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DIVERSIDADE NA ADVERSIDADE – ENSINO POR PROJETOS. Ludmila 
Alexandra dos Santos Sarraipa1; Maria Aparecida de Lima Leme2; Hector 
Mauricio Navarro Carrión3- Escola do Sítio4, Campinas-SP.  
 
O trabalho por projetos tem como objetivo incentivar o aluno a ser autor de suas 
produções, sendo elas escritas, de expressão artística ou manual com ênfase na 
elaboração de planos de pesquisa. A experiência da escola relatada neste trabalho 
data de seis anos, em encontros semanais multiseriados de duas horas e meia, com 
alunos na faixa etária entre 11 e 14 anos. Nos primeiros projetos tínhamos a 
problemática voltada para os acontecimentos físicos do perímetro escolar. Depois se 
partiu para uma abordagem técnico-científica dos problemas sociais referentes aos 
processos antrópicos, em que as diferentes áreas do conhecimento interagiam 
transdicisplinarmente. Esta ação nos permitiu vislumbrar o processo de aprendizado 
por essa via que explorava inicialmente a parte empírica para, a partir desta se 
chegar à teorias capazes de contemplar várias áreas do conhecimento (Valente, 
2006). Palavras-chave: pesquisa; autoria; projetos; transdisciplinariedade e 
sociedade. 

 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento desse trabalho só foi possível porque a Escola do Sítio 
nos proporciona liberdade de realizar vôos metodológicos. Também porque tem em 
seu currículo um núcleo diversificado de ensino. Isso se traduz entre outras 
peculiaridades, no fato de que todos os alunos, respeitando os seus ciclos, 
permanecem na Escola o dia todo, uma vez por semana. No caso desse presente 
relato, os alunos do Ciclo III, ficam as quartas-feiras. 
 
OBJETO 

Esse trabalho se desenvolve com alunos do Ciclo III (7º, 8º e 9º anos) e 
professores de diferentes formações, na Escola do Sítio. Alunos e professores 
contam com um encontro semanal de duas horas e meia, em um horário 
complementar, ampliando assim o currículo escolar. 

Nessa proposta busca-se, através do processo de aprendizagem a ser vivido, 
valorizar o desenvolvimento de habilidades e a apreensão do conhecimento.  
Procura-se explorar diversas manifestações de linguagens que surgem no 
desenvolvimento dos temas e projetos propostos: experimentação, levantamento de 
hipóteses e conclusão; arte, leitura e interpretação de textos e imagens; utilização de 
novas tecnologias (informática e fotografia digital) e expressão corporal. Como 
diferencial também se inclui a marcenaria e eventualmente a eletrônica. Atualmente, 
a ênfase está voltada para a Ciência e Tecnologia. 
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OBJETIVOS 
Em linhas gerais espera-se fazer com que, através da ação, o aluno explore 

individual e coletivamente diferentes habilidades e aprenda, pela experiência vivida, 
aquilo a que foi desafiado e o que compartilhou com o próximo. Portanto, esse é um 
trabalho que se faz, também através da relação. E é através da interação, das 
discussões que ocorrem entre os alunos, que surgem diferentes olhares sobre uma 
mesma situação problema. Esses diferentes olhares geram negociações para que 
ocorram acordos, tomadas de decisão e encaminhamentos, sempre na tentativa de 
melhor solucionar uma determinada questão.  

Como habilidades exploradas priorizam-se: leitura de textos e imagens; 
planejamento e desenvolvimento de pesquisa; projeção e construção (de um objeto, 
um engenho, uma escultura, uma maquete, um brinquedo); elaboração de registros; 
compreensão e formalização do que é realizado empiricamente; desenvolvimento da 
curiosidade, da inventividade e da capacidade de observação e criação; trabalhar 
em equipe. Além de outras, tais como recortar, colar, martelar, pregar, serrar e 
parafusar. 

Propõe-se também o contato e o desenvolvimento de conceitos e conteúdos 
escolares, porém através de um caminho não escolarizado, já que estes aparecem 
em função dos desafios que surgem ao longo do processo. Além disso, há abertura 
para que sejam exploradas várias áreas do conhecimento que se fazem necessárias 
nos momentos oportunos. 
 
PROCEDIMENTOS – Estrutura do trabalho 

DESAFIO; LIBERDADE; CRIAÇÃO; AUTONOMIA; RESPONSABILIDADE e 
SOCIALIZAÇÃO. 

Embora possa parecer estranho iniciar esse tópico com palavras soltas, é 
necessário que elas sejam ressaltadas, pois marcam toda a estrutura do trabalho.  

Assim para cada tema ou desafio que é proposto temos:  
• Desafio contextualizado (situação problema que envolve o planejamento e 

construção de algo: objeto, artefato, brinquedo, escultura, etc.). 
• Desenvolvimento dos projetos em grupo: chegar a um consenso entre as 

idéias que surgem. 
• Registro das idéias e das etapas de desenvolvimento, incluindo os 

fracassos, as mudanças de rumo, os materiais utilizados, os desenhos dos 
projetos e das possíveis soluções. 

• Prazo definido para a conclusão e apresentação dos mesmos. 
• Inclusão de pequenos desafios durante as etapas de cada projeto, que 

possam fornecer elementos para instrumentalizar os alunos no 
desenvolvimento específico de alguma habilidade ou de algum conceito 
que está se fazendo necessário naquele momento. 

• Apresentação dos projetos pelos integrantes do grupo. 
• “Tarde de brincadeira” que sempre acontece ao final de cada projeto. 

Geralmente ela propõe atividades mais ligadas ao corpo, mas que também 
se relacionem com o tema em questão. 
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• “Comemoração” no encerramento de cada projeto. Geralmente acontece 
juntamente com a “Tarde de brincadeira” e faz parte desse “ritual” a 
preparação, por parte dos professores, de algo para ser degustado. Na 
medida do possível, também se relaciona com o projeto. 

 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA  

Este relato procura, através de um exemplo prático, mostrar como ocorre 
esse trabalho que nos despertou para o tema: diversidade na adversidade. Foi 
desenvolvido pelo conjunto de professores mencionados anteriormente, sendo 
esses com formação superior específicas nas áreas de Matemática (Hector), 
Geografia (Ludmila) e Biologia (Maria Aparecida).  

Tudo começou no projeto anterior que aconteceu no primeiro semestre 
também de 2006. Em um determinado momento, já quase no final do semestre 
surgiu uma atividade na qual utilizávamos o pentagrama para uma finalidade 
específica daquele momento.  

Partindo do pentagrama, percebemos os alunos interessados pelo tema nas 
conversas que surgiram sobre os elementos da natureza. A história dominou as 
discussões, as informações sobre os cinco elementos, as simbologias religiosas, as 
diferentes interpretações tomaram conta do trabalho em uma das tardes. Surgiu 
então a questão: seriam quatro ou cinco elementos da natureza? E se fossem cinco, 
qual seria esse quinto? 

Depois da grande polêmica que se havia estabelecido e baseados nas 
informações obtidas por alguns alunos, finalmente chegamos a um acordo: iríamos 
considerar como quinto elemento o “espírito”. É difícil colocar em poucas palavras a 
riqueza dessa tarde de questionamentos, pesquisas na Internet e posições 
diferenciadas de tantas pessoas.  

Partindo desse quadro que concluía uma etapa do trabalho, nós professores 
percebemos a conexão que poderíamos estabelecer com o próximo projeto, o 
próximo desafio. Também considerando o interesse dos alunos pelo tema e a suas 
sugestões começamos juntos, a delimitar qual seria o novo tema para o próximo 
semestre. Surgiu então no grupo o nome “Projeto cinco elementos – tema AR”.  

 
“(...) O critério de escolha de um tema pela turma não se baseia num 
“porque gostamos”, e sim em sua relação com os trabalhos e temas 
precedentes, porque permite estabelecer novas formas de conexão 
com a informação e a elaboração de hipóteses de trabalho, que guiem 
a organização da ação. (...)” (HERNÁNDEZ-VENTURA, 1998, p.68). 
 

Como estávamos no momento de preparar uma Tarde de Brincadeira e uma 
comemoração (era a finalização do projeto anterior), resolvemos mudar um pouco a 
tônica que era dada para esses momentos até então. Considerando os últimos 
acontecimentos, resolvemos preparar para esses dois momentos uma Tarde de 
Brincadeira com aviões de papel (já pensando no ar), e também organizamos uma 
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visita ao Museu da Casa Brasileira que estava apresentando a exposição 
“Centenário do 14-bis”. 

Com essas duas atividades estávamos finalizando um projeto e ao mesmo 
tempo iniciando o próximo que aconteceria no semestre seguinte. 

Logo após as férias (re)iniciamos então com desafios sobre as dobraduras de 
avião e o seu vôo. Os alunos tinham que brincar observando atentamente as 
características de cada aviãozinho e o seu vôo, porque deveriam elaborar 
explicações para o que viam. Eles tinham que observar a permanência no ar, a 
distância percorrida e as acrobacias desenvolvidas pelos aviõezinhos. Nessa fase 
introduzimos também duas dobraduras um pouco mais elaboradas, pois já tínhamos 
a intenção de levantar algumas polêmicas sobre vôo e aerodinâmica.  

Observações, registros e muitas perguntas foram surgindo ao longo dessas 
tardes iniciais. As habilidades para dobrar, equilibrar o avião e posicioná-lo para o 
lançamento foram sendo apuradas, ensinadas e aprendidas por todos. Uns 
ajudavam os outros, ora ensinando, ora aprendendo, ora questionando, ora 
buscando respostas que nem sempre eram satisfatórias.  
 

“(...) A passagem da sensação para a percepção é, neste caso, um ato 
realizado pelo intelecto do sujeito do conhecimento, que confere 
organização e sentido as sensações. (...)” (CHAUI, 1997, p.120). 
 

Assim, brincando os alunos experimentaram sensações e ao experimentá-las 
perceberam e, portanto, deram um significado para o que experimentaram. 
Acreditamos que, com isso, estava feito o convite ao conhecimento.  

Para gerar um desequilíbrio ainda maior, propusemos a construção de 
pequenos aeromodelos em papelão. Os alunos puderam escolher dentre quarenta 
sugestões, um modelo para construir. Eles se puseram a recortar, decorar, colar e 
montar. Foram variados os modelos escolhidos e várias as dificuldades na 
montagem dos mesmos, já que o trabalho precisava se realizar com muita paciência 
e precisão. Cada um se dedicou na montagem de seu novo aviãozinho mais 
elaborado que as primeiras dobraduras. Mas o melhor ainda estava por vir, pois 
diversos problemas começaram a surgir no momento do lançamento. Não bastava 
os aviões estarem acabados e bonitos. Eles precisavam de ajustes para voar 
adequadamente. Havia a necessidade de que fossem corrigidas algumas 
irregularidades para ajustar o seu equilíbrio. E que ajustes eram esses?  Por que 
eles se faziam necessários?  

Como sempre fazemos, estimulamos os alunos para que as discussões se 
tornassem intensas e nos colocamos como instigadores e mediadores do processo 
(as respostas não são dadas diretamente). Procuramos estabelecer estratégias que 
forneçam condições para que os próprios alunos tomem contato com os conceitos e 
passem a buscar o conhecimento podendo, com isso, aprender a aprender os 
conteúdos. 
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“(...) Vygotsky procura analisar a função mediadora presente nos 
instrumentos elaborados para a realização da atividade humana. O 
instrumento é provocador de mudanças externas, pois amplia a 
possibilidade de intervenção na natureza... diferente de outras 
espécies animais, os homens não só produzem seus instrumentos 
para a realização de tarefas especificas, como também são capazes 
de conservá-los para uso posterior, de preservar e transmitir sua 
função aos membros de seu grupo (...)” (REGO, 1999, p. 51-52). 
 

Como estratégia, montamos um circuito de experimentos ligados ao tema AR 
que pudessem remeter os alunos aos questionamentos que se faziam pertinentes. 
Eles recebiam orientações básicas para a realização dos experimentos. Deveriam 
realizá-los em grupo, observando os acontecimentos e procurando elaborar uma 
explicação para o que observavam. Não era permitida nenhuma pesquisa 
bibliográfica. Eles precisavam explicar apenas partindo da socialização do 
conhecimento de cada indivíduo do grupo. Em seguida, com a presença de um dos 
professores no grupo, surgiam reflexões mais elaboradas, pois nossa intervenção 
era propositalmente desafiadora. Para finalizar, as conclusões acordadas pelo 
grupo, eram então comparadas com as dos demais grupos e com os livros 
disponíveis para pesquisa dos assuntos em questão. Assim alguns conceitos 
puderam ser aplicados para resolver problemas identificados anteriormente e com 
isso foi possível melhorar a condição dos aviões em seus vôos. Nesse momento 
apresentamos o vídeo: “Vôo: Desafio no Céu” 5 que auxiliou na compreensão da 
questão mais intrigante: como um avião, muito mais pesado do que o ar, pode voar? 
Pergunta que, nos dias de hoje, passa despercebida, pois estamos acostumados a 
ver um avião voando, sem nos preocuparmos como isso ocorre. 

Com a aquisição de novos conhecimentos houve necessidade de ampliarmos 
ainda mais o repertório conceitual. Ao lado de pesquisas em livros didáticos sobre 
deslocamento e pressão do ar, estrutura e sustentação de aeronaves fomos visitar 
com os alunos o aeroclube de Campinas. Lá fomos muito bem recebidos por dois 
experientes pilotos, que com muita paciência nos deram todas as informações que 
precisávamos e muitas outras. Tivemos a oportunidade de conhecer e receber 
explicações sobre as aeronaves localizadas nos hangares, manuseando-as em seu 
interior. Aprendemos um pouco mais sobre as partes fixas e moveis de um avião, 
asas, fuselagem, turbina; profundor, aileron, flaps, leme. Conhecemos os 
instrumentos de vôo e seu funcionamento. Ao mesmo tempo os alunos puderam 
estabelecer relações entre a realidade de um avião e o vôo de verdade com os seus 
aviõezinhos de papel e os seus aeromodelos. 

Dessa maneira os desafios foram se tornando mais complexos. Os alunos 
passaram a querer construir um aeromodelo com motor. Mas que tipo de motor? E 
qual seria o custo desse avião? 

                                                 
5 Discovery Channel, 1994; Vôo – Desafio no Céu – Super Interessante Coleções. 
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Propusemos a construção de um aeromodelo que funcionasse com motor 
elástico. E lá fomos nós, professores e alunos, buscar informações para a 
construção desse novo avião. Diante de todas as possibilidades que levantamos, 
fizemos opção por um determinado modelo que, até então nos parecia mais viável. 
Mal sabíamos o que enfrentaríamos na construção desse avião que nos parecia tão 
simples. Afinal era o nosso avião e não um aeromodelo comprado em alguma loja 
especializada no assunto. Finalmente depois de muitas tardes e várias tentativas, o 
projeto do novo aeromodelo revelou-se um fracasso, mas não desanimamos. 
Transformamos o resultado em material para reflexão e aprendizado, pois 
acreditamos que também aprendemos com os erros. 

 
(...) Na nova concepção de erro, este é interpretado como parte 
natural, inevitável e indispensável ao processo de aprendizagem (...) o 
erro constitui-se numa oportunidade para o professor mostrar seu 
respeito ao aluno (...) e para a realização de sondagem às suas 
possíveis causas (...) o erro possui um valor formador. (...) 
(LORENZATO, 2006, p.49/50). 
 

A ciência e a produção do conhecimento são processos dinâmicos. Os 
insucessos nos levam a analisar as falhas e buscar novos caminhos. Todos nós 
aprendemos com os obstáculos, com as dificuldades. 

 
“(...) Funcionando como marco ou baliza, o erro é um indicador de 
(re)dimensionamento pedagógico porque ele oferece oportunidade de 
crescimento, ao aluno, bem como de evolução, ao professor. (...)” 
(LORENZATO, 2006, p.49/50). 
 

 Antes de partirmos para uma nova construção resolvemos fazer uma pausa. 
Achamos que seria conveniente fazermos uma tarde de brincadeiras. Decidimos 
pela construção de pipas, pois tinham relação com o nosso trabalho. Além disso, 
julgamos que através delas os alunos poderiam desenvolver certas habilidades que 
julgamos importantes e que nos haviam chamado a atenção em outros momentos. 
Percebemos que, embora demonstrassem um bom domínio com ferramentas 
tecnológicas, encontravam dificuldades básicas no cortar e colar um papel de seda, 
envergar e amarrar uma vareta de bambu, preparar uma rabiola, montar e regular os 
estirantes e finalmente empinar uma pipa. 
 

“(...) Ergueu a nossa pipa vermelha com as bordas amarelas e que 
trazia, logo abaixo do ponto em que as varetas se cruzam, a marca 
inconfundível da assinatura de Saifo. Lambeu os dedos e segurou a 
pipa lá no alto; testou o vento e, então correu na sua direção – nas 
raras vezes em que empinávamos pipas no verão, ele chutava o chão 
para levantar poeira e ver para que lado o vento estava soprando. O 
carretel ficou rolando nas minhas mãos até Hassan parar, a uns vinte 
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metros de distância. Ficou segurando a pipa bem acima da cabeça, 
como um atleta olímpico que exibe a medalha de ouro. Dei dois puxões 
na corda, o sinal combinado entre nós, e ele soltou a pipa. (...)” 
(HOSSEINI, 2003, p. 68). 

 
No dia em que testaríamos as pipas na escola o vento parou... Víamos os 

alunos andando de um lado para outro da quadra com suas pipas multicoloridas. 
Víamos também olhares interrogativos à procura de explicações sobre a falta do 
movimento do ar. Parecia, naquele dia, que até a natureza havia decidido nos pregar 
uma peça. Colocar e manter as pipas no ar transformou-se em mais do que simples 
brincadeiras de criança. 

Finalizando a tarde de brincadeiras, voltamos ao fato de que queríamos 
colocar um aeromodelo com motor para voar. Retornamos às pesquisas até que o 
pai de uma aluna nos enviou o projeto de um planoforo6 . Esse foi o nosso último 
desafio desse projeto.  

Na verdade optamos pelo planoforo, pois entre outros aspectos interessantes 
ele juntava habilidades que haviam sido exploradas na construção das pipas, com 
os conceitos adquiridos ao logo do semestre. 

Acreditávamos que poderíamos utilizar estes conceitos na resolução dos 
problemas anteriores. Mas ainda assim, esbarramos em dificuldades como encontrar 
um material suficientemente leve, resistente e de preferência reciclável para fazer as 
hélices, tamanho do parafuso para fazer a conexão da hélice ao avião, acerto do 
ângulo de inclinação da asa, acerto da curvatura mais adequada da asa, equilíbrio 
do leme, acerto do tamanho do elástico para gerar a força necessária para 
movimentar a hélice que daria a velocidade ao Planoforo, entre outros. De problema 
em problema, de solução em solução, aprendendo juntamente com os alunos a 
construir o nosso aviãozinho que, apesar de ter voado timidamente, trouxe consigo, 
o nosso aprendizado e a nossa satisfação de termos enfrentado todas as 
adversidades que surgiram em nossas tentativas de voar. 
 
DIVERSIDADE 

Trabalho por ciclos de formação; alunos na faixa etária compreendida entre 
11 e 14 anos trabalhando juntos; alunos que cursam 7º, 8º e 9º anos do ensino 
fundamental e participam das atividades que compõem o currículo diversificado da 
escola; três professores de diferentes formações; encontros semanais de duas horas 
e meia; espaço para o trabalho variável dependendo do projeto (laboratório de 
ciências, laboratório de informática, pátio, quadra, caramanchão e também sala de 
aula); inclusão; abordagens não escolarizadas; não fragmentação do conhecimento; 
construção coletiva e liberdade. 

 
 

                                                 
6 Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Vitória, “OFICINA SOBRE A HISTÓRIA E A FÍSICA DO VOO”. 
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ADVERSIDADE 
Observamos dois pontos importantes neste sentido. O primeiro, refere-se à 

formação dos professores, pois este tipo de trabalho requer uma constante e intensa 
busca por conhecimentos e conteúdos, muitas vezes, fora do escopo de sua 
formação, mas de enorme relevância para o trabalho.  

O segundo ponto remete-nos aos pais, que são resistentes a este tipo de 
trabalho, pois não percebem uma utilidade imediata no desenvolvimento destas 
habilidades e no aprendizado de temas, aparentemente, fora do currículo. Portanto, 
é necessário que a família e alguns alunos sejam convencidos da relevância desse 
tipo de trabalho, que não está fundamentado em uma disciplina específica com um 
conteúdo programático previamente definido, mas sim, no processo, na exploração 
das habilidades, no trabalho mais autônomo e solidário, na construção coletiva do 
conhecimento e na significância que o mesmo virá a assumir. 

Presentes também nas adversidades percebemos a formação dos 
professores; disponibilidade pessoal; conhecimentos não acadêmicos; tempo para 
planejamento; tempo para o desenvolvimento dos projetos; a passagem da 
fragmentação para a não fragmentação do conhecimento; trabalho autônomo e 
solidário dos alunos e a utilização de matérias recicláveis e não convencionais. 
 
REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA 

Julgamos interessante e importante ressaltarmos que quando nos colocamos 
na posição de professores do Ciclo III, praticamente nos esquecemos de nossas 
áreas de formação. Não nos colocamos como professores das disciplinas 
específicas, as quais são normalmente o instrumento de nosso trabalho diário na 
escola, mas sim como desafiadores e desafiados ao mesmo tempo. 

Trabalhamos baseados em uma grande interação entre nós e com os alunos. 
Com certeza utilizamos todo o back-ground de nossa formação acadêmica, mas 
acima de tudo, nos colocamos abertos a todos os desafios que nos são colocados 
diante desse tipo de trabalho. Com essa postura, podemos nos perceber livres para 
poder criar e construir com os alunos. Precisamos estar atentos para todas as 
questões que surgem durante o processo e nosso planejamento também precisa ser 
bastante dinâmico. Quando o projeto se inicia com algum objeto, atividade, 
brincadeira ou desafio por nós lançado não sabemos, com certeza, quais serão as 
etapas que surgirão, as atividades que organizaremos, os conteúdos que 
desenvolveremos, os materiais que utilizaremos. É bastante comum precisarmos 
buscar ajuda com colegas da escola (de outras áreas de formação) ou de outras 
instituições para nos orientar também em momentos específicos quando da 
necessidade que se faz presente no trabalho. Isso posto, podemos afirmar que nós 
também aprendemos criando, planejando, programando, elaborando situações 
problema, experimentos, visitas, mediando, coordenando, fazendo. Desta maneira, 
acreditamos que conseguimos quebrar algumas armadilhas, do nosso sistema 
educativo, que favorece a fragmentação do conhecimento em detrimento à 
pluralidade intelectual. 
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