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RESUMO  

Justificativa: Uma das formas de aperfeiçoar o ensino aprendizagem é a utilização de 

metodologias que permitam ao aluno construir seu conhecimento e trazer a toma as 

habilidades necessárias a cada etapa da vida acadêmica. Uma das propostas mais comentadas 

atualmente é o uso da pedagogia de projetos, como estratégia metodológica. Objetivo: O 

objetivo geral dessa pesquisa foi perceber como a pedagogia de projetos pode ser utilizada 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental como uma ferramenta que estimule um processo 

ensino aprendizagem com conhecimentos, habilidades e competências mais sólidas. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo para 

embasar a parte teórica e construir uma sugestão de pedagogia de projetos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Resultados e discussão: A atividades da pedagogia de projetos são 

iniciadas com um problema do mundo real, a resolução desse problema deve envolver 

trabalho cooperativo de pesquisa, hipóteses e resultados. Partindo dessas premissas devemos 

ainda apontar que na aprendizagem por projetos não deve existir respostas prontas, nem erro, 

mas múltiplas possibilidades e caminhos para se resolver o problema inicial. Um fator basilar 

da pedagogia de projetos é o aluno ver as atividades para além de uma técnica de ensino, 

como uma oportunidade de autonomia, compreensão e experiências que se formam no contato 

interpessoal, na pesquisa, no diálogo conjunto para alcançar os objetivos propostos. Assim, a 

pedagogia de projetos representaria a unidade, a transformação e a interação da escola com a  

comunidade, no crescimento e fortalecimento das relações e do conhecimento dentro e fora da 

sala de aula. A pedagogia de projetos é uma estratégia de aprendizagem interdisciplinar na 

qual o professor é o mediador da busca pelo conhecimento e, como tal, não deve impor aos 

alunos o seu saber, mas orientá-los na busca de respostas, disponibilizando acesso a diferentes 
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gêneros textuais e as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) para encontrarem 

respostas ao problema inicial e apresentar suas conclusões à comunidade escolar. Como 

sugestão de projeto utilizamos o tema preconceito racial e montamos possiblidades de 

desenvolvimento para todas as séries dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com o 

objetivo de desenvolver uma cultura de respeito a diversidade cultural na comunidade escolar 

promovendo uma cultura plural e de paz. Partindo da leitura de um livro de literatura infantil 

(Minha mãe é negra sim!”, de Patrícia Santana) foram propostas atividades diferenciadas que 

envolveram as múltiplas inteligências, a pesquisa, o trabalho em grupo, diferentes gêneros 

textuais e o uso de TICs. Considerações finais: Para que a pedagogia de projetos seja uma 

experiência efetiva é necessário que se desenvolva na preparação e execução de um projeto os  

laços sócio-afetivos, o espírito de equipe e de liderança que produzem o crescimento pessoal e 

coletivo dos alunos, assim a educação solidifica-se e se torna eficaz, gerando a construção e 

reconstrução de indivíduos melhores, mais humanos e empreendedores. A pedagogia de 

projetos sozinha, enquanto metodologia, ferramenta ou técnica de se trabalhar a 

aprendizagem, não vai modificar a educação. Ela não é uma panaceia que, magicamente, vai 

resolver todos os problemas da escola no Brasil, mas pode promover uma nova forma de 

pensar, de agir e de refletir sobre como o aluno aprende, sobre a necessidade da escola ter 

espaços e tempos que permitam percorrer diferentes e múltiplos caminhos de aprendizagem a 

partir do conhecimento prévio do aluno e da sua capacidade para adquirir novas habilidades e 

competências ao longo de sua vida acadêmica. Assim, a pedagogia de projetos não deve ser 

uma exclusividade do Ensino Médio, mas ser aplicada em todos os níveis de ensino, 

respeitando a capacidade de questionar, se organizar e adquirir conhecimento em cada fase da 

vida acadêmica do aluno, promovendo uma aprendizagem significativa, consistente e 

duradoura.   
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