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Resumo: Atualmente o projeto pedagógico é muito utilizado nas instituições de educação 

infantil, por ser  um importante aliado no desenvolvimento integral da criança . A realização 

dos projetos ocorre de forma  dinâmica fazendo com que as crianças  desenvolvam suas 

potencialidades por meio de ações coletivas e cooperativas, o que promove a socialização 

com outras crianças e com os adultos que estão a sua volta. Auxilia também na resolução de 

conflitos, na construção da autonomia da criança  despertando seu interesse sobre 

determinados assuntos,  levando-a a argumentar e questionar na busca  por respostas. No 

trabalho com projetos as crianças serão corresponsáveis pela construção do seu conhecimento, 

agindo  ativamente em todas as partes  do processo educativo. A ação pedagógica por meio de 

projetos proporciona um estreitamento na relação professor e aluno/criança, pois  o trabalho 

com projetos  tem como proposta ensinar os conteúdos valorizando  o processo histórico de 

vida da criança  Eles trazem consigo a estruturação de uma rotina e uma organização do 

tempo, facilitando desta forma o desenvolvimento das atividades, onde no brincar e no cuidar, 

existe sempre  a intenção pedagógica de ensinar. Desse modo, o trabalho com projetos  

pedagógicos  contribui não apenas na aproximação  entre  professores e crianças, mas também 

no envolvimento de ambos na tomada de decisões  da escola, até porque  nesse espaço a 

criança é o centro do processo de ensino e aprendizagem. A presente pesquisa é de caráter 

teórico com levantamento bibliográfico que discute a temática.  
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1 Introdução  

 

Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na 

construção de seu saber operatório e esse sujeito, que nunca está sozinho ou isolado, age em 

constante interação com o meio. Segundo Paulo Freire "o trabalho do professor é o trabalho 

do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo".O papel do educador, em suas 
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intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagem 

significativa. 

 É fundamental que o professor saiba realizar questionamentos que façam os alunos 

pensarem a respeito do conhecimento que se espera construir, pois uma das tarefas do 

educador é, não só fazer o aluno pensar, mas acima de tudo, ensiná-lo a pensar certo. (reveja, 

não  

deveria haver uma citação aqui? Eu já li algo do tipo em algum lugar, isso é coisa do 

Freire né não?) 

A criança é um ser social que se distingue dos outros não só  por suas ações, mas por 

pensar sobre o que faz e por interpretar suas  atitudes dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com  o outro. 

 

 

 

2 A Educação Infantil no Contexto Social 

 

  Compreende-se que as particularidades de cada proposta pedagógica devem estar 

vinculadas principalmente as características sociais da comunidade na qual a instituição de 

educação infantil está inserida e as necessidades e expectativas das crianças ali atendidas. 

Conhecer  a realidade do público atendido, possibilitatrabalhar com os temas mais relevantes 

para o processo educativo de modo a atender a diversidade existente em cada grupo social. O 

educador precisa estar preparado para atender as necessidades das crianças em todos os 

momentos. 

 Durante muito tempo a educação da criança foi considerada sendo 

deresponsabilidade apenas da família ou de um determinado grupo social o qual ela pertencia, 

onde  junto dos adultos e de outras crianças com as quais conviviam  elas aprendiam  e se 

tornavam membros deste grupo,  participando das tradições que eram importantes para  que  

dominassem os conhecimentos  necessários  a sua sobrevivência material e para enfrentar as 

exigências da vida adulta.  

  Durante um certo período na história da humanidade não houve nenhuma 

instituição responsável por compartilhar  a responsabilidade pela criança com seus pais e com 

a comunidade da qual esta fazia parte. Podemos dizer que a educação infantil, nos dias de 

hoje é realizada de forma complementar a educação dada pela família, e isto é um fato 

recente, pois nem sempre foi assim.  
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 No início as instituições de educação infantil surgiram com o intuito de atender 

apenas aquelas crianças cujas mães trabalhavam fora e não tinha com quem deixar seus filhos, 

o papel destas instituições era apenas cuidar, ou seja, eram instituições assistencialistas, então 

percebemos que hoje a creche como também a pré-escola possuem um caráter pedagógico, e 

em parceria com a família cumprem o papel de educar e cuidar das crianças. 

 Assim a LDB, regulamenta a educação infantil defendendo-a como a primeira 

etapa da educação básica (Art.21/l) que tem por finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

 A constituição federal de  1988 reconheceu a educação de crianças de zero a seis 

anos, anteriormente assistencialista, como direito do cidadão e dever do estado. Após a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) a educação 

não só passa a ser considerada como de total responsabilidade  do estado, como também 

estabelece a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando assim a ação da família e da 

comunidade. 

 De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil  

(1998), no Brasil após a Constituição Federal de 1988 a educação infantil em creches e pré 

escolas é um direito da criança de 0 a 5 anos é dever do Estado o atendimento gratuito com 

princípios do direito da criança a brincar, expressar sentimentos, interar-se, ter acesso a bens 

socioculturais disponíveis para ampliação do desenvolvimento pessoal e intelectual e 

socializar-se de forma participativa em práticas sociais sem sofrer discriminação. Segundo 

William (2011 p.14) as crianças apropriam-se de culturas escolares e do mundo adulto para 

reproduzir rotinas inovadoras.  

Segundo as Diretrizes (2010, p.18) 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito a 

proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a 

convivência e a interação com outras crianças. 

 

  

Como sabemos a diversidade existe e é preciso  adequar nossas propostas pedagógicas 

a ela,  uma vez que quando trabalhamos com projetos é necessário pensarmos também nas 

crianças especiais. Segundo Souza (2002p. 64) a inclusão reconhece inúmeras diferenças 
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entre as crianças e aponta que o caminho da escola é promover a aprendizagem, atendendo as 

necessidades de cada aluno. De acordo com a autora a escola tem que estar preparada para 

socializar estas crianças portadoras de necessidades especiais,  entendendo que nenhuma 

criança é igual à outra cada uma tem  seu ritmo próprio.  

Na visão da autora, esse enfoque implica na mudança da prática pedagógica. Nesse 

caso, não é mais a criança que se molda à escola, e sim a escola que tem que se organizar para 

atender a diversidade de crianças que recebe constantemente, independente se este é um aluno 

dito normal ou com necessidades educativas especiais. 

 

 

Precisamos vencer nossos medos e ultrapassar obstáculos para que nossa prática 

pedagógica possa efetivamente atender as necessidades de nossos alunos. O aluno é 

o cliente da escola, é só por ele e só para ele que a escola existe, portanto deve ser 

muito bem atendido. Cabe aos professores a organização dos procedimentos 

didáticos, fazer o que é difícil ficar fácil (SOUZA. 2002, p.69).  

 

Pedagogia de Projetos 
 

 A Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho  que tem por objetivo 

organizar a construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma 

coletiva, entre alunos e professores.  

 

A pedagogia de projetos é a denominação de uma prática educacional que está sendo 

associada a algumas propostas de reforma no Brasil. Tais reformas pretendem 

favorecer mudanças nas concepções e no modo de atuar dos professores, na gestão 

das instituições de ensino e nas próprias funções da escola. Os projetos aparecem 

como um veículo para melhorar o ensino e como distintivo de uma escola que opta 

pela atualização de seus conteúdos e pela adequação às necessidades dos alunos e 

dos setores da sociedade aos quais cada instituição se vincula (HERNÁNDEZ, 1998, 

p. 53). 

           

 O projeto deve ser considerado como um recurso,  uma metodologia de trabalho 

destinada a dar vida ao conteúdo, tornando a  sala de aula mais atraente. Significa acabar com 

o monopólio do professor que decide e define ele mesmo o conteúdo e as tarefas a serem 

desenvolvidas, promovendo e valorizando o que os alunos já sabem e respeitando o que 

desejam aprender naquele momento. Os planos de aula desenvolvidos em sala devem ter 

como princípio o desenvolvimento de habilidades, conceitos, linguagem e coordenação 

motora das crianças, mas também deve permitir momentos  de  afetividade. 

 É necessário que as atividades pedagógicas sejam elaboradas de acordo com a 

realidade dos alunos. Segundo Barbosa (2008, p.56), 
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Cabe ao professor independentemente do seu trabalho junto 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 

conhecimentos e fazer novas propostas de trabalho para o grupo. 

 

 O trabalho com projetos nos permite não apenas realizar uma proposta isolada de 

intervenção, mas, sim  replanejar e reorganizar novas propostas muitas vezes através de um 

mesmo projeto. Na educação infantil é necessário que o educador planeje  suas ações, 

estudando cada etapa com dedicação, podendo acrescentar ou retirar algo que não esteja de 

acordo com  os objetivos do projeto.  

  
Para os alunos o ato de planejar é também uma aprendizagem e uma forma de 

possibilitar sua autonomia em traçar planos e projetos. É preciso fazer os alunos 

entenderem e aprenderem que o ato de planejar não significa que colocamos uma 

camisa de força no projeto, que tudo terá de ser exatamente conforme foi pensado e 

sonhado inicialmente. Nesse processo de aprendizagem em planejamento, eles 

precisam compreender sua importância e necessidade, porém entendendo o conceito 

de flexibilidade e maleabilidade. Utilizando essa estratégia, conseguimos que até os 

alunos da educação infantil realizem seus planejamentos, pelo simples fato de 

contarem o que querem e como querem fazer (NOGUEIRA, 2011, p.79). 

 

Para tanto, o planejamento é um instrumento que cabe tanto ao educador, como a 

criança, ambos podem planejar o que querem e o que pretendem fazer no decorrer do projeto, 

é uma forma de  entrarem em sintonia, contribuindo ativamente para uma aprendizagem 

mútua.  De acordo com e Barbosa e Horn:  

 

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 (2008, p. 88). 

 

 Assim em cada  faixa etária o educador tem diferentes possibilidades para se trabalhar e 

é a partir  da diversidade de atividades propostas que a criança amplia seus horizontes, 

conhecendo e entendendo cada vez mais o mundo que a rodeia. Sendo assim Barbosa e Horn 

afirma que: 

 

“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 papel fundamental”. (2008, p. 89) 
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Para que isso se concretize (ANTUNES, 2012, p. 75)   aponta os pontos que são 

imprescindíveis no trabalho com a  pedagogia de projetos:  

• O conhecimento de diferentes teorias pedagógicas e sua implicação no 

desenvolvimento infantil. Que ao optar pela pedagogia de projetos ou uma linha de 

estímulos cognitivos, sociais e afetivos possa contextualizar essa linha de ação com 

as características pessoais dos alunos. 

 • Que conheça muito bem os saberes que os alunos trazem para a escola e que faça 

sempre desses saberes a ponte de ligação com os que em sua atividade possa 

desenvolver. 

 • Que jamais confunda a aprendizagem significativa que promove com saberes 

mecânicos que levam a criança a conquistar informações, sem o devido 

conhecimento. 

 • Que saiba avaliar significativamente seus alunos, explorando suas diferentes 

linguagens e percebendo seu progresso em face da Zona de Desenvolvimento 

Proximal. 

 • Que sua ação se mostre interrogativa, desafiadora e sempre pronta para estudar e 

aprender cada vez mais. Que se destaque aos olhos dos seus alunos menos como o 

que ‘tudo sabe e bem conhece’ e bem mais como o pesquisador ávido por respostas 

coerentes e que esteja sempre disposto a ajudar os alunos a encontrar as respostas 

que procuram.  

• Que domine diferentes estratégias de ensino e possibilite a estrutura de projetos, 

sempre consistentes e com objetivos claramente definidos. Existem inúmeros 

modelos de projetos e faz-se necessário que os alunos possam aprendê-los não 

somente pelo que em sua essência ensinam, mas como estratégias de ação para seu 

uso pessoal, suas descobertas e pesquisas mesmo se não solicitadas pela escola.  

• Que se mostre aberto a construir relacionamento transparente com os pais e com a 

comunidade, acolhendo-os com os subsídios necessários a processos de interação 

significativos. 

 

De acordo com o autor o educador infantil deve saber que trabalhar com crianças 

pequenas é trabalhar com múltiplas culturas, é se reconhecer em cada uma delas, é viver ou 

reviver partes da sua infância, é estar  num mundo cheio de dinamismo, que precisa ser 

entendido das mais diferentes formas. Principalmente porque “para se trabalhar com projetos, 

é essencial que desapareça o educador infantil proprietário único do saber e da cultura, que 

olhe seu aluno como ‘lousa não preenchida ou mente vazia’ dos ensinamentos que transfere” 

(ANTUNES, 2012, p.17).  

Também segundo as Diretrizes (2010, p.18)  

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito a proteção, a 

saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a 

interação com outras crianças. 

 A Educação Infantil visa ressaltar a importância de aprender com descontração e 

prazer A criança ao chegar à escola traz consigo um conhecimento prévio que deve ser 
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considerado pelo professor no decorrer das atividades desenvolvidas em sala, valorizando o 

que a criança sabe e como aprendeu. 

  Nesta perspectiva o lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para a 

aprendizagem da criança, como possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e 

prazerosas. O desenvolvimento das atividades lúdicas facilita a aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal, social e cultural  

À medida que as crianças crescem, é por meio da brincadeira que se comunicam com 

os demais e se socializam. Suas brincadeiras deixam de ser individuais, pois começam a 

interagir com outras crianças, passando, assim, do período egocêntrico dos primeiros anos de 

vida a uma etapa de socialização,  período que começa por volta dos 06 anos (Martín Apud 

Murcia, 1990, p. 46). 

A criança aprende através da atividade lúdica ao encontrar na própria vida, nas pessoas 

reais, o amparo para as suas necessidades.  Por isso a relevância de elaborar  atividades que 

despertam o interesse e que promova a diversão, a alegria, o bem estar, tornando o ambiente 

escolar prazeroso para criança, despertando o interesse de frequentar a escola, uma vez que, a 

educação infantil não é obrigatória.  

No trabalho com projetos percebe-se que os conhecimentos da criança provêm da 

imitação de alguém ou de algo conhecido, vivido na família ou em outros ambientes, do relato 

de um colega ou de um adulto, de cena de televisão, no cinema ou narradas em livros, pelos 

professores em sala de aula, onde o mesmo utiliza gestos, desenhos, fantoches, fazendo com 

que às crianças imaginem a história ali relatada, e expressão reações de medo, alegria, 

tristeza. Mas isso dependerá da forma que o professor irá conduzir seu trabalho e qual 

instrumento utilizará. 

 

Considerações Finais 

 

Sabemos que o trabalho na educação infantil é um trabalho diferenciado, no qual os 

projetos estão estritamente ligados a aprendizagem das crianças. Quando desenvolvemos um 

projeto, notamos que o planejamento é essencial. Sem planejamento, pesquisa prévia, e 

organização de materiais, tudo fica mais complicado e difícil. Começam assim, a surgir 

muitas ideias a partir do que as crianças já sabem e das dúvidas que elas têm, mas é preciso 

focar, para que o assunto não se perca em seu objetivo inicial. Para Barbosa e Horn:  
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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 as necessidades do grupo. É preciso ainda conhecer e registrar os modos 

como a 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 (2008, p. 85). 

 

De acordo com o autor é preciso que dentro dos projetos seja feita uma sequência 

didática que transmita não apenas conteúdos aleatórios, mas, sim a realidade vivenciada por 

essas crianças no seu dia a dia, fazendo com que se sintam capazes de resolver conflitos 

simples do seu cotidiano, por meio de brincadeiras de faz de conta por exemplo. Claro que 

muitas vezes é preciso mudar o andamento do projeto se este não conquistou o interesse das 

crianças, mas a importância está em  delimitar as temáticas para que não se torne maçante e 

cansativo para as crianças. No fim de cada projeto é possível visualizar  o desenvolvimento, 

bem como a felicidade das crianças e das famílias com o mesmo, e depois de concluí-lo se 

torna  importante  fazer uma reflexão, uma análise sobre  resultados obtidos, buscando 

melhorar aquilo que é preciso.  

Ao escolher trabalhar com projetos o professor da educação infantil precisa ter clareza 

de seus objetivos e ter a criança como centro da aprendizagem. Um bom planejamento  

ajudará o educador a avaliar de forma permanente o projeto e as intervenções adequadas para  

atender as demandas das crianças durante o percurso. 
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