os projetos criam estratégias significativas de apropriação dos 
conhecimentos que podem ser continuamente replanejadas e reorganizadas, 
produzindo novos e inusitados conhecimentos.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, 
p. 63) 



 

Documentando e comunicando 

 

 “Depois de o material estar organizado, as crianças podem expô-lo 
recontando e narrando-o através de diferentes linguagens.” [...] (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 65) 

 “Muitos educadores preocupam-se em como escrever um projeto, quais 
são os itens necessários, etc. Em primeiro lugar, inicia-se com um esboço, e a 
documentação final é que realmente expõe a parte relevante do trabalho com 
projetos.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 67) 

  

 

Estruturas alternativas de projetos 

 

 “Afirmamos anteriormente que, quando se trata de elaborar um projeto, 
não existe uma única estrutura a ser seguida, nem tampouco um modelo 
predeterminado. Esta é uma ideia que desejamos deixar bem assinalada. 
Assim sendo, as sugestões que fazemos a seguir são algumas das 
possibilidades de estruturação que se somam a muitas outras, não explicitadas 
aqui. Cabe ressaltar que muito mais significativo e importante nessa 
metodologia é o relatório que vai sendo construído dia após dia e a 
documentação dos novos planos que vão sendo registrados, como podemos 
observar nos relatórios exemplificados ao longo deste capítulo. Portanto, esse 
trabalho coletivo ilustra e representa tal faceta de construção conjunta entre 
professores e alunos.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 67) 

 “Além de das diversas formas de estruturarmos um projeto, também são 
significativas as diferenças ao trabalharmos projetos com crianças bem 
pequenas, que frequentam a creche, e projetos com crianças maiores, que 
freqüentam a pré-escola.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 70) 

 

Capítulo 6 

Diferenças de projetos na creche e na pré-escola 

 

“Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis de escolaridade, desde a 
educação infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priore, é 
que cada um desses níveis possui especificidades e características peculiares 
que os vão distinguir em alguma medida. [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 71) 

 



 

Projetos na creche 

 

 “Entre os diferentes níveis de escolaridade a creche aparece como 
aquele no qual muitos acreditam não ser possível trabalhar com projetos de 
trabalho. Alguns fatores corroboram para isso, como, por exemplo, o fato de 
essa etapa do ensino estar atrelada, na sua origem, às questões relativas 
somente a cuidados com a saúde e com a higiene, e, consequentemente, não 
ser necessário preocupar-se com a aprendizagem.” [...] (BARBOSA; HORN, 
2008, p. 71) 

 “[...] Com os avanços da pesquisa na are e em estudos de teóricos mais 
contemporâneos, tal crença mudou radicalmente. Os estudos de Piaget, Wallon 
e Vygotsky, entre outros, demonstram que as crianças aprendem desde que 
nascem.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 72) 

 “Na creche, desde muito pequenas, elas aperfeiçoam as experiências 
que já existem e adquirem novas estratégias.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
72) 

 “Com essas características, fica evidente que as crianças bem pequenas 
necessitam de um modo muito específico de organização do trabalho 
pedagógico e do ambiente físico.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 72) 

 “O trabalho com essa faixa etária, como já afirmamos antes, requer 
como uma tarefa fundamental da educadora e de organizar o espaço: interno 
(da sala de aula) e externo (do pátio). Esse espaço deve incentivar e estruturar 
as experiências corporais, afetivas, sociais e as expressões das diferentes 
linguagens da criança.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 75) 

 “Um projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos 
materiais da sala. O educador observa, anota dados relevantes – data, criança, 
espaço, materiais, canais sensoriais, tipo de jogo – e, após um período inicial 
de observação, pode preparar um projeto.” [...]  (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
78) 

 “A construção de projetos para crianças pequenas podem ter durações 
diferenciadas, sendo possível pensar em projetos que dure um dia ou tal vez 
uma semana. Isso dependerá do envolvimento do grupo.” [...](BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 80) 

  

Projetos na pré- escola 

 

 “A infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por ser 
um momento importante na formação da criança.[....] O fato de elas terem 
muito desenvolvida sua oralidade, ter domínio do seu próprio corpo faz seu rol 



de experiência aumentar cotidianamente, o que possibilita sua participação 
ativa não somente com relação ao surgimento das temáticas, mas também na 
construção dos projetos.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 80) 

 “Por fim, podemos ponderar que esse tipo de trabalho prevê a 
possibilidade de desenvolvermos simultaneamente mais de um projeto. 
Algumas vezes, as escolas têm projetos que duram um longo tempo, como, por 
exemplo, o “adote um escritor”, em que cada escola de uma rede municipal fica 
encarregada de pesquisar a obra de um autor ou ilustrador. Além desse projeto 
proposto pelo sistema de ensino, a própria direção da escola poderá organizar 
um projeto relacionado ao meio ambiente. A professora, por sua vez, pode ter 
um projeto em andamento sobre, “a vida nos castelos” e, a partir de uma 
situação nova, desencadear ainda outro projeto que pode ser um subprojeto 
dos castelos ou algo completamente inusitado.” (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
82) 

 “Um projeto deve ter caminhos diversos.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, 
p. 82) 

 “Essa visão de organização do trabalho pedagógico considera as 
crianças como co-autoras do seu processo de aprendizagem, tirando-as do 
lugar de passividade que a escola as tem colocado para um papel ativo e 
participativo.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Comunidade de aprendizagem 

 

O professor na pedagogia de projetos 

 

 “A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de 
reinventar o seu profissionalismo de sair da queixa da sobrecarga de trabalho 
do isolamento, da fragmentação de esforços para criar um espaço de trabalho 
cooperativo, criativo e participativo. “O professor passa a ocupar o papel de co-
criador de saber e de cultura, aceitando com plena consciência a 



‘vulnerabilidade’ do próprio papel, junto à dúvida, ao erro, ao estupor e à 
curiosidade.” (RINALDI, 1994, p. 15 apud BARBOSA; HORN 2008, p 85) 

 “A pedagogia de projetos também possibilita tratar o processo docente 
como atividade dinâmica e não-repetitiva. O professor pode repensar a sua 
prática, atualizar-se transformar a compreensão do mundo pelo estudo 
contínuo e coletivo sobre diferentes temas, juntamente com as crianças. É 
possível revisar seu modo de ensinar e, com isso, transformar a própria história 
como sujeito educador.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 86) 

 “Ao professor cabe prioritariamente criar um ambiente propício em que a 
curiosidade, as teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças tenham lugar, 
sejam realmente sejam escutadas, legitimadas e operacionalizadas para que 
se construa a aprendizagem.” [...] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 86) 

 

As crianças e o grupo na pedagogia de projetos 

 

 “A construção de um grupo de aprendizagem que colabora, que se 
envolve com tarefas, que é co-responsável pelo empreendimento coletivo 
define uma efetiva participação no grupo. Cabe salientar ainda que as crianças 
podem criar projetos individualmente em pequenos grupos ou  em duplas, ou 
mesmo em grande grupo. Cada um pode ser diferente, ter seus interesses, 
mas é preciso aprender a conviver e aprender com os limites da vida coletiva. 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 87) 

 “A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente 
com um imenso potencial e desejo de crescer, alguém que se interessa, pensa, 
duvida, procura soluções, tenta outra vez, quer compreender o mundo a sua 
volta e dele participar, alguém aberto ao novo e ao diferente. Para as crianças, 
a metodologia de projetos oferece o papel de protagonistas das suas 
aprendizagens, de aprender em sala de aula, para além dos conteúdos, os 
diversos procedimentos de pesquisa, organização e expressão dos 
conhecimentos.” (BARBOSA; HORN, 2008, p.87, p. 88) 

 “[...] Muitas habilidades e capacidades são desenvolvidas na execução 
de projetos: flexibilidade, organização, interpretação, coordenação de ideias, 
formulação de conceitos teóricos, antevisão de processos, capacidade de 
decisão, verificação da viabilidade dos empreendimentos, decisão sobre elas, 
mudança de rumos, desvendamento do novo, ampliação de conhecimentos e 
garantia de inclusão na rede de saberes previamente adquiridos.” (BARBOSA; 
HORN, 2008, p.88) 

 

As famílias e a comunidade 

 



 “Hoje em dia, apesar de muitas escolas resistirem às mudanças e 
manterem uma série de preceitos e práticas educativas extremamente 
convencionais, a própria dinâmica da vida das sociedades contemporâneas, 
com as novas características da infância e da adolescência, seus interesses e 
suas necessidades, aponta para a urgente modificação da forma de estruturar 
e organizar a vida escolar.” (BARBOSA; HORN, 2008, p.89) 

 “Para que a escola tenha sentido na vida das crianças e dos jovens, é 
preciso que ela seja construída a partir dos signos específicos de cada 
comunidade integrada aos significados mais amplos da cultura universal.” 
(BARBOSA; HORN, 2008, p.89) 

 “[...] O ensino perde seu caráter mecânico e arbitrário para converter-se 
na aprendizagem do funcionamento da vida.” (BARBOSA; HORN, 2008, p.89) 

 “Trabalhar com projetos tem objetivos claros, sendo uma proposta que 
pretende ensinar a vida em democracia, a participação social, a capacidade de 
abrir mão de um desejo singular por um coletivo, de um impulso imediato para 
a construção de projetos coletivos de longo prazo. Crianças que estudam e 
convivem conforme esses parâmetros possivelmente serão cidadãos com 
experiências de processos coletivos de tomada de decisões, com 
responsabilidade social: “As vozes – todas e não somente algumas – se 
entretecem, em uma conversação cultural que nos ajuda a construir uma 
narração” (ANGUITA; LÓPEZ, 2004, p. 59 apud BARBOSA; HORN 2008, p. 
92) 
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Capítulo 5 

Tramando os fios e estruturando os projetos. 

 Como não seguem um único e preconcebido esquema, nem sempre os 

projetos terão a mesma estrutura, a qual dependerá do tipo de problema que 

está sendo proposto, das experiências prévias do grupo e das possibilidades 

concretas da escola. Desse modo, os projetos devem ter garantida essa 

estrutura mutante e inovadora para não se tornarem maneiras singulares e 



repetitivas de ver e analisar o mundo. Nessa dimensão, a pedagogia de projetos 

indica uma ação concreta, voluntaria e consciente, que é decidida tendo-se em 

vista a obtenção de alvo formativo determinado e preciso. Para construir um 

projeto na prática escolar, é importante refletir sobre uma situação, o problema 

global dos fenômenos, a realidade factual, e não sabe a interpretação teórica já 

sistematizada nas disciplinas. (Pág. 53/54) 

Definindo o problema. 

 A escolha do tema ou do problema para um projeto pode advir das 

experiências anteriores das crianças, de projetos que já foram realizados ou que 

ainda estejam em andamento e das próprias interrogações que as crianças se 

colocam. Também o professor, os pais e a comunidade podem propor projetos 

para o grupo de crianças. Por exemplo, uma gincana, uma olimpíada, uma 

correspondência inter-escolar. Para sabermos se um tema ou problema é 

realmente interessante, precisamos ver se ele, como diz Lipman (1997), 

“intranquilizou as mentes”. (Pág. 54) 

Mapeando percursos. 

 Esse esquema produzido coletivamente é a base do planejamento das 

tarefas- individuais, de pequenos e de grandes grupos- e da própria distribuição 

do tempo. Junto a isso podemos verificar os recursos humanos e materiais que 

serão utilizados na execução do projeto e, a partir disso, conjuntamente com as 

crianças, construir um quadro de responsabilidades. Esse também pode ser visto 

como o primeiro momento da avaliação (avaliação diagnóstica ou inicial), 

servindo como parâmetro para a avaliação final do projeto. (Pág. 56) 

 Vygotsky (1987) já afirmava que o único ensino bom é aquele que está 

diante do desenvolvimento e que o puxa para frente. A ideia aqui concebida é a 

de que o ensino cria uma série de processos de desenvolvimento que de outro 

modo não seria possível despertar nas crianças. Isto é, o ensino precede e 

estimula o desenvolvimento mental da criança. (Pág. 57) 

Coletando informações 

 O grupo como um todo (crianças e adultos) busca informações externas 

em diferentes fontes: conversas ou entrevistas com informações, passeios ou 



visitas, observações, exploração de materiais, experiências concretas, 

pesquisas bibliográficas, nos laboratórios, na sala de dramatização, na sala de 

multimídia, na sala de esportes ou em diferentes cantos ou ateliês, na sala de 

aula ajudam a criar um ambiente de pesquisa. A organização do prédio e da sala 

de aula pode facilitar tanto a emergência de um projeto quanto a possibilidade 

de colocá-lo em andamento. (Pág.59) 

 Após a coleta de informações, é preciso pensar em formas de 

sistematização, isto é, como fazer o registro. É necessário escolher o que deve 

ser registrado, selecionar, reelaborar as partes mais significativas e construir um 

tipo de codificação daquilo que foi pesquisado. Essa documentação pode ser 

constituída por desenhos realizados pelas crianças, textos coletivos organizados 

pela professora e pelo grupo, montagem de painéis com as descobertas mais 

interessantes sobre a temática, fotos, enfim, registros gráficos e plásticos que os 

alunos vão realizando ao longo do processo. (Pág. 60) 

Sistematizando e refletindo sobre as informações. 

 Após a investigação, são necessários momentos coletivos, nos quais à 

constelação de elementos trabalhados ao longo do projeto são reinventados, 

passando de matéria-prima para uma reconstituição narrativa da experiência. 

Aqui se desenvolve a habilidade de interpretar e coordenar as ideias 

encontradas, bem como formular conceitos, a partir de uma organização difusa, 

e montar um conjunto com sentido. [...] (Pág. 62) 

 Para registrar e posteriormente comunicar o que foi conhecido, é preciso 

conhecer formas distintas de narrativas- como as linguagens visual, verbal, 

escrita, matemática, musical e corporal-, como também fazer uso de recursos 

como lápis, quadro, mural, computador, internet, gravador, vídeo, livros, revistas 

e documentos. (Pág. 62) 

Documentando e comunicando. 

 Os materiais produzidos formam a memória pedagógica do trabalho e 

representam uma fonte de consultas para as demais crianças. É importante que 

o educador procure utilizar diferentes linguagens que organizem as informações 



com variedade de enfoques. Lipman (1997) chama esse processo de tradução: 

a atividade de preservar o significado em diferentes contextos. (Pág. 65) 

Capítulo 6 

Diferenças entre projetos na creche e na pré-escola. 

 Os projetos podem ser utilizados nos diferentes níveis da escolaridade, 

desde a educação infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a 

priori, é que cada um desses níveis possui especificidades e características 

peculiares que os vão distinguir em alguma medida: com relação ao grupo etário, 

à realidade circundante, às experiências anteriores dos alunos e dos 

professores. Porém, em sua essência, assim como qualquer tema pode ser 

abordado nessa perspectiva, também é possível utilizá-lo em qualquer etapa da 

escolaridade. (Pág. 71) 

Projetos na creche. 

 A primeira infância, período que vai dos 0 aos 3 anos, é uma etapa que 

começa dominada pelos instintos e reflexos que possibilitam as primeiras 

adaptações e que se estendem pela descoberta do ambiente geral e pelo início 

da atividade simbólica. É o momento em que as crianças têm uma dependência 

vital dos adultos. O modo de viver e de manifestar-se, de conhecer e de construir 

o mundo, pauta-se na experiência pessoal, nas ações que realizam sobre os 

objetos e no meio que as circundam. Os primeiros anos de vida da criança são 

marcados por uma constante busca de relações: as pessoas, os objetos e o 

ambiente são interrogados, manipulados, mediante uma atitude de intercâmbio 

interativo, juntamente com um processo de forte empatia. (Pág. 72) 

 Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da 

observação sistemática, da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada 

criança. Ela deve prestar muita atenção ao modo como as crianças agem e 

procurar dar significado as suas manifestações. É a partir dessas observações 

que vai encontrar os temas, os problemas, a questão referente aos projetos. 

(Pág. 74) 

 [...] O ambiente, isto é, a sala das crianças deve ser vista como um 

educador auxiliar que provoca aprendizagens: pode haver nessa sala materiais 



como caixas, instalações, tendas, tapetes, almofadas, cestas para jogos de 

manipulação, materiais vindos da natureza, bonecos, brinquedos de construção, 

trapos de pano, bolas de tamanhos e materiais diversos. (Pág. 76) 

 Um projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos materiais 

da sala. O educador observa, anota dados relevantes- data, criança, espaço, 

materiais, canais sensoriais, tipo de jogo- e, após um período inicial de 

observação, pode preparar um projeto. Vídeos e fotos das ações das crianças 

também auxiliam na coleta de informações sobre o grupo, pois nessa faixa etária 

o projeto escrito é muito mais uma necessidade do educador do que das 

crianças. [...] (Pág. 78) 

 A construção de projetos para crianças pequenas pode ter durações 

diferenciadas, sendo possível pensar em projetos que durem um dia ou talvez 

uma semana. Isso dependerá do envolvimento do grupo. [...] (Pág. 80) 

Projetos na pré-escola. 

 A segunda infância, período que vai dos 3 aos 6 anos, é caracterizada por 

ser um momento importante de formação da criança. Nesse período, elas têm 

aumentadas as suas motivações, seus sentidos e seus desejos de conhecer o 

mundo, de aprender. Sem exagero, pode-se dizer que elas quase explodem de 

tanta curiosidade. Então, o adulto deverá desempenhar um papel desafiador, 

povoando a sala de aula com objetos interessantes, bem como ampliando e 

aprofundando as experiências das crianças. [...] (Pág. 80) 

 Um projeto deve ter caminhos diversos. Com as crianças pequenas, é 

preciso planejar algumas atividades em grande grupo e depois dividi-los em 

pequenos grupos de trabalho para que realizem atividades paralelas e/ou 

complementares nos laboratórios, ateliês e cantos. O resultado final do trabalho 

dos diversos grupos deve ser conhecido e discutido pelo grande grupo em um 

momento posterior.  É importante destacar, porém, que o ponto de partida será 

sempre o diálogo, buscando-se detectar o que elas já sabem sobre o tema a ser 

estudado? Uma das características que deve ser destacada é a de que, durante 

o desenvolvimento do projeto, as crianças e os educadores estão 

constantemente planejando cooperativa e solidariamente, decidindo caminhos e 



propondo atividades que abordem e alimentem a temática a ser estudada. (Pág. 

82/83/84) 

Capítulo 7 

Comunidade de aprendizagem. 

 Uma das grandes contribuições da pedagogia de projetos é a sua 

dimensão social. Quem aprende quando a escola propõe um trabalho com 

projetos? Aprendem os alunos, os professores, os funcionários, os pais, as 

instituições, a sociedade, isto é, toda a comunidade troca informações, cria 

conhecimentos comuns, formula perguntas e realiza ações. [...] (Pág. 85) 

O professor na pedagogia de projetos.  

 Os projetos demandam a criação de uma escuta atenta e de um olhar 

perspicaz, isto é, uma desenvolvida capacidade de observar, de escutar do 

docente para ver o que está circulando no grupo, quais os fragmentos que estão 

vindo à tona, quais os interesses e necessidades do grupo. É preciso ainda 

conhecer e registrar os modos como cada criança se envolve e participa na 

construção dos conhecimentos propostos em um projeto. Essa observação é 

permeada pela subjetividade do educador, pois observar não é perceber a 

realidade, mas sim construir uma realidade. A análise dos registros ajuda a 

interpretar as mensagens que estão dando sentido para as crianças e significado 

para a vida do grupo. (Pág. 85/86) 

As crianças e o grupo na pedagogia de projetos.  

 A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, 

com um imenso potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa, pensa, 

duvida, procura soluções, tenta outra vez, quer compreender o mundo a sua 

volta e dele participar, alguém aberto ao novo e ao diferente. Para as crianças, 

a metodologia de projetos oferece o papel de protagonista das suas 

aprendizagens, de aprender em sala de aula, para além dos conteúdos, os 

diversos procedimentos da pesquisa, organização e expressão dos 

conhecimentos. (Pág. 87/88)  

As famílias e a comunidade. 



 Segundo Tonucci (1986), a criança examinará na escola suas 

experiências conhecerá seu ambiente e recuperará sua história. Nesse 

processo, as diversas técnicas e as diversas linguagens são usadas, por assim 

dizer, para verificar, para apropriar-se da realidade, para dar-lhe a conhecer aos 

demais a para reconhecer-se com os outros. (Pág. 90) 

 Os modos como a escola e a professora olham, escutam, relacionam-se 

com as crianças produzem nos pais e nas mães outros modos de olhar, sentir, 

conversar e dialogar. E isso é educação social. (Pág. 90) 

 A escola tem força e poder político na constituição de sujeitos que saibam 

pensar, falar, criticar e construir relações de ajuda, elaborando sentidos tanto 

para as suas vidas como para o mundo. Somos, como disse Otto Bauer, uma 

comunidade de destino. Talvez hoje, mais do que nunca, conhecemos nossa 

interdependência, nosso caminho comum. Vivemos em uma sociedade de risco, 

na qual a vida, a consciência e o destino dos seres humanos estão 

permanentemente ameaçados. A solução é coletiva; portanto, precisamos 

aprender a dialogar. (Pág. 92)  
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Capitulo 05 

Tramando os Fios e Estruturando os projetos  



- A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização 
pedagógica porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 
conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo criativo para alunos e 
professores, possibilitando o estabelecimento de ricas relações entre ensino e 
aprendizagem, que certamente não passa por superposição de atividade. (BARBOSA e 
HORN, 2008, P. 53). 

- A escola do tema ou do problema para um projeto pode advir das experiências 
anteriores das crianças, de projetos que já foram realizados ou que ainda estejam em 
andamento e das próprias interrogações que as crianças se colocam. Também o 
professor, os pais e a comunidade podem propor projetos para o grupo de crianças. Por 
exemplo, uma gincana, uma olimpíada, uma correspondência interescolar. (BARBOSA 
e HORN, 2008, P. 44). 

- Não podemos deixar de chamar a atenção para algumas questões que consideramos 
relevantes na pratica com projetos de trabalho, tendo como suporte o relato descrito. A 
primeira refere-se ao fato de que a auxiliar que trabalha junto à professora tem “voz e 
vez” junto às crianças. Isso se expressa no modo como sai em busca de materiais para 
subsidiá-las, no envolvimento curioso que se manifesta quando lê o texto e dialoga com 
os alunos. (BARBOSA e HORN, 2008, P.58). 

- [...] formulam-se  as diferentes hipóteses, selecionam-se e coletam-se materiais e 
evidencias, as quais são planejadas, registradas e transformadas em experiências sob 
forma  de diferentes linguagens. Neste sentido, são validos todas as atividades, tais 
como as de criação dos jogos, as atividades dramáticas, as experiências cientificas, os 
desenhos, os modelos, as construções de miniaturas, o trabalho com números, cálculos, 
seriações e classificações, a ampliação de vocabulário especifico, a elaboração de texto 
coletivo, as historias contadas oralmente e escritas. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 62). 

- [...] quando se trata e elaborar um projeto, não existe uma única estruturas a ser 
seguida, nem tampouco um modelo predeterminado. Esta é uma ideia que desejamos 
deixar bem assinalada. Assim sendo, as sugestões que fazemos a seguir as algumas das 
possibilidades de estruturação que se somam a muitas outras, não explicitadas aqui. 
Cabe ressaltar que muito mais significativo e importante nessa metodologia é o relatório 
que vai sendo registrado, como, podemos observar nos relatórios exemplificados... 
Portanto, esse trabalho coletivo ilustra e representa tal faceta de construção entre 
professor e aluno. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 67). 

Capitulo 06  

Diferenças de Projetos na Creche e na Pré-Escola  

- Os projetos podem ser usados nas diferentes níveis da escolaridade, desde a educação 
infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um 
desses níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em 
algumas medidas: com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências 
anteriores dos alunos e dos professores. Podem, em sua essência, assim como qualquer 
tema pode ser abordado nessa perspectiva, também é possível utilizá-lo em qualquer 
etapa de escolaridade. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 71). 



- A construção de projetos para crianças pequenas pode ter durações diferenciadas, 
sendo possível pensar em projetos que dure um dia ou talvez uma semana. Isso 
dependerá do envolvimento do grupo. Nos estágios supervisionados da faculdade de 
educação da UFRGS, encontramos projetos cujas denominações dão pistas de seus 
conteúdos: o prazer do banho, mais que um jogo, o passeio, os jogos de movimentos, as 
historias que me contam caixas, caixinhas e caixotes, rolando com garrafas, quem é que 
este ai? Nossas canções preferidas, na caixa de areia [...]. (BARBOSA e HORN, 2008, 
P. 80). 

- [...] algumas vezes as escolas tem projetos que duram um longo tempo, como, por - 
exemplo, o “adote um escritor”, em que cada escola de uma rede municipal fica 
encarregada de pesquisar a obra de um autor ou ilustrador. Alem desse projeto proposto 
pelo sistema de ensino, a própria direção da escola poderá organizar um projeto 
relacionado ao meio ambiente. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 82). 

Capitulo 07 

Comunidade de Aprendizagem  

- Uma das grandes contribuições da pedagogia de projetos é a sua dimensão social. 
Quem aprende quando uma escola propõe um trabalho com projetos? Aprendem os 
alunos os professores, os funcionários, os pais, as instituições, a sociedade, isto é, toda a 
comunidade troca informações, cria conhecimentos comuns, formula perguntas e realiza 
ações. Trabalhar com projetos é criar uma escola como uma instituição aberta, onde os 
sujeitos aprendem uns com os outros e onde as investigações sobre o emergente tem um 
papel fundamental. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 85). 

- A construção de um grupo de aprendizagem que colabora, que se envolve com as 
tarefas, que é corresponsável pelo empreendimento coletivo, define uma efetiva 
participação no grupo. Cabe salientar ainda que as crianças podem criar projetos 
individualmente, em pequenos grupos ou em duplas, ou mesmo em grande grupo. Cada 
um pode ser diferente, ter seus interesses, mas é preciso aprender a conviver e aprender 
com os limites da vida coletiva (BARBOSA e HORN, 2008, P. 87). 

- A participação dos pais torna-se uma parceria valiosa em todos os sentidos. Para que 
eles possam acompanhar os trabalhos escolares, é importante que as escolas os 
mantenha informados sobre os projetos que estão sendo realizados pelas crianças e os 
temas estudados para que possam participar na seleção e no envio de materiais, na 
proposição de experiências, na partilha dos saberes. A comunidade e, em especial, os 
pais são, afixados na sala de aula ou no hall de entrada da escola, estabelecendo, assim, 
um processo de comunicação e interlocução. (BARBOSA e HORN, 2008, P.90). 

Capitulo 08  

As Marcas Deixadas no Caminho 

- Um aspecto bastante importante na pratica com projeto é o da gestão compartilhada do 
trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papeis nesse modo de 
organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeito e 
participem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 
marcas ao longo do percurso. (BARBOSA e HORN, 2008, P.93). 



- Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 
nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os 
modelos teóricos que nos apoiam. Nos últimos tempos, muitas modificações 
curriculares têm-se apresem tão na educação infantil e, consequentemente, nosso 
entendimento do que seja avaliar nessa etapa de ensino também se transformou. 
(BARBOSA e HORN, 2008, P. 97).  

- Os procedimentos que  utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 
nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os 
modelos teóricos que nos apoiam. (BARBOSA e HORN, 2008, P.97). 

- Os modelos de avaliação constituíam-se em varias lacunas para serem preenchidas 
com cores ou siglas. Os objetivos (e, por que não dizer as crianças) eram divididos em 
áreas efetivas, cognitivas e motoras, o equilíbrio poderia ser verificado através de ações 
como pular em um pé só e caminhar em linha sinuosa. (BARBOSA e HORN, 2008, 
P.98). 
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Capitulo 5. Tramando os fios e estruturando os projetos 

Autores: Barbosa e Hom 

- A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização 
pedagógica porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 
conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo criativo para alunos e 
professores, possibilitando o estabelecimento de ricas relações entre ensino e 
aprendizagem, que certamente não passa por superposição de atividades. (Barbosa, p.53) 



- A escolha do tema ou do problema para um projeto pode advir das experiências 
anteriores das crianças, de projetos que já foram realizados ou que ainda estejam em 
andamento e das próprias interrogações que as crianças se colocam. Também o professor, 
os pais e a comunidade podem propor projetos para grupo de crianças. Por exemplo, uma 
gincana, uma olimpíada, uma correspondência inter-escolar. (Barbosa, p.54) 

- O grupo dá continuidade ao trabalho com a organização de situações nas quais as 
crianças levantam propostas, organizam listas, quadros e redes com múltiplas ligações, 
delineando-as como um mapa conceitual. O confronto de idéias aparece muitas vezes 
nesse momento, no que diz respeito tanto às concepções quanto aos modos de 
encaminhamento do trabalho. (Barbosa, p.56) 

- È importante ainda salientar que cabe ao professor, independentemente do seu trabalho 
junto às crianças, articular esse tema com os objetivos gerais previstos para o ano letivo. 
Também cabe a ele realizar uma previsão dos conteúdos que podem vir a ser trabalhos, 
atualizar-se em relação ao tema, discuti-lo com os outros educadores da escola, ampliar 
os conhecimentos e fazer novas propostas de trabalho para o grupo. (Barbosa, p.56) 

Capitulo 6. Diferenças de projetos na creche e na pré-escola 

Autores: Barbosa e Hom 

- Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação 
infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses 
níveis possui especificidade a características peculiares que os vão distinguir em alguma 
medida: com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores 
dos alunos e dos professores. . (Barbosa, p.71) 

- Entre os diferentes níveis de escolaridade, a creche aprece como aquele no qual muitos 
acreditam não ser possível trabalhar com projetos de trabalho. Alguns fatores corroboram 
para isso, como, por exemplo, o fato de essa etapa de ensino estar atrelada, na sua origem, 
às questões relativas somente a cuidados com a saúde e com a higiene e, 
consequentemente, não ser necessário procurar-se com a aprendizagem. . (Barbosa, p.71) 

- A primeira infância, período que vai dos 0 aos 3 anos, é uma etapa que começa dominada 
pelos instintos e reflexos que possibilitam as primeiras adaptações e que se estendem pela 
descoberta do ambiente geral e pelo início da atividade simbólica. É o momento em que 
as crianças têm uma dependência vital dos adultos. O modo de viver e de manifestar-se, 
de conhecer e de construir o mundo, pauta-se na experiência pessoal, nas ações que 
realizam sobre os objetos e no meio que as circundam. . (Barbosa, p.72) 

- Na creche, desde muito pequenas, elas aperfeiçoam as experiências que já existem e 
adquirem novas estratégias. Portanto, ao agir sobre o mundo, as crianças desenvolvem-
se e constroem aprendizagens. Na abordagem de Wallon, o conceito de meio e suas 
implicações no desenvolvimento infantil são fundamentais: para ele, qualquer ser humano 
é biologicamente social e, por conseguinte, deve adaptar-se ao meio, no qual todas as 
trocas produzidas são a chave para as demais. . (Barbosa, p.72) 

- Os projetos na classe-bebê surgem a partir de um olhar atento ( recheado de afetividade 
e embasado pela teoria) do educador, que busca das significados às diferentes 
manifestações dos bebês. Os temas dos projetos, assim, nascem da leitura que a educadora 



realiza do grupo e de cada criança em suas múltiplas linguagens: o movimento das mãos, 
o sorriso, o choro, os brinquedos preferidos, as formas com que os manuseiam, suas 
descobertas, etc.. (Barbosa, p.74) 

- Parto do princípio de que cada bebê é um ser único e, portanto, precisa ser atendido em 
sua individualidade, mas é também um ser histórico, social e cultural, constrói 
conhecimento através das inúmeras interações que realiza com os adultos, com as outras 
crianças e com o meio físico e social. . (Barbosa, p.76) 

- É justamente nesses momentos de escuta atenta e observação, enquanto circulo pelos 
espaços, que percebe os interesses e as necessidades de meu grupo e surge um novo 
projeto. Não consigo imaginar como realizar esses projetos sem contar novamente com o 
espaço como meu aliado! . (Barbosa, p.76) 

 

 

Capitulo 7. Comunidade de aprendizagem 

Autores: Barbosa e Hom 

- Uma das grandes contribuições da pedagogia é a sua dimensão social. Quem aprende 
quando uma escola propõe um trabalho com projetos? Aprendem os alunos, os 
professores, os funcionários, os pais, as instituições, a sociedade, isto é, toda a 
comunidade troca informações, cria conhecimentos comuns, formula perguntas e realiza 
ações. (Barbosa, p.85) 

- A pedagogia de projetos também possibilita tratar o trabalho docente como atividade 
dinâmica e não-repetitiva. O professor pode repensar a sua prática, atualizar-se e 
transformar a compreensão do mundo pelo estudo contínuo e coletivo sobre diferentes 
temas, juntamente com as crianças. É possível revisar seu modo de ensinar e, com isso, 
transformar a própria história como sujeito educador. (Barbosa, p.86) 

- Ao professor cabe prioritariamente criar um ambiente propício em que a curiosidade, as 
teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças tenham lugar, sejam realmente escutadas, 
legitimadas e operacionalizadas para que se construa a aprendizagem. Pode-se 
complementar essa ideia com o conceito de comunidade de investigação, que é um espaço 
onde há descoberta e invenção por toda a parte, estimulando, assim, o pensamento 
renovado em todas as áreas.  (Barbosa, p.86) 

- Ser professor, como tantas outras profissões, não e só estar na escola na hora da aula, é 
ter outro tipo de presença. É paixão, é encantamento com o mundo e as pessoas. É  ligar 
o mundo e o conhecimento à vida dos alunos na escola” o professor ao olhar e ver 
qualquer coisa como um filme, um livro, um quadro, procura formas de articular com a 
escola”. (Barbosa, p.87) 

- A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, com um imenso 
potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa, pensa, duvida, procura soluções, 
tenta outra vez, quer compreender o mundo a sua volta e dele participar, alguém aberto 
ao novo e ao diferente. Para as crianças, a metodologia de projetos oferece o papel 
protagonista das suas aprendizagens, de aprender em sala de aula, para além dos 



conteúdos, os diversos procedimentos de pesquisa, organização e expressão dos 
conhecimentos. (Barbosa, p.88) 

- Para que a escola tenha sentido na vida das crianças e dos jovens, é preciso que ela seja 
construída a partir dos signos específicos de cada comunidade integrada aos significados 
mais amplo da cultura universal. (Barbosa, p.89) 
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Capitulo8 

As marcas Deixadas no Caminho 

 

Como e para onde andamos 

 

- Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada do 
trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papeis nesse modo de 
organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeitos e 
participem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção deixando 
marcas ao longo do percurso. . (Barbosa e Horn, p. 93, 2008).  

- Para poder realizar o planejamento e a execução participativos, é preciso criar 
instrumentos que registrem aquilo que acontece com o grupo de forma compartilhada 
para que todos tenham conhecimento e possam intervir modificando as combinações. 
Para fazer esses registros, utilizam-se diferentes ferramentas, como quadros com as 
atividades de cada grupo, listas com as atribuições de cada um, índices de temas, 
calendários, entre outras. Assim o material produzido com ou pelas crianças é exposto 
para todos, valorizando a função social dos registros (a escrita, desenho, etc.), algo muito 



importante para as crianças que, durante a educação infantil, estão sendo introduzidas na 
cultura da escrita. (Barbosa e Horn, p. 93, 2008).  

- A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar e problematizar 
essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
e as aprendizagens das crianças pequenas. Ao documentar o dia-a-dia na escola, vão 
sendo criados elementos de memória, recuperação de episódios e de acontecimentos. 
Nesse processo, os adultos (professores, pais e administradores) e as crianças vão 
construindo a historicidade, vivenciando processos coletivos e, ao mesmo tempo, 
preservando a singularidade e os percursos individuais.  (Barbosa e Horn, p. 94, 2008). 

- O principal objetivo da documentação é compreendermos o que ocorre no trabalho 
pedagógico e o modo como somos professores, ou seja, o que pensamos das crianças, o 
que valorizamos das suas produções, criando ao mesmo tempo, um espaço concreto para 
conversarmos com as famílias e as crianças sobre o desenvolvimento e as aprendizagens. 
(Barbosa e Horn, págs. 94, 95 2008). 

- A documentação torna o trabalho pedagógico visível e acessível para o debate 
democrático, porém ela precisa ser co-construída com o grupo de alunos, criando um 
espaço de interlocução com a famílias sobre a criança seu desenvolvimento e suas 
aprendizagens. . (Barbosa e Horn, págs. 95, 97, 2008). 

 

 

 

A Avaliação na Educação Infantil 

 

- Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 
nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os 
modelos teóricos que nos apoiam. Nos últimos tempos, muitas modificações curriculares 
têm-se apresentado na educação infantil e, consequentemente, nosso entendimento do que 
seja avaliar nessa etapa, de ensino também se transformou. . (Barbosa e Horn, p. 97, 
2008). 

- Nessa dimensão, cada sujeito tem um percurso pessoal, e o acompanhamento das 
aprendizagens é a única forma de valorizarmos não apenas o resultado, mas todo o 
percurso construído pelo grupo e pelo sujeito em seu processo de aprendizagem. (Barbosa 
e Horn, p. 100, 2008). 

- Nesse sentido, o grande desafio que se impõe consiste em propor situações de 
aprendizagem que também sejam avaliativas, em observar os alunos e em refletir. Uma 
série de estratégias podem ser pensadas a partir dessa perspectiva, como as de observar, 
documentar, refletir e compreender para podermos acompanhar a trajetória de nossos 
alunos, bem como qualificar nossa capacidade pedagógica, redirecionando nossa 
caminhada. (Barbosa e Horn, p. 101, 2008). 

 



 

 

Capitulo9 

Da Avaliação ao acompanhamento 

 

- Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são as crianças 
contemporâneas? Quais são as suas culturas? Como vivem seu cotidiano? Do que 
brincam? Que livros lêem?  Como realizam suas aprendizagens? Sabemos muito pouco 
sobre elas; portanto precisamos ouvi-las, observá-las, conversar com elas, estar junto a 
elas para poder ampliar suas vivências. Isso implica necessariamente considerar que 
acompanhá-las enquanto trabalham em atividades complexas e de aprendizagem é 
indispensável. (Barbosa e Horn, p. 103, 2008). 

- De acordo com o Dicionário Houaiss (...), ‘’acompanhar é estar ou ficar com ou junto 
a, constantemente ou durante certo tempo; conviver ou compartilhar as mesmas situações 
com, ou ser companheiro de (...)’’. Desse modo, o acompanhamento das aprendizagens 
precisa ser realizado constante e sistematicamente. Para isso, precisamos utilizar 
diferentes tipos de instrumentos de observação, registro e análise. A multiplicidade de 
instrumentos de registro ajuda no processo de detalhamento e na criação de pontos de 
vista diferenciados.  (Barbosa e Horn, p. 103, 2008). 

 

 

Instrumentos de Planejamento, Acompanhamento e Registro.    

- Como já afirmamos anteriormente, vários são os instrumentos de que poderemos nos 
valer para construirmos uma consistente e qualificada documentação pedagógica. Dentre 
eles, podemos destacar: (Barbosa e Horn, p. 104, 2008). 

 

- O diário de campo: este instrumento, importado da antropologia, pode ser considerado 
como um caderno de registro do professor, no qual ele poderá não apenas registrar dados 
objetivos, mas principalmente seus sentidos sobre o que vê ou ouve, isto é, suas 
interpretações. (Barbosa e Horn, p. 104, 2008). 

- Diário de aula 

- O livro da vida ou da memoria do grupo 

- As planilhas 

-As entrevistas 

-Debates ou conversas 



- Relatórios narrativos de acompanhamento das crianças e relatórios narrativos de estudos 
realizados 

- Auto avaliação 

-Trabalhos de integração e consolidação dos conhecimentos  

- Coleta de amostras de trabalho  

- Fotografias e gravações em vídeo e em som 

- Depoimentos de pais  

- Comentários dos colegas 

- Teorias de desenvolvimento, aprendizagem e ensino. 

 

 Descrevemos uma série de instrumentos de acompanhamentos dos quais o professor 
pode valer-se para desenvolver o processo de documentação que servem para a 
construção de dossiês e de portfólios. Isso não significa, porém, que será necessário 
utilizar todos eles; na verdade, é preciso selecionar e planejar seu uso, já que o 
acompanhante é feito por meio de ações continuas e não de improvisações ao final do 
ano. : (Barbosa e Horn, p. 111, 2008). 

 

Novas Práticas Para Comunicar os Resultados 

 -O uso de portfólios e dossiês já provoca a necessidade de modificar a forma como 
comunicarmos os resultados para as crianças. Geralmente, a avaliação é uma tarefa 
apenas para os adultos: os professores comunicam aos pais um parecer sobre os seus 
filhos, e as crianças sabem que algo acontece, mas não fazem parte desse processo. 
(Barbosa e Horn, p. 114, 2008). 

 

Capitulo 10 

Projetos em Reggio Emília: 

Pensamento e Ação 

 

- A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia tem sido 
bastante divulgada no Brasil e esta profundamente ligada a vida de Loris Malaguzzi, o 
inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. De acordo com Hoyuelos (2001), 
o trabalho Malaguzzi apresentava duas constantes: projetar e ter confiança no futuro. 
(Barbosa e Horn, p. 117, 2008). 

 



- A ação pedagógica de Malaguzzi iniciou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, 
quando começava o processo de reconstrução das escolas públicas e laica. Tal 
reconstrução estava extremamente vinculada à elaboração de uma pedagogia 
transgressora, que rompesse com o formato escolar legado pelos fascistas, propondo uma 
escola que pudesse lutar contra a acomodação e o tédio, que oferecesse um novo tipo de 
convivência e aprendizagem para que, ao construir com a formação humana, pudesse 
garantir que Aushwitz não se repetisse. . (Barbosa e Horn, p. 117, 2008). 
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Capítulo 8 

AS MARCAS DEIXADAS NO CAMINHO 

Barbosa & Horn 

 

- A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar e problematizar 

essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

e as aprendizagens das crianças pequenas. Ao documentar  pedagogicamente o dia-a-dia 

na escola, vão sendo criados elementos de memória, recuperação de episódios e de 

acontecimento. Nesse processo, os adultos (educadores, pais e administradores) e as 

crianças vão construindo a historicidade, vivenciando processos coletivos e, ao mesmo 



tempo, preservando a singularidade e os percursos individuais.  (Barbosa & Horn, 2008, 

pg.94). 

- Por outro lado a, a documentação pedagógica como prática reflexiva e democrática 

amplia a auto - reflexividade e, consequentemente, estimula uma pedagogia reflexiva e 

comunicativa a partir da discussão em equipe das práticas cotidianamente desenvolvidas. 

Para que se privilegie o que Peter Moss (Dahlberg, Moss e Pence, 2003) denomina a ética 

de um encontro ocorrido entre as crianças, educadores e suas famílias, precisamos 

mobilizar alguns instrumentos que nos forneçam dados e subsídios para acompanharmos 

o processo de aprendizagem das crianças e constituirmos uma documentação pedagógica 

qualificada. (Barbosa & Horn, 2008, pg.95). 

- Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 

nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância  e a educação, expondo, assim, os 

modelos teóricos que nos apóiam. Nos últimos tempos, muitas modificações curriculares 

têm-se apresentado na educação infantil e, consequentemente, nosso entendimento do que 

seja avaliar nessa etapa de ensino também se transformou. (Barbosa & Horn, 2008, 

pg.97). 

- Nessa dimensão, cada sujeito tem um percurso pessoal, e o acompanhamento das 

aprendizagens é a única forma de valorizarmos não apenas o resultado, mas todo o 

percurso construído pelo grupo e pelo sujeito em seu processo de aprendizagem. Como 

fazer isso? Como articular o processo de ensino e aprendizagem com a avaliação? Como 

fugir ao caráter de julgamento da avaliação? Como começar a mudança? Construindo 

uma nova política de avaliação e procurando responder às seguintes questões: Onde 

estamos? Para onde queremos ir? Como podemos proceder? Criando alternativas (...). 

(Barbosa & Horn, 2008, pg.100). 

 

 

 

 

Capítulo 9 

DA AVALIAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO 



Barbosa & Horn 

 

- Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são as crianças 

contemporâneas?  Quais são as suas culturas? Como vivem seu cotidiano? Do que 

brincam? Que livros lêem? Como realizam suas aprendizagens? Sabemos muito pouco 

sobre elas; portanto, precisamos ouvi-las, observá-las, conversar com elas, estar junto a 

elas para poder ampliar suas vivências. Isso implica necessariamente considerar que 

acompanhá-las enquanto trabalham em atividades complexas e de aprendizagem é 

indispensável. (Barbosa & Horn, 2008, pg.103). 

- O diário de campo: este instrumento, importado da antropologia, pode ser considerado 

como um caderno de registro do professor, no qual ele poderá não apenas registrar dados 

objetivos, mas principalmente seus sentimentos sobre o que vê ou ouve, isto é, suas 

interpretações. (Barbosa & Horn, 2008, pg.104). 

- Os anedotários: constituem-se em fichas individuais das crianças em que são registrados 

os aspectos de cunho mais afetivo, emocionais e sociais dos relacionamentos, como os 

envolvidos em episódios familiares, doenças, recorrentes a desentendimentos acontecidos 

no grupo de crianças. Também nos anedotários podemos registrar frases, pensamentos, 

brincadeiras e outras manifestações. (Barbosa & Horn, 2008, pg.107). 

- Os portfólios não são apenas a seleção dos materiais. É preciso apreciar, analisar, 

interpretar, construir sentidos, planejar o futuro, criar uma narrativa afinal. Para Bruner e 

Feldman, “é através de nossas narrações que construímos uma versão de nós mesmos no 

mundo, e é através de suas narrações que uma cultura oferece modelos de identidade e 

ação para os seus membros”. (Barbosa & Horn, 2008, pg.112). 

- Ao pensarmos em incluir pais e crianças no acompanhamento das atividades avaliativas, 

modificamos o espaço de participação, pois todos contribuem para a organização do 

portfólio. As crianças, aos poucos, tornam-se cada vez mais  responsáveis pela 

organização dos seus matérias, enquanto a professora oferece a estrutura  que dá subsídios 

para essa organização. (Barbosa & Horn, 2008, pg.114). 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 10 

PROJETOS EM REGGIO EMILIA: PENSAMENTO E AÇÃO 

Barbosa & Horn 

 

- A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia tem sido 

bastante divulgada no Brasil¹ e está profundamente ligada à vida de Loris Malaguzzi, o 

inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. De acordo com Hoyuelos (2001), 

o trabalho de Malaguzzi apresentava duas constantes: projetar e ter confiança no futuro. 

(Barbosa & Horn, 2008, pg.117). 

- A aprendizagem e a percepção dos sons, dos espaços, das medidas, das dimensões e dos 

números fazem parte do cotidiano das crianças. As linguagens matemáticas se fazem 

presentes na vida contemporânea e, consequentemente, interagem de forma ativa com 

muitos símbolos e signos matemáticos. (Barbosa & Horn, 2008, pg.122). 

- A necessidade de tornar o instrumento de medida com um único tamanho faz as 

crianças pensarem no uso de um sapato para medir a mesa, parecendo “retroceder” no 

nodo de pensar, já que retomam um objeto depois de terem confeccionado um metro. 

Na realidade, isso nos mostra que  os pensamentos das crianças não são lineares, são 

construções que por vezes vão em uma direção, em outras retomam caminhos 

esquecidos. Nesse caso, parece evidente que as crianças sentiriam a necessidade de 

abandonar os números e retornar o uso de objetos mais concretos.  (Barbosa & Horn, 

2008, pg.123). 

- Quando falamos em documentar, não estamos nos referindo àquela documentação que 

envolve a idéia de conservar e utilizar os resultados finais de um projeto, mas sim o de 

compreender melhor as crianças e propor encaminhamentos significativos ao trabalho em 

desenvolvimento. É, pois, de fundamental importância que possamis observar além do 



entorno da criança, os processos internos de pensamento. (Barbosa & Horn, 2008, 

pg.124). 
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Capítulo 8- As marcas deixadas no caminho. Maria Carmem Silveira Barbosa, Maria da 
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Citações diretas: 

- Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada do 
trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papéis nesse modo de 
organizar o ensino, é fundamental que todos os atores envolvidos sejam sujeitos e 
participem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 
marcas ao longo do percurso. (BARBOSA, HORN, 2008, p.93) 

- O principal objetivo da documentação é compreendermos o que ocorre no trabalho 
pedagógico e o modo como somos professores, ou seja, o que pensamos das crianças, o 
que valorizamos das suas produções, criando, ao mesmo tempo, um espaço concreto para 
conversarmos com as famílias e as crianças sobre o desenvolvimento e as aprendizagens. 
(BARBOSA, HORN, 2008, p.94-95) 

- Por outro lado, a documentação pedagógica como prática reflexiva e democrática amplia 
a auto-reflexibilidade e, consequentemente, estimula uma pedagogia reflexiva e 
comunicativa a partir da discussão em equipe das práticas cotidianamente desenvolvidas. 
(BARBOSA, HORN, 2008, p.95) 

- A avaliação é um tema controverso, pois tem sido um importante instrumento de 
controle social ao classificar, hierarquizar, homogeneizar e normalizar as pessoas. Na 
avalição da educação infantil. (BARBOSA, HORN, 2008, p.97) 

- Do ponto de vista legal, também a avaliação da educação infantil sofreu uma profunda 
alteração quando a LDB (1996) propôs que a avaliação das crianças na educação infantil 



´´(...) far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental``. Esse 
posicionamento legal abriu espaço para a criação de novos caminhos destinados a pensar 
a avaliação na educação das crianças pequenas. (BARBOSA, HORN, 2008, p.98) 

- Nesse sentido o grande desafio que se impõe consiste em propor situações de 
aprendizagem que também sejam avaliativas, em observar os alunos e em refletir. 
(BARBOSA, HORN, 2008, p.1001) 

Capítulo 9 – Da avaliação ao acompanhamento. Maria Carmen Silveira Barbosa, Maria 
da Graça Souza Horn. 

Citações diretas: 

- De acordo com o dicionário Houaiss (...), ´´acompanhar é estar ou ficar com ou junto a, 
constantemente ou durante certo tempo; conviver ou compartilhar as mesmas situações 
com, ou ser companheiro de (...)``. Desse modo, o acompanhamento das aprendizagens 
precisa ser realizado constante e sistematicamente. Para isso, precisamos utilizar 
diferentes tipos de instrumentos de observação, registro e análise. (BARBOSA, HORN, 
2008, p.103) 

- Para esses registros terem sentido, é preciso que estejam organizados. Essa organização 
pode ser sob a forma de portifólios, dossiês ou arquivos bibliográficos. Como essas 
palavras têm origem em língua estrangeira, ao procurar o seu significado verificamos que 
elas são muito próximas, ou seja, são especificadas como pastas nas quais se guardam 
documentos, processos, etc. (BARBOSA, HORN, 2008, p.111) 

- Todas essas formas de acompanhamento podem auxiliar os docentes a verificar os 
avanços significativos, as dificuldades e o próprio processo de construção de 
conhecimentos. (BARBOSA, HORN, 2008, p.112) 

- A comunicação das aprendizagens de um determinado período de tempo deve ser feita 
em momentos públicos, com em um encontro de pais, alunos e professores. Assim, 
podemos fazer exposições, instalações e painéis com os dossiês elaborados pelos grupos. 
Oferecer a família CDs com gravações dos dossiês é uma boa estratégia de 
democratização do material, assim como entregar um exemplar para a biblioteca da 
escola. (BARBOSA, HORN, 2008, p.114) 

Capítulo 10 – Pojetos em Reggio Emilia: pensamento e ação. Maria Carmem Silveira 
Barbosa, Maria da Graça Souza Horn. 

Citações diretas: 

- Aquilo que vem sendo denominado Reggio Aproch é uma combinação das ideias que 
Malaguzzi teve a capacidade de sistematizar, questionar e transformar em ações coletivas. 
O lema desse educador era, ´´para as crianças, é preciso oferecer o melhor``. Esse melhor 
significa certamente um espaço que ao mesmo tempo acolha e desafie as crianças, com a 
proposição de atividades que promovam a sua autonomia em todos os sentidos, a 
impregnação de todas as formas de expressão artística e das diferentes linguagens que 
possam ser promovidas junto a elas. (BARBOSA, HORN, 2008, p. 117) 



- É, portanto, escutar, compreender, reorganizar, ofertar, perguntar como condição 
fundamental daquilo que educadores e crianças fazem na escola. É dessa forma que suas 
inteligências se produzem, em colaboração, no contexto da escola. (BARBOSA, HORN, 
2008, p.119) 

- A seleção dos conteúdos quase sempre vem determinada por fatos que nascem da 
própria experiência do grupo, com o objetivo sempre presente de dialogar, de negociar, 
de organizar as ideias. A aquisição de conhecimento deve sempre levar em conta o pode 
de interpretação das ferramentas que se empregam e daquelas que podem estimular ideias 
e despertar novos pensamentos. (BARBOSA, HORN, 2008, p.121) 

- A responsabilidade que se impõe a todos nós, educadores, está em poder propiciar ás 
nossas crianças uma afinada sintonia com o futuro condicionada pelo presente! 
(BARBOSA, HORN, 2008, p.126)  
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CAPÍTULO 8 
AS MARCAS DEIXADAS NO CAMINHO 

 

 

Citações diretas: 

“Um aspecto importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada do trabalho 
pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papéis nesse modo de organizar o 
ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeitos a participem 
da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando marcas ao 
longo do percurso.” (BARBOSA, HORN. p.93). 

“[...] Assim, o material produzido com e pelas crianças é exposto para todos, valorizando 
a função social dos registros (escrita, desenho, etc.), algo muito importante para as 
crianças que, durante a educação infantil, estão sendo introduzidas na cultura escrita. No 
Brasil, o trabalho com observação, registro e planejamento já tem uma longa tradição 
através do trabalho e Madalena freire (1989) e Cecília Warschauer e as publicações da 
escola da vila.” (BARBOSA, HORN. p.93). 



“A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar e problematizar 
essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
e as aprendizagens das crianças pequenas. Ao documentar pedagogicamente o dia-a-dia 
na escola, vão sendo criados elementos de memória, recuperação de episódios e de 
acontecimentos.  (BARBOSA, HORN. p.94). 

“O principal objetivo da documentação é compreendermos o que ocorre no trabalho 
pedagógico e o modo coo somos professores, ou seja, o que pensamos das crianças, o que 
valorizamos das suas produções, criando, ao mesmo tempo, um espaço concreto para 
conversarmos com as famílias e as crianças sobre o desenvolvimento e as aprendizagens.”  
(BARBOSA, HORN. p.94,95). 

“Por outro lado, a documentação pedagógica como prática reflexiva e democrática amplia 
a auto-reflexidadee, consequentemente, estimula uma pedagogia reflexiva e comunicativa 
a partir da discussão em equipe das práticas cotidianamente desenvolvidas.”  
(BARBOSA, HORN. p.95). 

“A documentação torna o trabalho pedagógico visível e acessível para o debate 
democrático, porém ela precisa ser co-construída com o grupo de alunos, criando um 
espaço de interlocução com as famílias sobre a criança, seu desenvolvimento e suas 
aprendizagens.”  (BARBOSA, HORN. p.95,97). 

“Os processos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula, revelam nossas 
concepções sobre aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os modelos 
teóricos que nos apoiam.” (BARBOSA, HORN. p.97). 

“A avaliação é um tema controverso, pois tem sido um importante instrumento de 
controle social ao classificar, hierarquizar, homogeneizar e normalizar as pessoas. Na 
avaliação da educação infantil, observamos recentemente duas tradições. A primeira, 
mais objetiva, foi muito utilizada nas décadas de 1960 e 1970 e baseava-se em objetivos 
comportamentais, os quais apontavam pautas do desenvolvimento humano configuradas 
pela psicologia do desenvolvimento, tendo como parâmetros uma criança idealizada e 
tida como capaz de realizar determinadas atividades, desenvolver habilidades e 
evidenciar competências. Obviamente, essa criança “modelo” pertencia, no mínimo, às 
camadas médias da sociedade.” (BARBOSA, HORN. p.97,98). 

“Do ponto de vista legal, também a avaliação na educação infantil sofreu uma profunda 
alteração quando a LDB (1996) propôs que a avaliação das crianças na educação infantil 
“(...) far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Esse 
posicionamento legal abriu espaço para criação de novos caminhos destinados a pensar a 
avaliação na educação das crianças pequenas.” (BARBOSA, HORN. p.98). 

“Nessa dimensão, cada sujeito tem um percurso pessoal, e o acompanhamento das 
aprendizagens é a única forma de valorizarmos não apenas o resultado, mas todo o 
percurso construído pelo grupo e pelo sujeito em seu processo de aprendizagem.” 
(BARBOSA, HORN. p.100). 

“Nesse sentido, o grande desafio que impõe consiste em propor situações de 
aprendizagem que também sejam avaliativas, em observar os alunos e em refletir. Uma 
série de estratégias podem ser pensadas a partir dessa perspectiva, como as de observar, 



documentar, refletir e compreender para podermos acompanhar a trajetória de nossos 
alunos, bem como qualificarmos nossa prática pedagógica, redirecionando nossa 
caminhada.” (BARBOSA, HORN. p.101). 

 

CAPÍTULO 9 
DA AVALIAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO 

 
“Precisamos entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico e o que a criança é 
capaz de fazer sem procurar continuamente classificá-la em uma estrutura predeterminada 
de expectativas ou normas. Ao lado disso, temos a possibilidade de observar que cada 
sujeito tem um percurso pessoal e que o acompanhamento das aprendizagens é a única 
maneira de não valorizar apenas o resultado, mas sim dar valor e visibilidade a todo o 
percurso construído no processo de aprendizagem.” (BARBOSA, HORN. p.103). 
 
“O diário de campo: este instrumento, importado da antropologia, pode ser considerado 
como um caderno de registros do professor, no qual ele poderá não apenas registrar dados 
objetivos, mas principalmente seus sentimentos sobre o que vê ou ouve, isto é, suas 
interpretações.” (BARBOSA, HORN. p.104). 
 
“Os anedotários: constituem-se em fichas individuais das crianças em que são registrados 
os aspectos de cunho mais afetivo, emocionais e sociais dos relacionamentos, com os 
envolvidos em episódios familiares, doenças, recorrentes a desentendimentos acontecidos 
no grupo de crianças. Também nos anedotários podemos registrar frases, pensamentos, 
brincadeiras e outras manifestações.” (BARBOSA, HORN. p.107). 
 
“O diário de aula: instrumento no qual o professor planeja suas atividades e relata os 
acontecimentos, podendo servir como fonte de informações e subsídio pra a sua reflexão.” 
(BARBOSA, HORN. p.107). 
 
“As entrevistas: são instrumentos importantes, pois oportunizam o registro de diálogo 
entre diferentes atores (professores, alunos, pais) e podem ser desenvolvidos não só no 
processo de ensino aprendizagem, mas também nas situações significativas do dia-a-dia. 
Além de possibilitarem um conhecimento mais aprofundado das crianças, permitem 
estreitar laços e afetos.” (BARBOSA, HORN. p.108). 
 
“Depoimento dos pais: ao afirmarmos a importância da parceria com os pais, acreditamos 
que é imprescindível a sua participação nesse processo, informando aos educadores o que 
observam das crianças em casa, dos registros fotográficos e escritos, criando uma 
comunicação permanente.” (BARBOSA, HORN. p.110). 
 
“Em uma dimensão mais pedagógica, os portfólios são caixas ou pastas que recolhem os 
trabalhos produzidos pelas crianças através de variadas modalidades de expressão durante 
um período de tempo. Os materiais são periodicamente analisados com as crianças e com 
os pais para que se discutam os progressos, as áreas em que se deve trabalhar para ampliar 
as potencialidades, os progressos, as dificuldades das crianças e a proposta de novos 
desafios.” (BARBOSA, HORN. p.111,112). ,  
 
“Todas essas formas de acompanhamento podem auxiliar os decentes a verificar os 
avanços significativos, as dificuldades e o próprio processo de construção dos 



conhecimentos. Os alunos têm pontos de referência para localizar onde estão, onde podem 
chegar e como farão para conseguir isso. Ao mesmo tempo, os pais e a comunidade 
compreendem o que se passa na escola e podem, então, colaborar e também aprender.” 
(BARBOSA, HORN. p.112). 
 
“A caminhada do grupo é a base que apresenta a universalidade do processo, repetindo 
em todos os portfólios aquilo que foi vivenciado e que se tornou memória comum para 
um grupo de aprendizes. Contudo, para cada evento coletivo é necessário também 
singularizar, isto é, mostrar as particularidades de cada processo.” (BARBOSA, HORN. 
p.112). 
 
“Ao pensarmos em incluir pais e crianças no acompanhamento das atividades avaliativas, 
modificamos o espaço de participação, pois todos contribuem para a organização do 
portfólio. As crianças, aos poucos, tornam-se cada vez mais responsáveis pela 
organização dos seus materiais, enquanto a professora oferece a estrutura que dá subsídios 
para essa organização.” (BARBOSA, HORN. p.114). 
 
“Certamente, não basta agruparmos e organizarmos materiais produzidos na sala de aula. 
Podemos recordar as pastas de artes que as crianças levam para casa sem comentários e, 
muitas vezes, até mesmos sem data. Na realidade, eles só têm sentido se o educador puder 
apreciá-los, analisá-los, interpretá-los, contextualizá-los, construindo um sentido para 
essas produções e, a partir disso, criando novas narrativas para a inserção das crianças e 
dando novos rumos à sua prática cotidiana junto a elas.” (BARBOSA, HORN. p.114). 
 
“Educar uma criança (...) exige algo a mais do adulto (...) uma certa generosidade de 
atitude e uma disposição para devolver à criança – e aos pais – os acontecimentos, os 
pensamentos, os sentimentos e as ideias que fazem o cotidiano e a história da creche. 
Exige uma capacidade de recontar, de colocar os acontecimentos e as pequenas histórias 
pessoais no contexto de uma história mais ampla. De modo que um momento de sua 
infância possa ser entregue a cada criança. Além disso, a construção da documentação da 
criança é uma maneira de lhe dar mais atenção especial e de valorizar e identificar 
diferenças e estilo individuais. Permite que cada professor torne a experiência de cada 
criança única e especial.” (BARBOSA, HORN. p.115). 
 
 
 

CAPÍTULO 10 
PROJETOS EM REGGIO EMILIA: PENSAMENTO E AÇÃO 

 
 
 
“A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia tem sido bastante 
divulgada no Brasil¹ e está profundamente ligada à vida de Loris Malaguzzi, o inspirador 
e organizador dessa abordagem pedagógica.” (BARBOSA, HORN. p.117). 
 
“Aquilo que vem sendo denominado Reggio Aproach é uma combinação das ideias que 
Malaguzzi teve a capacidade de sistematizar, questionar e transformar em ações coletivas. 
O lema desse educador era, “para as crianças, é preciso oferecer o melhor”. Esse melhor 
significa certamente um espaço que ao mesmo tempo acolha e desafie as crianças, com a 
proposição de atividades que promovam a sua autonomia em todos os sentidos, a 



impregnação de todas as formas de expressão artísticas e das diferentes linguagens que 
possam ser promovidas junto a elas.” (BARBOSA, HORN. p.117). 
 
“Uma escola sem muros, isto é, conectada com as crianças e a cidade onde está localizada 
– com as diversas organizações políticas, sociais e culturais e, de modo especial, com as 
famílias. Essa é uma proposta pedagógica enraizada em uma cultura transparente, que 
considera o entorno físico e social como um parceiro na construção dos processos de 
conhecimento.”  (BARBOSA, HORN. p.118). 
 
 
“A evidência de uma inversão no papel dos adultos e das crianças quanto ao ouvir e o 
falar. Em Reggio Emilia, em vez do professor falante, temos o professor que aprende a 
escutar as crianças. “Escutar” através da observação, da sensibilidade, da atenção, das 
diferentes linguagens.” (BARBOSA, HORN. p.118). 
 
“A pedagogia é sistemática, porque ela nasce de uma relação entre pessoas. É preciso 
dialogar, conversa sobre tudo e, fundamentalmente, entre todos. Se a educação das 
crianças acontece em um mundo de relações, todos precisam colaborara com seus pontos 
de vista. Não somente consensos que a educação procura, mas é também confronto, com 
a criação de um espaço de confiança, onde é possível discutir tudo entre todos e onde são 
vistos como pessoas que têm algo a dizer e que precisam ser escutadas.” (BARBOSA, 
HORN. p.119). 
 
“A formação permanente dos professores inicia a partir daquilo que os próprios 
educadores produzem, acreditando que as competências educativas nascem da interação 
com a prática educativa e com as crianças – e que está com elas – são os primeiros 
produtores de cultura na infância. Todos os adultos e as crianças são vistos como seres 
criativos, capazes de geral aprendizagens.” (BARBOSA, HORN. p.120). 
 
“[...] As crianças constroem se cessar os contextos narrativos. É um desejo e uma 
necessidade da nossa espécie dar sentido aos acontecimentos, e a narratividade constrói 
tramas de significado entre sujeitos e situações diversas.” (BARBOSA, HORN. p.120). 
 
“Tais princípios explicitam-se e tornam-se compreensíveis através do trabalho 
desenvolvido com projetos em Reggio Emilia. Essa forma de organizar o ensino nessa 
rede de escolas infantis caracteriza-se principalmente pela oportunidade da palavra dada 
às crianças, pelo prestar atenção ao que observam, dialogam e brincam, enfim, por tudo 
o que pode interessa-las.” (BARBOSA, HORN. p.121). 
 
“É necessário que nos aproximemos das crianças para observá-las e documentar com 
respeito, curiosidade e solidariedade, fazer muitas perguntas, não ter medo das dúvidas e 
não nos deixarmos seduzir por generalizações demasiado rápidas da informação que 
recolhemos.” (BARBOSA, HORN. p.124). 
 
“[...] As crianças têm sempre muitas hipóteses e interpretações acerca das coisas e do 
mundo que as rodeiam. Para desvendar seus “mistérios” e seus pensamentos, é 
fundamental que as escutemos, que registremos e documentemos suas falas, suas 
produções e suas brincadeiras. Nesse processo, torna-se necessário entendermos que o 
seu ritmo e o seu desenvolvimento não é linear nem tampouco contínuo.” (BARBOSA, 
HORN. p.125). 



 
“A responsabilidade que se impõe a todos nós, educadores, está em poder propiciar às 
nossas crianças uma afinada sintonia com o futuro condicionada pelo presente!” 
(BARBOSA, HORN. p.125). 
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Citações diretas:  

Capitulo 8. As marcas deixadas no caminho 

- Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada no 
trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papéis nesse modo de 
organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeitos e 
participem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 
marcas ao longo do percurso. (BARBOSA, p.93) 

- A democratização da informação, além de exercer um importante papel na distribuição 
do poder, possibilita a circulação dos conhecimentos sobre o que acontece em cada grupo, 
com cada criança. (BARBOSA, p.93) 

- A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar e problematizar 
essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
e as aprendizagens das crianças pequenas. (BARBOSA, p.94) 

- [...] a documentação é construída a partir da observação, dos registros e das 
interpretações acerca daquilo que acontece em sala de aula, pois é documentando o que o 
grupo realiza conjuntamente que professores e crianças desenvolvem a consciência e as 
conseqüencias de seus atos. (BARBOSA, p.95) 

- Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sla de aula revelam 
nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os 
modelos teóricos que nos apóiam. (BARBOSA, p.97) 



- [...] cada sujeito tem um percurso pessoal, e o acompanhamento das aprendizagens é a 
única forma de valorizarmos não apenas o resultado, mas todo o percurso construído pelo 
grupo e pelo sujeito em seu processo de aprendizagem. (BARBOSA, p.100) 

 

Capitulo 9. Da avaliação ao acompanhamento 

- Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são as crianças 
contemporâneas? Quais são as suas culturas? Como vivem seu cotidiano? Do que 
brincam? Que livros lêem? Como realizam suas aprendizagens? Sabemos muito poucos 
sobre elas; portanto precisamos ouvi-las, observá-las, conversar com elas, estar junto a 
elas para poder ampliar suas vivências. (BARBOSA, p.103) 

“O diário de campo: este instrumento, importado da antropologia, pode ser considerado 
como um caderno de registro do professor, no qual ele poderá não apenas registrar dados 
objetivos, mas principalmente sus sentimentos sobre o que vê ou ouve, isto é, suas 
interpretações.” (BARBOSA, p.104) 

- O diário de aula: instrumento no qual o professor planeja suas atividades e relata os 
acontecimentos, podendo servir como fonte de informações e subsídio precioso para a 
sua reflexão. (BARBOSA, p.107) 

- As entrevistas: são instrumentos importantes, pois oportunizam o registro de diálogos 
entre os diferentes atores (professores, alunos, pais) e podem ser desenvolvidas não só no 
processo de ensino e aprendizagem, mas também nas situações significativas do dia-a-
dia. Além de possibilitarem um conhecimento mais aprofundado das crianças, permitem 
estreitar laços de afeto. (BARBOSA, p.108) 

- Fotografias e gravações em vídeo e em som: o registro fotográfico ou sonoro é 
imprescindível para o trabalho com as crianças pequenas, pois é um registro visual que 
inspira a reflexão sobre o acontecido, possibilitando a quem não estava presente conhecer 
determinados fatos. (BARBOSA, p.110) 

- Depoimentos de pais: ao afirmarmos a importância da parceria com os pais, acreditamos 
que é imprescindível a sua participação nesse processo, informando aos educadores o que 
observam das crianças em casa, dos registros fotográficos e escritos, criando uma 
comunicação permanente. (BARBOSA, p.110) 

- Os materiais periodicamente analisados com as crianças e com os pais para que se 
discutam os progressos, as áreas em que se deve trabalhar para ampliar as potencialidades, 
os progressos, as dificuldades das crianças e a proposta de novos desafios. (BARBOSA, 
p.111,112) 

- Os portfólios não são apenas a seleção dos materiais. É preciso apreciar, analisar, 
interpretar, construir sentidos, planejar o futuro, criar uma narrativa final. (BARBOSA, 
p.112) 

Capitulo 10. Projetos em Reggio Emilia: pensamento e ação 

- A pedagogia é sistêmica, porque ela nasce de uma relação entre pessoas. É preciso 
dialogar, conversar sobre tudo e, fundamentalmente, entre todos. Se a educação das 
crianças acontece em um mundo de relações, todos precisam colaborar em seus pontos 



de vista. Não são somente consensos que a educação procura, mas é também confronto, 
com a criação de um espaço de confiança, onde é possível discutir tudo entre todos e onde 
todos são vistos como pessoas que têm algo a dizer e que precisam ser escutadas. 
(BARBOSA, p.119) 

- A qualidade dos espaços escolares reflete uma nova forma de pensar a educação. A 
organização do ambiente é uma linguagem silenciosa, que sugere conteúdos, idéias e 
relações e propostas. Os espaços foram elaborados para trabalhar em grupos, conversar, 
refletir, revisar as experiências e teorias para, assim, poder encontrar ordem a significado. 
(BARBOSA, p.120) 

- A formação permanente dos professores inicia a partir daqui que os próprios educadores 
produzem, acreditando que as competências educativas nascem da interação com a prática 
educativa e com as crianças — e quem está com elas — são os primeiros produtores de 
cultura da infância. Todos os adultos e as crianças são vistos como seres criativos, capazes 
de gerar aprendizagem. (BARBOSA, p.120) 

- A seleção de conteúdos quase sempre vem determinada por fatos que nascem da própria 
experiência do grupo, com o objetivo sempre presente de dialogar, de negociar e de 
organizar idéias. (BARBOSA, p.121) 

- As crianças têm sempre muitas hipóteses e interpretações acerca das coisas e do mundo 
que as rodeiam. Para desvendar seus "mistérios" e seus pensamentos, é fundamental que 
as escutemos, que registremos e documentemos suas falas, suas produções e suas 
brincadeiras. (BARBOSA, p.125) 

- Muitas vezes, as crianças têm atitudes que nos parecem um retrocesso se não 
entendemos "as voltas" que seu pensamento dá, como bem vimos no projeto descrito 
neste capítulo. (BARBOSA, p.125) 

- A responsabilidade que se impõe a todos nós, educadores, está em poder propiciar às 
nossas crianças uma afinada sintonia com o futuro condicionada pelo presente! 
(BARBOSA, p.125) 
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CAPÍTULO 8 

 

AS MARCAS DEIXADAS NO CAMINHO 

 

COMO E PARA ONDE ANDAMOS 

 

Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada 

do trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papéis nesse modo de 

organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeitos e 

participarem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 

marcas ao longo do percurso. (Barbosa e Horn. Pág.93) 

O principal objetivo da documentação é compreendermos o que ocorreno trabalho 

pedagógico e o mode como somos professores, ou seja, o que pensamos das crianças, o 

que valorizamos das suas produções, criando ao mesmo tempo, um espaço concreto para 

conversamos com as famílias e as crianças sobre o desenvolvimento e as aprendizagens. 

(Barbosa e Horn. Pág.94 e 95) 

 

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 



 

Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 

nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, s 

modelos teóricos que nos apoiam. Nos últimos tempos, muitas modificações curriculares 

têm-se apresentado na educação infantil e, consequentemente, nosso entendimento do que 

seja avaliar nessa etapa de ensino também se transformou. (Barbosa e Horn. Pág.97) 

 

 

CAPÍTULO 9 

 

DA AVALIAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO 

 

Precisamos entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico e oque criança é 

capaz de fazer sem procurar continuamente classifica-la em uma estrutura predeterminada 

de expectativas ou normas. Ao lado disso, temos a possibilidade de observar que cada 

sujeito tem um percurso pessoal e que o acompanhamento das aprendizagens é a única 

maneira de não valorizar apenas o resultado, mas sim dar valor e visibilidade a todo o 

percurso construído no processo da aprendizagem. (Barbosa e Horn. Pág.103) 

De acordo com o Dicionário Houaiss (...), “acompanhar é estar ou ficar com ou junto 

a, constantemente ou durante certo tempo; conviver ou compartilhar as mesmas situações 

com, ou ser companheiro de (...)”. Desse modo, o acompanhamento das aprendizagens 

precisa ser realizado constante e sistematicamente. Para isso, precisamos utilizar 

diferentes tipos d instrumentos de observação, registro e análise. (Barbosa e Horn. 

Pág.103) 

 

DIFERENÇAS ENTRE PORTFÓLIOS, DOSSIÊS E ARQUIVO 

BIBLIOGRÁFICOS 

 



Howard Gardner (1994) comenta que na vida cotidiana, são artistas, arquitetos, 

designers, que interessados em competir para obter um prêmio ou uma exposição em uma 

galeria, que montam os portfólios. São coleções dos produtos acabados, ao contrário, as 

pastas (portfólios) das crianças estão pensadas para serem obvras em processo. (Barbosa 

e Horn. Pág.111) 

Ao contrário, os dossiês referem-se à organização de materiais sobre temas e assuntos. 

São temáticos, realizados pelo professor e pelas crianças para a compreensão do processo 

de ensino e aprendizagem realizado pelo grupo, com o intuito de organizar e apresentar 

as suas aprendizagens relativas a determinado tema. (Barbosa e Horn. Pág.111) 

Os arquivos biográficos constituem-se em valioso documento de acompanhamento 

que busca oferecer aos protagonistas (crianças, professores e pais) a oportunidade de 

reouvir, revisitar, relembrar experiências e acontecimentos que marcaram 

significativamente suas histórias na escola de educação infantil. (Barbosa e Horn. 

Pág.112) 

 

NOVAS PRÁTICAS PARA COMUNICAR OS RESULTADOS 

 

A comunicação das aprendizagens de um determinado período de tempo deve ser feita 

em momentos públicos, como em um encontro de pais, alunos e professores. Assim, 

podemos fazer exposições, instalações e painéis com os dossiês elaborados pelos grupos. 

(Barbosa e Horn. Pág.114) 

 

CAPÍTULO 10 

  

PROJETOS EM REGGIO EMILIA: PENSAMENTO E AÇÃO 

 

A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia tem sido 

bastante divulgada no Brasil e está profundamente ligada à vida de Loris Malaguzzi, o 

inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. De acordo com Hoyuelos (2001), 



o trabalho de Malaguzzi apresentava duas constantes: projetar e ter confiança no futuro. 

(Barbosa e Horn. Pág.117) 

A seleção dos conteúdos quase sempre vem determinada por fatos que nascem da 

própria experiência do grupo, com o objetivo sempre presente de dialogar, de negociar e 

de organizar ideias. A aquisição do conhecimento deve levar em conta o poder de 

interpretação das ferramentas que se empregam e daquelas que podem estimular as ideias 

e despertar novos pensamentos. (Barbosa e Horn. Pág.121) 

Ao finalizarmos este capítulo e o texto deste livro propriamente dito, gostaríamos de 

salientar a importância de se tentar compreender as crianças e seus conhecimentos, 

colocando esses dois aportes como imprescindíveis à realização de qualquer projeto 

pedagógico. (Barbosa e Horn. Pág.125) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

DISCENTE: Marinadeli Garcia da Silva Rodrigues 

 

FICHAMENTO 

 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre, Artmed, 2008 

Capítulo 8 

As marcas deixadas no caminho 

Como e para onde andamos 

 “Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão 
compartilhada do trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes 
papéis nesse modo de organiza o ensino, é fundamental que todos os atores 
sociais envolvidos sejam sujeitos e participem da elaboração, do registro e do 
acompanhamento dessa construção, deixando marcas ao longo do percurso”. 
(BARBOSA; HORN 2008, p. 93) 



 “A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar 
e problematizar essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento 
de um trabalho pedagógico e as aprendizagens das crianças pequenas. Ao 
documentar pedagogicamente o dia a dia na escola, vão sendo criados 
elementos de memória, recuperação de episódios e de acontecimentos. Nesse 
processo os adultos (educadores, pais e administradores) e as crianças vão 
construindo a estoricidade, vivenciando processos coletivos, e ao mesmo 
tempo, preservando a singularidade e os percursos individuais”. (BARBOSA; 
HORN 2008, p. 94, grifo do autor) 

 “o principal objetivo da documentação é compreender o que ocorre no 
trabalho pedagógico e o modo como somos professores, ou seja, o que 
pensamos das crianças, o que valorizamos das suas produções, criando, ao 
mesmo tempo, um espaço concreto para conversar com as famílias e as 
crianças sobre o desenvolvimento e as aprendizagens”. (BARBOSA; HORN 
2008, p. 94, p. 95) 

 “A documentação torna o trabalho pedagógico visível e acessível para o 
debate democrático, porém ela precisa ser co- construída com o grupo de 
alunos, criando um espaço de interlocução com as famílias sobre a criança, 
seu desenvolvimento e suas aprendizagens. Apesar de a documentação 
pedagógica ter uma multiplicidade de faces, neste capítulo desenvolveremos 
apenas um dos elementos com os quais ela pode contribuir: o 
acompanhamento das aprendizagens das crianças”. (BARBOSA; HORN 2008, 
p. 97) 

A avaliação na educação infantil 

 “A avaliação é um tema controverso, pois tem sido um importante 
instrumento de controle social ao classificar, hierarquizar, homogeneizar e 
normalizar as pessoas”. [...] (BARBOSA; HORN 2008, p. 97) 

 “[...] Elaborar uma avaliação apropriada, autêntica, significativa e 
dinâmica, baseada no contexto de um grupo de crianças e na experiência real 
de cada criança particularmente. Redimensionou-se, assim, a ética e a 
responsabilidade social que temos com o ensinar e aprender no contexto da 
diversidade social e cultural”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 100) 

 

Criando alternativas 

 “Neste sentido, o grande desafio que se impõe consiste em propor 
situações de aprendizagens que também sejam avaliativas, em observar os 
alunos e em refletir. Uma série de estratégias podem ser pensadas a partir 
dessa perspectiva, como as de observar, documentar, refletir e compreender 
para podermos acompanhar a trajetória de nossos alunos, bem como qualificar 
a nossa prática pedagógica, redirecionando nossa caminhada”. (BARBOSA; 
HORN 2008, p. 101) 

 



Capítulo 9 

Da avaliação ao acompanhamento 

 

 “precisamos entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico e 
o que a criança é capaz de fazer sem procurar continuamente classificá-la em 
uma estrutura predeterminada de expectativas ou normas. Ao lado disso, 
temos a possibilidade de observar que cada sujeito tem um percurso pessoal e 
que o acompanhamento das aprendizagens é a única maneira de não valorizar 
apenas o resultado, mas sim dar valor e viabilidade a todo o percurso 
construído no processo de aprendizagem. Afinal, a documentação sempre nos 
diz algo sobre como construímos a criança e nós mesmos como pedagogos”. 
[...] (BARBOSA; HORN 2008, p. 103) 

  

Instrumentos de planejamento, acompanhamento e registro 

 “como já afirmamos anteriormente, vários são os instrumentos de que 
poderemos nos valer para construir uma consistente e qualificada 
documentação pedagógica. Dentre eles, podemos destacar: 

 “O diário de campo: este instrumento importado da antropologia, pode 
ser considerado como um caderno de registro do professor, no qual ele poderá 
não apenas registrar dados objetivos, mas principalmente seus sentimentos 
sobre o que vê ou ouve, isto é, suas interpretações”. (BARBOSA; HORN 2008, 
p. 104) 

  

As palavras das crianças na escola 

 “o diário de aula: instrumento no qual o professor planeja suas atividades 
e relata os acontecimentos, podendo servir como fonte de informações e 
subsídio precioso para sua reflexão”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 107) 

  

 

Diferenças entre portfólios, dossiês e arquivos biográficos 

 

 “Para esses registros terem sentido, é preciso que estejam organizados. 
Essa organização pode ser sob a forma de portfólios, dossiês ou arquivos 
biográficos. Como essas palavras têm origem em língua estrangeira, ao 
procurar o seu significado verificamos que elas são muito próximas, ou seja, 
são especificadas como pastas nas quais se guardam documentos, processos, 
etc. o portfólio é de origem inglesa, enquanto os dossiês são de origem 
francesa. Constatamos nas traduções brasileiras que a palavra portfólio vem 
sendo usada principalmente para registrar ações realizadas por artistas 



plásticos profissionais e modelos fotográficos, entre outros profissionais”. 
(BARBOSA; HORN 2008, p. 111) 

 “[...] A função do portfólio se apresenta, assim, como facilitadora da 
reconstrução e reelaboração por parte de cada estudante, de seu processo ao 
longo de um curso ou de um período de ensino”. (HERNÁNDEZ, 2000, apud 
BARBOSA; HORN 2008, p. 112) 

 “Os arquivos biográficos constituem-se em valioso documento de 
acompanhamento que busca oferecer aos protagonistas (crianças, professores 
e pais) a oportunidade de reouvir, revisitar, relembrar experiências e 
acontecimentos que marcaram significativamente suas histórias na escola de 
educação infantil. Por ser um documento que recolhe diferentes materiais, 
como desenhos, pinturas, falas das crianças e fotos, revela a unicidade e a 
diversidade de cada criança por meio desses recortes cotidiano”. (BARBOSA; 
HORN 2008, p. 112) 

  

Novas práticas para comunicar os resultados 

  

“O uso de portfólios e dossiês já provoca a necessidade de modificar a 
forma como comunicamos o resultado para as crianças. Geralmente, a 
avaliação é uma tarefa apenas para os adultos: os professores comunicam aos 
pais um parecer sobre os seus filhos, e as crianças sabem que algo acontece, 
mas não fazem parte desse processo. Ao pensarmos em incluir pais e crianças 
no acompanhamento das atividades avaliativas, modificamos o espaço de 
participação, pois todos contribuem para a organização do portfólio. As 
crianças, aos poucos, tornam-se cada vez mais responsáveis pela organização 
dos seus materiais, enquanto a professora oferece a estrutura que dá subsídios 
para essa organização”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 114) 

 

Capítulo 10 

Projetos em Reggio Emilia: pensamento e ação 

 “A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia 
tem sido bastante divulgada no Brasil e está profundamente ligada à vida Loris 
Malaguzzi, o inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. O 
trabalho de Malaguzzi apresentava duas constantes, projetar e ter confiança no 
futuro”. (HOYUELOS, 2001, apud BARBOSA; HORN 2008, p. 101) 

 “A ação pedagógica de Malaguzzi iniciou-se logo após a Segunda 
Guerra Mundial, quando começava o processo de reconstrução das escolas 
públicas e laicas. Tal reconstrução estava extremamente vinculada à 
elaboração de uma pedagogia transgressora, que rompesse com o formato 
escolar legado pelos fascistas, propondo uma escola que pudesse lutar contra 
a acomodação e o tédio, e que oferecesse um novo tipo de convivência e 



aprendizagem para que, ao contribuir para a formação humana pudesse 
garantir que Auschwitz não se repetiria”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 117) 

 “A consideração pelas enumeras potencialidades das crianças e o 
respeito pela sua cultura”. [...] (BARBOSA; HORN 2008, p. 118) 

 “A pedagogia é sistêmica, porque ela nasce de uma relação entre 
pessoas. É preciso dialogar, conversar sobre tudo e, fundamentalmente entre 
todos. Se a educação das crianças acontece em um mundo de relações, todos 
precisam colaborar com seus pontos de vista. Não são somente consensos 
que a educação procura, mas é também confronto, com a criação de um 
espaço de confiança, onde é possível discutir tudo entre todos e onde todos 
são vistos como pessoas que têm algo a dizer e que precisam ser escutadas”. 
(BARBOSA; HORN 2008, p. 119) 

 “a formação permanente dos professores inicia a partir daquilo que os 
próprios educadores produzem, acreditando que as competências educativas 
nascem da interação com a prática educativa com as crianças – e quem está 
com elas – são os primeiros produtores de cultura da infância. Todos os 
adultos e as crianças são vistos como seres criativos, capazes de gerar 
aprendizagens”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 120) 

 “[...] O conhecimento chega-lhes através de conversas, de diálogos e de 
discussões que podem surgir na releitura partilhada dos materiais, em um 
processo de reflexão contínuo entre as crianças. Na dimensão da Reggio 
Emilia, projetar significa prever e antecipar ideias”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 
121) 

  

Um problema na vida diária... 

 

 “Muitas vezes, “forçamos” situações para que se transformem em projeto 
de trabalho e não consideramos situações aparentemente tão simples e 
cotidianas que desencadeariam ricas e significativas experiências para nossos 
alunos”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 121) 

  

Descobrir por si mesmos e a intervenção do educador... 

 

 “A aprendizagem e a percepção dos sons, dos espaços, das medidas, 
das dimensões e dos números fazem parte do cotidiano das crianças. As 
linguagens matemáticas se fazem presentes na vida contemporânea e, 
consequentemente, de forma ativa com muitos símbolos e signos 
matemáticos”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 122) 

  

Escola de Diana 



 

 “A necessidade de tornar o instrumento de medida com um único 
tamanho faz as crianças pensarem no uso de um sapato para medir a mesa, 
parecendo “retroceder” no modo de pensar, já que retomam um objeto depois 
de terem confeccionado um metro. Na realidade, isso nos mostra que os 
pensamentos das crianças não são lineares, são construções que por vezes 
vão em uma direção, em outros retomam caminhos esquecidos. Nesse caso, 
parece evidente que as crianças sentiram a necessidade de abandonar os 
números e retomar o uso de objetos mais concretos”. (BARBOSA; HORN 2008, 
p. 123) 

 

A documentação como modo de compreender as crianças 

 

 “Quando falamos em documentar, não estamos nos referendo àquela 
documentação que envolve a ideia de conservar e utilizar os resultados finais 
de projeto, mas sim a de compreender melhor as crianças e propor 
encaminhamentos significativos ao trabalho em desenvolvimento. É, pois, de 
fundamental importância que possamos observar além do entorno da criança, 
os processos internos de pensamento”. (BARBOSA; HORN 2008, p. 124) 

 “A responsabilidade que se impõe a todos nós, educadores, está em 
poder propiciar às nossas crianças uma afinada sintonia com o futuro 
condicionada pelo presente”! (BARBOSA; HORN 2008, p. 125) 
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Capítulo 8 

As marcas deixadas no caminho. 

Como e para onde andamos. 

 Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão 

compartilhada do trabalho pedagógico. Apesar de desempenhar diferentes 

papéis nesse modo de organizar o ensino, é fundamental que todos os atores 



sociais envolvidos sejam sujeitos e participem da elaboração, do registro e do 

acompanhamento dessa construção, deixando marcas ao longo do percurso. 

(Pág. 93) 

 A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para registrar 

e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico e as 

aprendizagens das crianças pequenas. Ao documentar pedagogicamente o dia-

a-dia na escola, vão sendo criados elementos de memória, recuperação de 

episódios e de acontecimentos. Nesse processo, os adultos (educadores, pais e 

administradores) e as crianças vão construindo a historicidade, vivenciando 

processos coletivos e, ao mesmo tempo, preservando a singularidade e os 

percursos individuais. (Pág. 94) 

 A documentação torna-se o trabalho pedagógico visível e acessível para 

o debate democrático, porém ela precisa ser co-construída com o grupo de 

alunos, criando um espaço de interlocução com as famílias sobre a criança, seu 

desenvolvimento e suas aprendizagens. Apesar de a documentação pedagógica 

ter uma multiplicidade de fases, nesse capítulo desenvolveremos apenas um dos 

elementos com os quais ela pode contribuir; o acompanhamento das 

aprendizagens das crianças. (Pág. 95/96/97) 

A avaliação na educação infantil. 

 A avaliação é um tema controverso, pois tem sido um importante 

instrumento de controle social ao classificar, hierarquizar, homogeneizar e 

normalizar as pessoas. Na avaliação da educação infantil, observamos 

recentemente duas tradições. A primeira, mais objetivista, foi muito utilizada nas 

décadas de 1960 e 1970 e baseava-se em objetivos comportamentais, os quais 

apontavam pautas do desenvolvimento humano configuradas pela psicologia do 

desenvolvimento, tendo como parâmetros uma criança idealizada e tida como 

capaz de realizar determinadas atividades, desenvolver habilidades e evidenciar 

competências. Obviamente, essa criança “modelo”, pertencia, no mínimo, às 

camadas médias da sociedade. (Pág. 97/98) 

Criando alternativas. 



 Nesse sentido, o grande desafio que se impõe consiste em propor 

situações de aprendizagem que também sejam avaliativas, em observar os 

alunos e em refletir. Uma série de estratégias podem ser pensadas a partir dessa 

perspectiva, como as de observar, documentar, refletir e compreender para 

podermos acompanhar a trajetória de nossos alunos, bem como qualificarmos 

nossa prática pedagógica, redirecionando nossa caminhada. (Pág. 101) 

Capítulo 9 

Da avaliação ao acompanhamento. 

 Para podermos trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. 

Como são as contemporâneas? Quais são as suas culturas? Como vivem seu 

cotidiano? Do que brincam? Que livros leem? Como realizam suas 

aprendizagens? Sabemos muito pouco sobre elas; portanto, precisamos ouvi-

las, observá-las, conversar com elas, estar junto a elas para poder ampliar suas 

vivências. Isso implica necessariamente considerar que acompanhá-las 

enquanto trabalham em atividades complexas e de aprendizagem é 

indispensável. (Pág. 103) 

Instrumentos de planejamento, acompanhamento e registro. 

-O diário de campo: Este instrumento, importado da antropologia, pode 

ser considerado como um caderno de registro do professor, no qual ele poderá 

não apenas registrar dados objetivos, mas principalmente seus sentimentos 

sobre o que vê ou ouve, isto é, suas interpretações. (Pág. 104) 

-Os anedotários: Constituem-se em fichas individuais das crianças em 

que são registrados os aspectos de cunho mais afetivo, emocional e social dos 

relacionamentos, como os envolvidos em episódios familiares, doenças, 

recorrentes a desentendimentos acontecidos no grupo de crianças. Também nos 

anedotários podemos registrar frases, pensamentos, brincadeiras e outras 

manifestações. (Pág. 107) 

As palavras das crianças na escola. 

 Descrevemos uma série de instrumentos de acompanhamento dos quais 

o professor pode valer-se para desenvolver o processo de documentação que 

servem para a construção de dossiês e de portfólios. Isso não significa, porém, 



que será necessário utilizar todos eles; na verdade, é preciso selecionar e 

planejar seu uso, já que o acompanhamento é feito por meio de ações contínuas 

e não de improvisações ao final do ano. (Pág. 111) 

Diferenças entre portfólios, dossiês e arquivos bibliográficos. 

 Howard Gardner (1994) comenta que na vida cotidiana são artistas, 

arquitetos, designers, que interessados em competir para obter um prêmio ou 

uma exposição em uma galeria, que montam os portfólios. São coleções de 

produtos acabados, ao contrário, as pastas (portfólios) das crianças estão 

pensadas para serem obras em processo. (Pág. 111) 

 Todas as formas de acompanhamento podem auxiliar os docentes a 

verificar os avanços significativos, as dificuldades e o próprio processo de 

construção do conhecimento. Os alunos têm pontos de referência para localizar 

onde estão, onde podem chegar e como farão para conseguir isso. Ao mesmo 

tempo, os pais e a comunidade compreendem o que se passa na escola e 

podem, então, colaborar e também aprender. (Pág. 112) 

Novas práticas para comunicar os resultados. 

 Ao pensarmos em incluir pais e crianças no acompanhamento das 

atividades avaliativas, modificamos o espaço de participação, pois todos 

contribuem para a organização do portfólio. As crianças, aos poucos, tornam-se 

cada vez mais responsáveis pela organização dos seus materiais, enquanto a 

professora oferece a estrutura que dá subsídios para sua organização. (Pág. 

114) 

 Para concluir, citamos uma afirmação de Donatella Gionanini (citado em 

Gandini e Edwards, 2002), na qual comenta sobre a elaboração dos arquivos 

bibliográficos e, reafirma a importância dessa virada pedagógica: 

Educar uma criança (...) exige algo a mais do adulto (...) uma 
certa generosidade de atitude e uma disposição para devolver à 
criança e aos pais, os acontecimentos, os pensamentos, os 
sentimentos e as ideias que fazem o cotidiano e a história da 
creche. Exige uma capacidade de recontar, de colocar os 
acontecimentos e as pequenas histórias pessoais no contexto 
de uma história mais ampla. De modo que um momento da sua 
infância possa ser entregue a cada criança. Além disso, a 
construção da documentação sobre a criança é uma maneira de 
lhe dar uma atenção especial e de valorizar e identificar 



diferenças e estilos individuais. Permite que cada professor torne 
a experiência de cada criança única e especial. (Pág. 114/115) 

Capítulo 10 

Projetos em Reggio Emilia: Pensamento e ação. 

 A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia 

tem sido bastante divulgada no Brasil e está profundamente ligada à vida de 

Loris Malaguzzi, o inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. De 

acordo com Hoyuelos (2001), o trabalho de Malaguzzi apresenta duas 

constantes: projetar e ter confiança no futuro. (Pág. 117) 

 A seleção dos conteúdos quase sempre vem determinada por fatos que 

nascem da própria experiência em grupo, com o objetivo sempre presente de 

dialogar, de negociar e de organizar ideias. A aquisição do conhecimento deve 

levar em conta o poder de interpretação das ferramentas que se empregam e 

daquelas que podem estimular as ideias e despertar novos pensamentos. Isso 

fica evidente em um projeto realizado em Reggio Emilia, denominado O sapato 

e o metro, que nos convida a escutar a história de um grupo de crianças de 5 

anos, anos do Parvulário de Diana, uma das escolas dessa região. Nesse 

projeto, as crianças tratam de dar forma e significado aos conceitos de medida 

e número, cuja síntese que ora passamos a analisar é fruto de estudos e análise 

de um livro publicado pela Reggio Childrem (1997). (Pág. 121) 

A documentação como modo de compreender as crianças. 

 [...] As crianças tem sempre muitas hipóteses e interpretações acerca das 

coisas e do mundo que as rodeiam. Para desvendar seus “mistérios” e seus 

pensamentos, é fundamental que as escutemos, que registremos e 

documentemos suas falas, suas produções e suas brincadeiras. Nesse 

processo, torna-se necessário entendermos que seu ritmo e o seu 

desenvolvimento não é linear nem tampouco contínuo. Muitas vezes, as crianças 

têm atitudes que nos parece um retrocesso se não entendermos “as voltas” que 

seu pensamento dá, como bem vimos no projeto descrito nesse capítulo. 

Portanto, é essencial a habilidade que o educador deverá desenvolver para 

sensibilizar-se e entender os caminhos que as crianças fazem para responder 

às hipóteses que formulam. (Pág. 125)  
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Capitulo 08  

As Marcas Deixadas no Caminho 

- Um aspecto bastante importante na pratica com projeto é o da gestão compartilhada do 
trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papeis nesse modo de 
organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeito e 
participem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 
marcas ao longo do percurso. (BARBOSA e HORN, 2008, P.93). 

- Os procedimentos que utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 
nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os 
modelos teóricos que nos apoiam. Nos últimos tempos, muitas modificações 
curriculares têm-se apresem tão na educação infantil e, consequentemente, nosso 
entendimento do que seja avaliar nessa etapa de ensino também se transformou. 
(BARBOSA e HORN, 2008, P. 97).  

- Os procedimentos que  utilizamos para avaliar nossos alunos em sala de aula revelam 
nossas concepções sobre a aprendizagem, a infância e a educação, expondo, assim, os 
modelos teóricos que nos apoiam. (BARBOSA e HORN, 2008, P.97). 

- Os modelos de avaliação constituíam-se em varias lacunas para serem preenchidas 
com cores ou siglas. Os objetivos (e, por que não dizer as crianças) eram divididos em 
áreas efetivas, cognitivas e motoras, o equilíbrio poderia ser verificado através de ações 
como pular em um pé só e caminhar em linha sinuosa. (BARBOSA e HORN, 2008, 
P.98). 

Capitulo 09  

Da Avaliação ao Acompanhamento  

-Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são  as crianças 
contemporâneas?  Quais são as suas culturas? Como vivem seu cotidiano? Do que 
brincam? Que livros leem? Como realizamos ouvi-las, conversar com elas, estar junto a 



elas para poder ampliar suas vivencias trabalham em atividade complexas e de 
aprendizagem é indispensável. (BARBOSA e HORN, 2008, P.104).  

-Em uma dimensão mais pedagógica, os portfólios são caixas ou pastas que recolhem os 
trabalhos produzidos pelas crianças através de variadas modalidades de expressão 
durante um período de tempo. Os materiais são periodicamente analisados com as 
crianças e com os pais para que se discutissem os progressos, as áreas em que se deve 
trabalhar para ampliar as potencialidades, os progressos, as dificuldades das crianças e a 
proposta de novos desafios. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 111 e 112). 

-Atualmente, uma experiência precursora e bem-sucedida no trabalho com 
documentação e registro como instrumentos prioritários da avaliação e a próprio 
metodologia envolvida nos projetos de trabalho é a desenvolvida nas escolas infantis da 
região do norte da Itália, denominada Reggio Emilia. Como forma de reconhecer esse 
status a rede publica de ensino italiano, faremos uma breve, mas perfazem o “trajeto” 
final da construção que realizamos para discutir os projetos de trabalho na educação 
infantil. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 115). 

Capitulo 10 

Projetos em Reggio Emilia: Pensamento e Ação  

-A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia tem sido 
bastante divulgada no Brasil e esta profundamente ligada à vida de Loris Malaguzzi, o 
inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. De acordo com Hoyuelos 
(2001), o trabalho de Malaguzzi apresentava duas constantes: projetar e ter confiança no 
futuro.  

-A seleção dos conteúdos quase sempre vem determinada por fatos que nascem da 
própria experiência do grupo, com o objetivo sempre presente de dialogar, de negociar e 
de organizar ideias. A aquisição do conhecimento deve levar em conta o poder de 
interpretação das ferramentas que se empregam e daquelas que podem estimular as 
ideias e despertar novos pensamentos. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 121). 

-A aprendizagem e a percepção dos sons, dos espaços, das medidas das dimensões e dos 
números fazem parte do cotidiano das crianças. As linguagens matemáticas se fazem 
presentes na vida contemporânea e, consequentemente, interagem de forma ativa com 
muitos símbolos e signos matemáticos. (BARBOSA e HORN, 2008, P. 122).  

-A responsabilidade que se impõe a todos nós, educadores, esta em poder propiciar às 
nossas crianças uma  afinada sintonia com o futuro condicionada pelo presente! 
(BARBOSA e HORN, 2008, P. 125).   
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Capitulo 8. As Marcas Deixadas no Caminho 

Autores: Barbosa e Hom 

-Um aspecto bastante importante na prática com projetos é o da gestão compartilhada do 
trabalho pedagógico. Apesar de desempenharem diferentes papéis nesse modo de 
organizar o ensino, é fundamental que todos os atores sociais envolvidos sejam sujeitos e 
participem da elaboração, do registro e do acompanhamento dessa construção, deixando 
marcas ao longo do percurso. (BARBOSA, p.93) 

- A expressão documentação pedagogia tem sido utilizada para registrar e problematizar 
essa forma de acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
e as aprendizagens das crianças pequenas. Ao documentar pedagogicamente o dia-a-dia 
na escola, vão sendo criados elementos de memória, recuperação de episódio e de 
acontecimentos. Nesse processo, os adultos (educadores, pais e administradores) e as 
crianças vão construindo a historicidade, vivenciando processos coletivos e, ao mesmo 
tempo, preservando a singularidade e os percursos individuais. (BARBOSA, p.94) 

- Utilizando a metáfora do caminho, podemos dizer que essa forma de avaliar pressupõe 
uma mudança paradigmática nas concepções de aprendizagem: (BARBOSA, p.101). 

 

 DE memorizar as informações PARA transferir conhecimentos para outras 
situações; 

 DE aplicar fórmulas PARA formular problemas e construir estratégias para 
resolvê-los; 

 DE valorizar a qualidade de informações PARA buscar informações, organizá-
las, interpretá-las, dar-ilhes sentido e transformálas em conhecimento. 
(BARBOSA, p.101) 

Capitulo 9. Da avaliação ao acompanhamento 

Autores: Barbosa e Hom 



- Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são as crianças 
contemporâneas? Quais são as suas culturas? Como vivem seu cotidiano? Do que 
brincam? Que livros leem? Como realizam suas aprendizagens? Sabemos muito pouco 
sobre elas; portanto, precisamos ouvi-las, observá-las, conversar com elas, estar junto a 
elas para poder ampliar suas vivencias. (BARBOSA, p.103) 

- Para esses registros terem sentido, é preciso que estejam organizados. Essa organização 
pode ser sob a forma de portfólios, dossiês ou arquivos biográficos. Como essas palavras 
têm origem em língua estrangeira, ao procurar o seu significado verificamos que elas são 
muito próximos, ou seja, são especificadas como pastas nas quais se guardam 
documentos, processos, etc. O portfólio é de origem inglesa, enquanto os dossiês são de 
origem francesa. Constatamos nas traduções brasileiras que a palavra portfólio vem sendo 
usada principalmente para registrar ações realizadas por artistas plásticos profissionais e 
modelos fotográficos, entre outros profissionais. (BARBOSA, p.111) 

- Os portfólios não são apenas a seleção dos materiais. É preciso apreciar, analisar, 
interpretar, construir sentidos, planejar o futuro, criar uma narrativa afinal. Para Bruner e 
Feldman, “é através de nossas narrações que construímos uma versão de nós mesmos no 
mundo, e é através de suas narrações que cultura oferece modelos de identidade e ação 
para os seus membros”. (BARBOSA, p.112) 

- Esses instrumentos também são lugares onde devem ser expressas inúmeras vozes. 
Todos devem ter espaço para o registro: os pais ao enviar comentários sobre a criança e 
o processo educativo propiciado pela escola; as crianças ao selecionar materiais, 
desenhar, ditar mensagens, fazer auto-avaliação; a professora ao transcrever entrevistas 
com as crianças, contar pequenas histórias e apresentar imagens. As crianças também 
podem participar da elaboração dos portfólios de seus amigos. As disciplinas 
especializadas, mesmo quando orientadas por outro professor, podem estar incluídas 
neles.  (BARBOSA, p.112) 

- A caminhada do grupo é a base que apresenta a universalidade do processo, repetindo 
em todos os portfólios aquilo que foi vivenciando e que se que tornou memória comum 
para um grupo de aprendizes. Contudo, para cada evento coletivo é necessário também 
singularizar, isto é, mostrar as particularidades de cada processo. (BARBOSA, p.112) 

- A comunicação das aprendizagens de um determinado período de tempo deve ser feita 
em momentos públicos, como em um encontro de pais, alunos e professores. Assim, 
podemos fazer exposições, instalações e painéis com os dossiês elaborados pelos grupos. 
Oferecer à família CDs com gravações dos dossiês é uma boa estratégia de 
democratização do material, assim como entregar um exemplar para a biblioteca da 
escola. (BARBOSA, p.114) 

 

Capitulo 10. Projetos em Reggio Emilia: Pensamento e ação 

Autores: Barbosa e Hom 

- A proposta pedagógica que vem sendo desenvolvida em Reggio Emilia tem sido 
bastante divulgada no Brasil e está profundamente ligada à vida de Loris Malaguzzi, o 
inspirador e organizador dessa abordagem pedagógica. De acordo com Hoyuelos (2001), 



o trabalho de Malaguzzi apresentava duas constantes: projetar e ter confiança no futuro. 
. (BARBOSA, p.117) 

- Isso pode ser sintetizado em alguns princípios que regem a pedagogia reggiana, nos 
quais se centra toda a prática pedagógica ali desenvolvida, a saber: 

 Uma escola sem muros, isto é, conectada com as crianças e a cidade onde está 
localizada- com as diversas organizações políticas, sociais e culturais e, de modo 
especial, com as famílias. Esta é uma proposta pedagógica enraizada em uma 
cultura transparente, que considera o entorno físico e social como um parceiro na 
construção dos processos de conhecimento. . (BARBOSA, p.118) 

 A pedagogia é sistêmica, porque ela nasce de uma relação entre pessoas. E 
preciso dialogar conversar sobre tudo e, fundamentalmente, entre todos. Se a 
educação das crianças acontece em um mundo de relações, todos precisam 
colaborar com seus pontos de vista. . (BARBOSA, p.119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


