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A presente pesquisa trata de interpretar os aspectos simbólicos compartilhados por professores 

de Educação Física, professores de outras disciplinas e alunos do universo particular de uma escola da 

Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre na construção do processo de ensino-aprendizagem orientado 

por projetos de trabalho. Para González e Fensterseifer (2010), a Educação Física, tradicionalmente 

pouco tem sido pensada dentro de um projeto educacional pautado pela ideia da “leitura do mundo”. 

Mesmo que legitima e legalmente a Educação Física tenha assegurado, sua inclusão como componente 

curricular obrigatório, ainda parece carecer de legitimação pedagógica quanto a sua função educativa 

(FONSECA, 2015). 

 Assim sendo, a educação fragmentada sem relação com o contexto sócio cultural do aluno e sem 

interação com os demais saberes escolares, torna o processo ensino aprendizagem em um mero acúmulo 

de conteúdos e informações desconexas. Segundo Zabala (2002) e Hernández E Ventura (1998), o 

ensino globalizado se estabelece como uma maneira de relacionar os diferentes saberes, sem 

preocupação com o acúmulo de saberes. O trabalho educacional orientado por projetos parece ser uma 

alternativa viável, contundente e eficaz para que tais objetivos sejam alcançados. Sobretudo, o 

fracionamento curricular e o distanciamento não interativo de suas relações, podem acabar por não 

envolver os alunos de maneira decisiva no seu próprio processo de aprendizagem (DEWEY, 1965; 

TORRES SANTOMÉ, 2013), o que, entendemos, pode ser um elemento central nesta modalidade de 

organização curricular. 

Segundo Hernández e Ventura (1998), o trabalho orientado por projetos, retira a rigidez 

curricular tornando os conhecimentos escolares articulados entre si, de maneira globalizada e relacional, 

fazendo com que os saberes e conteúdos tornem-se interconexos e significativos, justificando assim, a 

afirmação de Freire (2000), de que ensinar, não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para 

a sua própria produção ou a sua construção. Para Nogueira (2001), um currículo organizado por projeto 
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de trabalho inicia-se na necessidade, interesse e vontade de conhecer e investigar um assunto. Um 

projeto não se caracterizaria  por  uma relação unilateral, em que o professor dirige e interfere 

diretamente no ensino, mas sim naquele em que é um mediador do processo de aprendizagem dos alunos. 

Face ao exposto, o trabalho de campo dessa etnografia que pretende construir uma interpretação 

densa (GEERTZ, 1989) dos significados atribuídos pelos participantes do estudo aos aspectos 

simbólicos compartilhados na organização do processo de ensino e aprendizagem orientado por projetos 

de trabalho. Interessa-nos interpretar como esta perspectiva de organização escolar e curricular é 

pensada e quais seriam as implicações na cultura escolar.  

 

Palavras-chave: Projetos de Trabalho. Educação Física Escolar. Rede Municipal de Ensino de 

Porto Alegre. Etnografia. 
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