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1. Introdução

O curso de formação continuada para professores “A metodologia de projetos
de aprendizagem: uma nova visão para educadores do século XXI”, foi uma das
ações da equipe da FURG no município de Vila Propício, Goiás, durante a Operação
Centro-Norte do Projeto Rondon em janeiro de dois mil e nove. O curso teve por
objetivo capacitar os professores da educação básica para o trabalho com
metodologias de ensino inovadoras imbricadas ao uso pedagógico das tecnologias
digitais, visto que os perceptíveis avanços tecnológicos de que a sociedade, ao
longo dos anos, vem se beneficiando, faz repensarmos os espaços educacionais e a
formação de professores como mediadores na construção de ambientes que
favoreçam as aprendizagens para a vivência com o coletivo. Neste sentido,
acreditamos que a inserção de novas metodologias de ensino como, por exemplo, a
metodologia de projetos de aprendizagem que, imbricadas ao uso pedagógico das
tecnologias digitais, são eficazes na (re)construção de pessoas capazes de adquirir
sua autonomia e criticidade.

A situação de projeto de aprendizagem pode favorecer
especialmente a aprendizagem de cooperação, com trocas
recíprocas e respeito mútuo. A proposta é aprender conteúdos,
por meios que desenvolvam a própria capacidade de continuar
aprendendo, num processo construtivo e simultâneo de
questionar-se, encontrar certezas e reconstruí-las em novas
certezas. (FAGUNDES, SATO E LAURINO.2001, p. 21).

2. Metodologia
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O curso foi desenvolvido em três etapas, que compreenderam a apresentação
de projetos bem sucedidos desenvolvidos pela universidade que seguem a mesma
linha, dialogo sobre os pressupostos teóricos da metodologia de projetos de
aprendizagem, e as formas de inserir as tecnologias digitais no fazer docente. No
primeiro encontro foi feita uma apresentação da metodologia, com dados oriundos
de projetos de pesquisa e de informações cedidas por escolas participantes e pela
coordenadora do Projeto ESCUNA (Escola-Comunidade-Universidade); no segundo
dia, fizemos o desencadeamento de projetos de aprendizagem com os professores,
utilizando jornais, revistas, etc. e no último encontro, foi elaborada uma rede de
conteúdos interdisciplinares que poderiam ser trabalhados nos projetos
desenvolvidos pelos professores. Como atividade de encerramento, foi realizada
uma teleconferência com a Profª Débora Laurino, autora do livro “Aprendizes do
Futuro”, a fim de gerar o debate acerca do uso da metodologia proposta. Em seguida
foi distribuído às participantes do curso o livro em meio digital, com a intenção de ser
usado como fonte para o desenvolvimento dos projetos com os alunos.

3. Resultados e Discussão

Mesmo contando com toda a infra-estrutura necessária para realizarem
trabalhos inovadores, como laboratórios de informática, quadras poliesportivas,
laboratório de ciências, Telecentro Municipal, entre outros, a maioria dos professores
(75%) expressam que não desempenhavam nenhuma atividade inovadora, não por
medo do novo, mas sim por não possuírem conhecimentos específicos necessários
para o sucesso da atividade. Para Rodrigues, a capacitação de professores para o
uso das tecnologias de informação e comunicação implica redimensionar o papel
que o professor deve desempenhar na formação do cidadão do século XXI sendo
um desafio à pedagogia tradicional, porque significa introduzir mudanças no
processo de ensino-aprendizagem e, ainda, nos modos de estruturação e
funcionamento da escola e de suas relações com a comunidade.(2007, p.38).

4. Conclusões

Nos três encontros, o curso beneficiou professores das redes municipal e
estadual de ensino no qual familiarizaram-se com novas formas de ensinar,
potencializadas pelo uso das tecnologias digitais, encontrando também na
metodologia de projetos de aprendizagem uma boa oportunidade para estreitar os
laços entre a escola e a comunidade, (re)configurando seus saberes e fazeres,
explorando os diversos contextos em que seus alunos estão inseridos. Na
metodologia alunos e professores irão assumir o compromisso com a pesquisa ao
estabelecer uma estreita relação entre a aprendizagem que acontece na escola e a
vida e suas próprias experiências, além de permitir aos acadêmicos da FURG a
possibilidade de compartilhar seus saberes e conhecerem de uma forma não linear
outras formas do fazer pedagógico, bem como, oportunidades de explorarem
diferentes ambientes de ensino e aprendizagem.
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