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RESUMO 

A presente dissertação trata de um estudo caracterizado como pesquisa-ação de 

cunho qualitativo descritivo, em que se buscou compreender acerca da abordagem 

por projetos de trabalho no Ensino de Química em uma escola pública da Rede 

Estadual da cidade de Caruaru – PE. Tendo como objetivo principal investigar de 

que maneira os professores da educação básica desenvolvem projetos de trabalho e 

sua relação com o ensino e aprendizagem de Química. Para tanto, participaram 

deste estudo um gestor, três professores e trinta alunos de uma turma do primeiro 

ano do ensino médio. Nos procedimentos metodológicos utilizou-se como 

instrumentos de coleta de dados: a entrevista semiestruturada, o roteiro de 

observação da oficina e aplicação de questionário. A oficina realizada teve como 

objetivo proporcionar conceitos e estimular discussões sobre fundamentos teóricos e 

metodológicos da abordagem por projetos de trabalho e analisar a relação ensino e 

aprendizagem promovida a partir da oficina proposta. A organização e análise dos 

dados obtidos tiveram como referência Bardin (2011), seguindo-se as etapas de pré-

análise, exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Diante dos resultados observou-se que a gestão não é exercida de 

forma participativa, quando se refere aos projetos, as concepções da prática de 

projetos em química é relacionada diretamente a parte experimental. Além disso, a 

não formação acadêmica em Química-Licenciatura por parte de dois docentes 

entrevistados dificulta a implementação dessa prática em suas aulas de forma 

significativa.  Os resultados da oficina nos revelaram que trabalhar com projetos nas 

aulas de química é algo realizável, entretanto, dificuldades são apresentadas: a 

jornada de trabalho, as poucas aulas e falta de recursos materiais. Constatamos por 

meio do questionário aplicado aos alunos que a contextualização, conscientização e 

a apropriação do conteúdo de funções inorgânicas foram às contribuições mais 

significativas dentro dos resultados apresentados. Pode-se dizer que essa proposta 

contribuiu de forma significativa para um novo olhar da prática de projetos e 

proporcionou momentos de aprendizagem de forma dinâmica e prazerosa para o 

estudo da química.  

PALAVRAS-CHAVE: Projetos de trabalho. Ensino de química. Ensino e   

       aprendizagem. 

 
 



8 

 

ABSTRACT 

The present dissertation deals with a study about the approach of work projects in 

the Teaching of Chemistry in a public school of the State Network of the city of 

Caruaru - PE. Its main objective is to investigate how teachers of basic education 

develop work projects and their relation with the teaching and learning of Chemistry. 

For this, a manager, three teachers and thirty students from a first-year high school 

class participated in this study. During the data collection, the following instruments 

were used: the semi-structured interview, the non-participant observation script and 

the questionnaire application. We classify this work as an action research with a 

descriptive qualitative character, in which it was sought to understand the difficulties 

and contributions of the project approach to teaching and learning Chemistry. The 

organization and analysis of the data obtained was based on Bardin (2011), followed 

by the steps of pre-analysis, material exploration, treatment of the results, inference 

and interpretation. Before the results, it was observed that the management is not 

exercised in a participatory way when referring to the projects and the conceptions of 

the practice of projects in chemistry is directly related to the experimental part. In 

addition, the non-academic training in Chemistry Degree with a Teaching Diploma by 

two teachers interviewed becomes a difficulty factor to implement this practice in their 

classes in a significant way. The results of the workshop revealed that working with 

projects in chemistry classes is something achievable, however, difficulties are 

presented: the work day, the low amount classes and lack of material resources. It 

was verified through the questionnaire applied to the students that the 

contextualization, awareness and study of the inorganic functions were the most 

significant contributions within the presented answers. It can be said that this 

proposal contributed significantly to a new look at the practice of projects and 

provided moments of learning in a dynamic and pleasurable way for the study of 

chemistry. 

 

KEYWORDS: Work projects. Chemistry teaching. Teaching and learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino tradicional, ainda presente nas aulas de Química, se opõe as novas 

estratégias da educação que buscam um ensino mais motivador e que propicie uma 

formação integral do sujeito, para que ele possa ser crítico e consciente de suas 

decisões. Na concepção de Dewey (2010), a ideia fundamental da educação 

tradicional se baseia em transmitir os conteúdos que fazem parte de um conjunto de 

informações e de habilidades que foram organizadas no passado e a tarefa é 

apenas a transmissão às novas gerações.       

Contrapondo-se a abordagem tradicional de ensino, a educação progressista 

considera no processo de ensino e aprendizagem a experiência do aluno, seus 

interesses, contextos e problemas vivenciados no cotidiano. De acordo com 

Sobrinho (2015), o grande objetivo da educação progressista é transformar o aluno 

em um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem, para que o mesmo 

desenvolva habilidades como, por exemplo, a criticidade, questionando os 

conteúdos e conceitos estudados na escola.        

A educação engloba diversos fatores assim como à questão social, política e 

o ensino educacional em uma rede interligada para construir uma sociedade que 

tenha capacidade de tomada de decisões coerentes, articuladas e ativa, com o 

propósito de romper com o senso comum para uma consciência crítica e 

transformadora (SILVA; TAVARES, 2010). Nesse sentido, a escola apresenta-se 

como uma instituição fundamental no processo de formação do sujeito, a qual deve 

despertar no aluno uma postura reflexiva e autônoma diante do seu próprio contexto 

social.  

No cenário de constantes transformações que o mundo vive, a escola é um 

reflexo das mudanças ocorridas no âmbito político, social, econômico, cultural e que 

deve promover um ensino que considere a realidade do aluno e suas necessidades 

diante de um contexto globalizado. Perante essa situação, os professores são 

desafiados a inovarem suas práticas, para poder atender as perspectivas da atual 

sociedade (FELTRIN, 2004). Porém, muitos professores ainda possuem certa 

resistência no que se refere às estratégias de ensino que possibilitem ao aluno 

situações que desenvolvam a autonomia e maior interação com o objeto de 
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conhecimento, principalmente no ensino de ciências, em que se percebe a 

existência de dificuldades no desenvolvimento de atitude crítica e reflexiva diante 

das implicações sociais que a ciência traz. Sabe-se que, no ensino de ciências, um 

dos objetivos é  

“Desenvolver competências e habilidades que capacitem os alunos a 
enfrentar as transformações que fazem parte do seu tempo e contexto 
histórico, apresentando uma postura crítica perante a ciência, a sociedade e 
suas próprias vidas” (BRASIL, 2002 apud ALMEIDA; AMARAL, 2005, p. 1).
     

Diante deste contexto, a proposta de trabalhar com projetos no ensino de 

Química apresenta-se como uma abordagem que possibilita um novo significado ao 

espaço escolar,pois abre a possibilidade do professor trabalhar, além da Química, 

outras áreas do conhecimento, fazendo dessa atividade uma proposta 

interdisciplinar. Segundo Souza (2015), ao se desenvolver projetos interdisciplinares, 

essa atitude ultrapassa as fronteiras existentes entre as disciplinas e os professores. 

 Além disso, o trabalho por meio de projetos possibilita a abordagem 

contextualizada dos conteúdos químicos “a partir de temas cotidianos, dando 

significado a estes conteúdos e facilitando o estabelecimento de ligações com outras 

áreas de conhecimento” (SOUZA, 2015, p. 58).        

Entretanto, para se desenvolver um bom projeto é necessário que se tenha 

organização e metas pré-estabelecidas. “O projeto, quando bem desenvolvido, 

oferece melhores perspectivas para o aluno enfrentar as várias situações e 

problemas com que venha se deparar” (SAMPAIO, 2012, p.11). É importante que o 

professor conheça bem os princípios e fundamentos que norteiam essa prática, 

sabendo também a importância do seu papel e do papel do aluno tanto na 

elaboração, quanto na execução das atividades.      

 Sendo assim, o comprometimento do professor e dos alunos diante das 

atividades organizadas apresenta-se como um fator fundamental para que se tenha 

uma boa articulação e interação entre os sujeitos envolvidos no projeto. No contexto 

sociocultural em que se realizam as atividades, o projeto constitui-se como um 

instrumento de intervenção, contribuindo para a vida de todos (MANFREDO, 2006). 

Ainda segundo o autor, o trabalho com projetos torna-se produtivo por “dinamizar a 

prática de ensinar e aprender desde o planejamento de ensino, auxiliando no 

estabelecimento de objetivos, na inovação de estratégias, até a realização de 

avaliações coerentes e eficazes” (MANFREDO, 2006, p. 48).    

 Colabora, portanto, para uma melhoria no ensino, em que o professor ao 
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colocar em prática essas atitudes consolidará ainda mais sua autonomia e tornará 

sua prática docente mais eficiente e efetiva.      

 Apesar do êxito e contribuições que a prática de projeto traz para o ensino e 

aprendizagem, ainda existem dificuldades para realização desta prática em muitas 

escolas da rede pública do interior do Estado de Pernambuco. Diante desse quadro, 

viu-se a necessidade de tornar como objeto de pesquisa as questões que a prática 

de projetos pode proporcionar ao ensino e aprendizagem em química.  

O interesse por esta temática como finalidade para realização da pesquisa 

iniciou-se mediante a minha vivência nos estágios supervisionados no período da 

graduação em Química-Licenciatura no CAA/UFPE (Centro Acadêmico do Agreste/ 

Universidade Federal de Pernambuco), os quais me proporcionaram presenciar 

como ocorre a dinâmica de trabalhos com projetos no ensino de Química. Com isso, 

foi possível observar que a concepção de alguns professores da educação básica 

acerca do trabalho com projetos, apresentavam-se de maneira unidirecional e pouco 

contextualizada, desse modo, não possibilitando aos alunos a oportunidade de 

desenvolver competências e habilidades que contribuíssem para uma melhor 

aprendizagem no ensino de Química.        

 Outro ponto que instigou a realização deste estudo foi a questão deter 

observado, também, que muitos professores utilizam os projetos pelo fato de serem 

impostos pela gestão educacional ou até mesmo pela secretária de educação. Nos 

quais o professor tem que aplicar o projeto no tempo determinado e sob condições 

que, muitas vezes, não consideram a realidade do aluno e dessa forma, não 

proporciona uma aprendizagem efetiva, tornando-se um obstáculo para esse tipo de 

intervenção metodológica.  

Apesar de haver inúmeras atividades didáticas que podem melhorar a 

qualidade do ensino, como, experimentação, jogos educativos, entre outros, as 

pesquisas ainda mostram que o Ensino de Ciências está estruturado em torno de 

atividades que objetivam à memorização de informações, fórmulas e conhecimentos 

que limitam o aprendizado dos alunos e contribuem para a desmotivação em 

aprender e estudar (SANTOS et al., 2013). Isso reflete a resistência de muitos 

docentes em assumir uma postura inovadora em sala de aula, sem diversificação de 

metodologias que proporcione maior sentido e reflexão diante do que se está 

ensinando.   
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Contribuindo para amenizar essa problemática, o projeto de trabalho 

apresenta-se como uma alternativa para a prática docente e tem como objetivo 

promovera aprendizagem de conceitos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas, promovendo, assim, a criticidade do aluno, tornando-o 

capaz de analisar, compreender e construir o conhecimento a partir de resolução de 

problemas sociais e atuais mais próximos da sua realidade. 

A partir desse contexto, é apresentada a questão que orientou a elaboração 

desta pesquisa:  

 Como os projetos de trabalho desenvolvidos pelos professores de Química da 

Educação Básica pública da Região Agreste de Pernambuco podem 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem dos alunos?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar de que maneira os professores da educação básica desenvolvem 

projetos de trabalho e sua relação com o ensino e aprendizagem de Química em 

uma Escola Pública da rede Estadual de Ensino na cidade de Caruaru/PE.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as dificuldades referentes à utilização de projetos de trabalho no 

ensino de química na concepção da gestão, docentes e discentes;  

b) Propor uma proposta metodológica para o ensino de Química utilizando a 

abordagem por projeto de trabalho;  

c) Analisar o desenvolvimento de projetos em Química, buscando compreender 

a relação ensino e aprendizagem promovida a partir das práticas 

pedagógicas. 

. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Principais precursores da pedagogia de projetos 

 

 “A Pedagogia de Projetos teve como principal precursor o filósofo americano 

John Dewey (1859-1952), que passou a trabalhar com experiências em sala de aula, 

transformando-as em verdadeiros laboratórios didáticos” (SPRINGER; SOARES, 

2008, p. 788). Dewey exerceu forte influência sobre a pedagogia contemporânea e 

também foi defensor da “Escola Ativa”, que sugeria a aprendizagem do aluno 

através da atividade pessoal. 

“Dewey foi o primeiro a formular o novo ideário pedagógico, que deveria ser 

embasado pela ação e não pela instrução, como pregava o ideário da escola 

tradicional” (OLIVEIRA; GONZAGA, 2011, p. 2). Dentro desse propósito, as ideias de 

Dewey destacam-se em todo o mundo ao elaborar uma filosofia pragmatista. De 

acordo com o autor:  

 

O pragmatismo compõe a realidade, não de seres estáticos e isolados por 
diferenças hierárquicas de essência ou natureza, mas, sim de 
acontecimentos relacionados pelo dinamismo da ação recíproca 
transformadora intrinsecamente iguais e só diferentes pelo grau de 
eficiência ou capacidade de reconstrução progressiva (DEWEY, 1979, 
p.16).     

  

Nesse sentindo, o autor retrata a importância da experiência e do 

desenvolvimento que ocorre na vida do aluno, cuja dinâmica da transformação faça-

se necessária no processo de aprendizagem no que se refere à vida social em geral.  

Para Dewey, a educação é a própria dinâmica da vida e não uma preparação 

para a vida futura, nesse aspecto, a escola deve conceber situações de 

aprendizagem voltadas à realidade do aluno, sendo estas do próprio contexto 

familiar e social. Partindo dessas concepções surgiu o método por projetos que 

posteriormente foi designado como pedagogia de projetos (DEWEY, 1967 apud 

SILVA; TAVARES, 2010). 

Sendo assim, a concepção de Dewey acerca da pedagogia de projetos foi 

alicerçada no princípio de democracia e no conhecimento pragmático, ou seja, o 
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aluno aprende realizando atividades relacionadas a resoluções de problemas que 

abarquem discussões de ordem social e educacional (OLIVEIRA; GONZAGA, 2011). 

Ele defendia que a educação não está limitada ao conhecimento como algo 

pronto e acabado, pois os saberes e as habilidades que os alunos deveriam adquirir 

durante o período escolar, teriam que ser significativos e de forma integrada com 

seu meio, dessa forma, promovendo a troca de conhecimentos entre as pessoas. 

Nesse sentido, a aprendizagem se apresenta fundamentada no processo de 

descobertas em que o interesse e participação ativa dos alunos são essenciais 

durante todo o processo.  

Segundo Hernández (1998 apud SPRINGER; SOARES, 2008, p. 788), as 

primeiras ideias que apoiam a versão do ensino por projetos criado por Dewey 

“salientam que o processo de aprendizagem deve partir de uma situação 

problemática vinculada ao mundo exterior à Escola; e oferecer uma alternativa à 

fragmentação das matérias”.         

Dessa forma, a pedagogia de projetos propõe que haja um rompimento com a 

maneira tradicional, a qual apresenta o conhecimento como algo acumulativo e 

compartimentado em disciplinas diante da organização do currículo escolar, sendo 

os projetos uma alternativa para ultrapassar a forma rigorosa de como as disciplinas 

e seus conteúdos são abordados nas aulas pelos professores (SILVA et al., 2008).

 Para Fernandes (2011), a pedagogia de projetos pode ser vista como uma 

alternativa metodológica viável no processo de ressignificação do espaço escolar, a 

qual o docente tem abertura para rever e melhorar sua a sua prática pedagógica.  

A Pedagogia de Projetos teve como precursor além de Jonh Dewey, seu 

seguidor William Heard Kilpatrick, o qual sistematizou a prática de projetos tendo 

como referência o ideário pedagógico de Dewey, que fundamenta na concepção de 

que a criança vai para escola no intuito de solucionar problemas relacionados ao seu 

cotidiano. “Apesar de Dewey ter sido o grande sistematizador da Pedagogia de 

Projetos, Kilpatrick lhe deu um devido encaminhamento metodológico e popularizou-

a” (OLIVEIRA, 2006, p.8).        

O pensamento de John Dewey teve influência significativa na educação no 

Brasil. Suas ideologias estiveram presentes em discussões no cenário educacional 

do país desde 1930, porém as concepções de Dewey já eram consideradas por 

importantes filósofos e educadores brasileiros (CARVALHO, 2011).   
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“No Brasil, o "Método de Projetos" tornou-se conhecido a partir da divulgação 

do movimento conhecido como "Escola Nova", contrapondo-se aos princípios e 

métodos da escola tradicional” (AMARAL, 2000, p. 2). Esse método e suas 

propostas pedagógicas foram introduzidas e disseminadas no Brasil em 1932, 

através dos autores Anísio Teixeira e Lourenço Filho, os quais divulgaram o 

pensamento do educador norte-americano John Dewey (GERIR, 2003). Segundo 

Carvalho (2011), Anísio Teixeira foi o pensador brasileiro que mais se destacou 

quanto à propagação do pensamento educacional de Dewey no Brasil.   

Severino (2009, p.3 apud HENNING, 2009, p. 4) aponta a relevância dos 

pensamentos de Dewey para a educação brasileira, os quais foram trazidos por seu 

discípulo Anísio Teixeira.  

 

[...] Incorporando diretamente as ideias de John Dewey, Anísio Teixeira vê a 
educação como processo intrinsecamente ligado à vida, não devendo ser 
vista e praticada como preparação para a vida, ela já é vida. E como o 
objetivo da vida é sempre mais vida, o objetivo da educação só pode ser a 
intensificação da vida. Daí a necessidade dos mais rigorosos 
conhecimentos científicos dos fenômenos relacionados a vida orgânica e 
social para que a intervenção pedagógica não ocorra indo contra os 
interesses vitais do educando, que só pode desenvolver-se, humanizar-se, 
se suas tendências naturais forem respeitadas e estimuladas. Sob este 
olhar pragmatista e progressista, Anísio Teixeira preocupa-se com o 
desenvolvimento e investe na proposta de reconstrução nacional pela 
educação, a reconstrução individual visando a reconstrução social, tendo 
como meta a sociedade aberta, democrática, via educação pública. Mas, 
para bem funcionar, as instituições educacionais precisam de gozar de 
autonomia. 
 

 Corroborando com esse mesmo pensamento, Chaves (1999, p. 86) afirma 

que “é fato que os pressupostos teóricos de Anísio Teixeira acerca da escola que 

desejava ver implantada no Brasil advêm das premissas elaboradas por John 

Dewey.” Como já citado anteriormente Anísio Teixeira foi o maior representante da 

filosofia de Dewey no Brasil, porém não foi o único a disseminar esse ideário no 

cenário educacional no país. Nesse sentido, destaca-se também o nome de 

Lourenço Filho.         

 Sobre o surgimento da prática de projetos, Lourenço faz menção a Dewey 

destacando a sua contribuição acerca dessa proposta no processo de ensino e 

aprendizagem (CARVALHO, 2011).       

 Apesar de alguns tipos de projetos seguirem determinados passos como: 

“imaginar alguma coisa, projetá-la claramente recorrendo à informação e à pesquisa, 
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executá-la e julgá-la, isso não significa que todos os projetos devam guiar-se por 

passos formais ou ordem pré-estabelecida” (LOURENÇO FILHO, 1978, p.208 apud 

MENEZES;CRUZ, 2007, p. 115). Visto que, os projetos devem ser planejados e 

executados em conformidade com a realidade dos alunos e o contexto escolar em 

que estão inseridos, além disso, espera-se que seja uma abordagem dinâmica e que 

permita mudanças de acordo com o andamento da turma.  

 A pedagogia de projetos é vista como uma experiência de ensino de forma 

ativa e que contempla a realidade do aluno numa conexão entre teoria e atividades 

práticas, possibilitando-lhes ter a liberdade de pesquisar, solucionar problemas e 

construir um pensamento crítico e reflexivo diante de suas experiências de vida. 

 A proposta de se trabalhar com a pedagogia de projetos é uma prática que 

vem sendo consolidada desde o início do século XX, e até hoje é comumente 

desenvolvida nas escolas, entretanto, com terminologias e definições diferentes, 

como esclarece Menezes e Cruz (2007, p. 116): 

 

Essa experiência volta, na atualidade, em outra dimensão e com outras 
denominações, por exemplo: Jolibert (1996) utiliza o nome Pedagogia de 
Projetos e o define como um conjunto de atividades inseridas num quadro 
de aulas cooperativas que permitem ao aluno a construção de sentido em 
sua aprendizagem. Já Hernandez (1998) utiliza a expressão Projeto de 
Trabalho e sob essa denominação realiza experiências significativas nas 
escolas de ensino fundamental em Barcelona [...]. 

 

Para Hernández (1998, p. 67), “Métodos de projetos, centros de interesse, 

trabalhos por temas, pesquisa do meio, projetos de trabalho são denominações que 

se utilizam de maneira indistinta, mas que respondem as visões com importantes 

variações de contexto e de conteúdo”. 

“Existe uma tendência atual de trabalho com projetos nas escolas, masque, 

na realidade, apresentam poucas características de um verdadeiro projeto” 

(OLIVEIRA, 2006, p.11). Nesse sentido, faz-se necessário conhecer as 

características do desenvolvimento da prática de projetos, como também, saber sua 

organização. 
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3.2 Projetos de trabalho: características e organização 

 

Os projetos se apresentam como uma proposta para melhorar o ensino e a 

aprendizagem, além disso, como característica de uma escola que inova na prática 

educativa de ensinar os seus conteúdos e leva em consideração as necessidades e 

anseios dos alunos e do âmbito social em que a instituição de ensino está atrelada 

(PAULINO FILHO; NUÑEZ; RAMALHO,2004). 

Ao se trabalhar com projetos algumas características devem ser 

consideradas, como por exemplo, “partir de uma situação problemática; realizar 

pesquisa e produções de textos; interpretar o assunto pesquisado; avaliar o 

processo e o resultado” (HERNÁNDEZ, 1998 apud PAULA; VALIENGO, 2012, p. 

42). 

Portanto, o trabalho com projetos apresenta-se como um conjunto de 

atividades que irão ser orientadas pelo professor, provendo um ambiente de ensino 

em que haja espaço para que o aluno seja responsável pela própria aprendizagem e 

que desenvolva diferentes habilidades, como por exemplo, escrita, leitura, 

interpretação, comunicação, articulação, dentre outras. 

 Segundo Hernández e Ventura (1998, p. 61), o projeto tem como função: 

Favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 
escolares em relação ao tratamento da informação e a relação entre os 
diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos 
alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da 
informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio. 

 

Nesse sentido, percebe-se que o projeto possibilita trabalhar de maneira 

interdisciplinar um problema ou uma situação, não se limitando a conteúdos ou 

disciplinas específicas, mas sim, fazendo articulações de diferentes áreas do 

conhecimento entorno da problemática envolvida. Ao se trabalhar com projetos, 

pode-se partir de temas ou problemas que passam a serem objetos de estudo ou 

objetos de conhecimento de vários campos disciplinares (PAULINO FILHO; NUÑEZ; 

RAMALHO, 2004).           

De acordo com Hernández (1998, p.81), a caracterização de um projeto de 

trabalho pode ser apresentada como da seguinte forma: 
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Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma; inicia-se 
um processo de pesquisa; buscam-se e selecionam-se fontes de 
informação; estabelecem-se critérios de ordenação e de interpretação das 
fontes; recolhem-se novas dúvidas e perguntas; estabelecem-se relações 
com outros problemas; representa-se o processo de elaboração do 
conhecimento que foi seguido; recapitula-se (avalia-se) o que aprendeu; 
conecta-se com um novo tema ou problema.  

 

Diante disso, vê-se que essas características se apresentam como um guia 

para o docente direcionar o projeto, não se trata de um plano de execução fixo e 

categórico, mas um percurso que conduz o processo de ensino e aprendizagem 

para ser trabalhado juntamente com os alunos. Para tanto, faz-se necessário que o 

professor, além de compreender essas características, saiba organizar as ações que 

vão acarretarem todo o desenvolvimento do projeto. 

Na organização de um projeto, é relevante refletir sobre o perfil dos alunos, 

nesse caso, é necessário realizar um levantamento de dados principais acerca da 

caracterização da turma, levantando informações, tais como idade dos alunos, 

origem, profissão, contexto social e aprendizagem (PAULINO FILHO; NUÑEZ; 

RAMALHO, 2004).           

 Segundo Nogueira (2005), são passos essenciais em um projeto: escolha do 

tema; definição do espaço físico; materiais a serem utilizados; disciplinas envolvidas; 

função do professor, do aluno e dos demais envolvidos; registros dos trabalhos; 

execução; conclusões; apresentação e avaliação. Além de ter conhecimento acerca 

desses passos, é importante compreender que os projetos de trabalho apresentam 

alguns princípios fundamentais (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Princípios que fundamentam os Projetos de Trabalho. 

Aprendizagem significativa.1 

Avaliação do processo durante toda a aprendizagem. 

Memorização compreensiva das informações. 

Sentido de funcionalidade do que aprender. 

Previsão de uma estrutura lógica e sequencial dos conteúdos, na ordem que facilite sua 

aprendizagem.  

Articulação com uma atitude favorável para o conhecimento. 

Fonte: (HERNÁNDEZ, 1998a, apud PAULINO FILHO; NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p.271). 

                                            
1 Para Ausubel (1963, p. 58 apud MOREIRA, 1997, p. 1), “a aprendizagem significativa é o 
mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de idéias e 
informações representadas em qualquer campo de conhecimento”. 
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 A forma de trabalho por projetos, segundo Manfredo (2006) possibilita ao 

docente trabalhar sua disciplina de maneira mais flexível, além disso, favorece o 

trabalho ativo dos alunos, levando-os a desenvolver inúmeras capacidades que, 

possivelmente, não seriam exploradas em aulas meramente expositivas.  

 Todas essas características que fundamentam a proposta de projetos 

implicam em aspectos que, quando bem estruturados e executados, resultam em 

contribuições significativas para o processo de aprendizagem. Nesse sentido, vale 

aprofundar essa discussão abordando esse enfoque na perspectiva do ensino e 

aprendizagem de química. 

    

3.3 Contribuições dos projetos de trabalho para o processo de ensino e 

aprendizagem de Química 

 

O projeto de trabalho apresenta-se como uma abordagem integradora da 

construção de conhecimentos que fogem da proposta de um ensino tradicional, o 

qual transmite conteúdos e informações que são selecionados pelos professores, ao 

contrário o projeto apresenta-se como uma forma de reflexão acerca da escola e de 

seu papel (MACHADO; BARROS, 2010).   

Segundo Oliveira (2006), o ensino meramente tradicional não considera 

aspectos importantes que as ciências pedagógicas da atualidade nos oferecem, 

como por exemplo: a questão da motivação do aluno para poder aprender; o 

conhecimento por meio do processo relacional entre sujeito-objeto-realidade e pela 

atuação do aluno diante do objeto de estudo, sendo o professor um orientador e não 

visto apenas como um como transmissor de conteúdos.   

Fazendo referência a Química, sabemos que essa área do conhecimento é de 

grande importância para a vida das pessoas, consequentemente deve estar 

diretamente ligada ao cotidiano dos alunos, proporcionando-os atribuírem sentido 

acerca da aplicabilidade dos conceitos com eventos que acontecem na sua vida 

(SILVA et al., 2014).          

 Silva et al. (2014) ainda afirmam que a relação com o cotidiano tem sido difícil 

quando se refere a atuação prática e, além do mais, acontece de maneira errada em 

consequência dos procedimentos aplicados no processo de ensino e aprendizagem, 
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atribuindo ao professor a função de transmitir conteúdos e aos alunos a de meros 

ouvintes. 

Sendo assim, no ensino de Química, verifica-se, muitas vezes, que os alunos 

apresentam certa dificuldade em aprender, uma vez que não compreendem o 

significado ou o sentido do que estudam (NUNES; ADORIN, 2010). Isto indica que a 

química está sendo ensinada de forma descontextualizada e tradicional, o que 

acaba distanciando cada vez mais o interesse e a motivação dos alunos em 

aprender essa área do conhecimento. No que se refere a contextualização, a 

mesma “é apresentada como um recurso por meio do qual se busca dar um novo 

significado ao conhecimento escolar, possibilitando ao aluno uma aprendizagem 

mais significativa (BRASIL, 1999, apud WHARTA et al.2013, p. 86). 

De acordo com Silva et al. (2008, p. 15), o trabalho com projetos possibilita:  

 

Colocar em prática e avaliar o trabalho do professor frente à maneira como 
ele promove a progressão conceitual do tema para a aprendizagem dos 
alunos, a busca de conhecimentos integradores no ensino das ciências 
naturais, as relevâncias e carências que certamente surgem quando o 
professor se põe a trabalhar numa perspectiva de construção de 
conhecimento, a partir da organização de conteúdos por projetos de ensino. 

 

Nesse sentido, entende-se que o trabalho por meio de projetos no ensino de 

Química consiste numa perspectiva de construir o conhecimento de maneira gradual 

e integradora, em que a prática do professor pode ser constantemente avaliada 

durante toda a atividade.          

 A intenção de trabalhar os conteúdos na forma de projetos se faz justamente 

pensando que o aluno se envolva na experiência educativa construindo assim, seus 

conhecimentos relacionando com as situações da sua realidade (SANTOS; 

GUIMARÃES, 2010), pois “é interagindo com o mundo cotidiano que os alunos 

desenvolvem seus primeiros conhecimentos químicos” (CARDOSO; COLINVAUX, 

2000, p. 401).  

Para Nascimento et al. (2014), o trabalho com projetos faz com que o aluno 

se mobilize para buscar informações relevantes, ser decisivo, trabalhar em equipe, 

saber confrontar opiniões e ideias, finalmente oportunizar o desenvolvimento de 

competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com todos 

envolvidos. 
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O desenvolvimento de competências e habilidades se relaciona aos contextos 

socioculturais dos alunos, apresentando um posicionamento crítico perante a 

ciência, a sociedade e suas próprias vidas (PERETIATKO, 2012). Além do mais, o 

projeto favorece a oportunidade deles aprenderem no processo de busca de 

informações em diferentes fontes, como também obtê-las durante as aulas e, assim, 

poder discutir e socializar com os demais envolvidos no projeto (SILVA; MORTIMER, 

2012).       

O trabalho por meio de projetos no ensino de Química possibilita a 

interdisciplinaridade em que se apresenta como diálogo entre as disciplinas. 

Permitindo assim, uma melhor compreensão diante do objeto de estudo e dos seus 

fenômenos. Além disso, envolve assuntos em que os diversos conhecimentos se 

interligam e se articulam com a realidade local na qual o aluno faz parte (SILVA et al. 

2014). 

Dessa forma, é pertinente ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

apresentam como elementos fundamentais a necessidade de contextualização, além 

disso, ocorra o desenvolvimento de competências e habilidades no intuito de que o 

aluno seja mais ativo e consciente nas suas decisões (BRASIL, 1999apud SILVA et 

al., 2008). 

 Para Oliveira e Gonzaga (2009, p. 3), os projetos apresentam-se como uma 

possibilidade educativa para a aprendizagem de conceitos no Ensino de Ciências, 

uma vez que: 

 

[...] através dos processos coletivos e internos desenvolvidos entre os 
sujeitos da ação educativa, as informações vão se reorganizando, 
proporcionando estruturas internas de acomodação das informações, 
objetivando a construção de um novo conhecimento a partir dos já 
adquiridos. Neste modo, a dinâmica dos projetos proporcionaria desafios, 
problemas e conflitos cognitivos para estimular e ativar as unidades neurais 
dos sujeitos. 
 

Diante disto, percebe-se que a aprendizagem se torna mais efetiva, pois o 

processo se dá a partir do conhecimento prévio do aluno e as novas informações 

que vão sendo acomodadas. A utilização de projetos no ensino de Química abre 

possibilidades para que os alunos interajam havendo maior comunicação e 

participação efetiva em sala de aula (SILVA et al., 2008).    

 Além do mais, possibilita situações de aprendizagem em que os conteúdos a 

serem trabalhos emergem de temas e situações problemas que são desenvolvidas 
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em conformidade com a dimensão social, política, econômica e tecnológica. Dessa 

maneira, segundo Trevisan e Martins (2006, p.2) percebe-se a necessidade de falar 

em uma Educação Química que: 

 

[...] valorize a construção dos conhecimentos pelo aluno e o processo 
ensino-aprendizagem intimamente relacionado ao cotidiano, 
objetivando formar o cidadão para viver e atuar na Sociedade do 
Conhecimento, na qual a química aparece como importante 
instrumento para o desenvolvimento sócio-econômico desta 
sociedade científico-tecnológica. 

 

 O pensamento de Cardoso e Colinvaux (2000) contribui para essa discussão, 

quando se referem que o estudo da Química deve levar a possibilidade do aluno 

desenvolver uma visão crítica do mundo a sua volta, permitindo-o analisar, 

compreender e empregar este conhecimento no seu dia a dia, sendo capaz de 

identificar e intervir em ocasiões que venham afetar sua qualidade de vida.  

 Diante dessa discussão, compreende-se a importância das contribuições que 

o projeto pode proporcionar ao processo de ensino e aprendizagem de Química, 

porém, vale ressaltar que a realidade deste ensino em muitas escolas públicas pode 

deixar lacunas no processo de aprendizagem do aluno. Para tanto, vemos a 

importância em se discutir e compreender sobre as dificuldades referentes ao 

emprego de projetos no ensino de Química. 

 

3.4 Dificuldades referentes ao trabalho com projetos no ensino de Química 

 

Apesar de muitos autores apoiarem a prática de projetos e suas contribuições 

para o ensino e aprendizagem, se faz necessário apresentar e discutir algumas 

dificuldades da prática docente no que se refere ao trabalho com projetos, pois os 

obstáculos podem interferir diretamente nos resultados.     

 Na literatura, trabalhos apontam para as dificuldades comuns enfrentadas por 

parte dos professores atuantes no ensino médio de escolas públicas de todo país. 

Percebe-se que na realidade da prática docente, quando se tem a intenção em 

implantar uma metodologia ou estratégia inovadora, a escola ou o sistema de ensino 

não oferece subsídios suficientes para se trabalhar de tal forma.    

Apesar de ter poucos trabalhos na literatura que relatam os problemas na 

prática de projetos no ensino de Química, alguns destes abrangem dificuldades que 
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são inerentes à prática de projetos nas escolas. Seguem alguns exemplos 

apresentados por Manfredo (2006): 

 

 Quantidade insuficiente de aulas de Química; 

 Falta de integração entre as áreas do conhecimento; 

 Não conhecimento do uso de projetos por parte dos docentes; 

 Falta de infraestrutura da escola; 

 Alunos com dificuldades de trabalhar em grupo; 

 Projetos impostos pela coordenação, sem considerar a realidade local. 

O tempo de aula nas escolas apresenta-se como umas das principais 

dificuldades no desenvolvimento de projetos, visto que, uma aula tem duração de 

aproximadamente 50min e durante uma semana correspondem em média a três 

aulas de química. Sendo assim, um tempo reduzido para que se possa planejar e 

executar o projeto (MANFREDO, 2006). Uma solução para essa dificuldade seria 

trabalhar algumas etapas do projeto em um contra turno, para poder ter mais tempo 

e não tomar o espaço de todas as aulas semanais da disciplina.   

 Outra proposta para tal problema seria envolver outros professores de outras 

áreas do conhecimento, tendo assim uma proposta de projeto interdisciplinar, para 

que se possa também trabalhar durante as aulas de outras disciplinas. Porém, 

trabalhar com outros campos disciplinares é um desafio para os professores, visto 

que, eles foram formados dentro de uma visão positivista e fragmentada do 

conhecimento (KLEIMAM; MORAES, 2002). 

Segundo Polop (1999, apud AUGUSTO; CALDEIRA, 2007, p. 142), os 

principais obstáculos a serem vencidos para a implantação da interdisciplinaridade 

no ensino são: 

 

Formação muito específica dos docentes, que não são preparados na 
universidade para trabalhar interdisciplinarmente; distância de linguagem, 
perspectivas e métodos entre as disciplinas da área de Ciências Naturais; 
ausência de espaços e tempos nas instituições para refletir, avaliar e 
implantar inovações educativas. 
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De acordo com Manfredo (2006), outro problema é a resistência por parte dos 

professores em se utilizar a prática de projetos, tendo esses professores o discurso 

da perda de tempo com relação ao cumprimento dos conteúdos curriculares.  

 Esta visão apresentada reflete o fato de que muitos professores, por não 

terem sido formados e capacitados para utilizarem projetos, acabam desmerecendo 

essa prática e colocando fatores ligados ao trabalho docente para justificar o não 

uso desta estratégia de ensino. Dessa forma, “o trabalho por projetos requer 

mudanças na concepção de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na 

postura do professor” (PRADO, 2009, p. 3). 

Outra dificuldade refere-se à falta de infraestrutura da escola, tanto em 

relação aos espaços, quanto materiais para consentir as atividades dos projetos 

(bibliotecas com acervo amplo para atender as pesquisas das temáticas dos 

projetos, laboratórios de informática com acesso à internet, laboratório de ciências 

com equipamentos e materiais disponíveis, espaço arborizado etc.) (MANFREDO, 

2006, p. 55).           

 No caso específico do ensino de Química, muitos projetos são desenvolvidos 

utilizando-se a experimentação, de forma a motivar o aluno e envolvê-los numa 

construção de conhecimento que contemple teoria e prática. Entretanto, algumas 

escolas não possuem laboratórios de química, muito menos recurso material para o 

uso da experimentação, desse modo, alguns professores acabam colocando essas 

questões como obstáculos para execução de projetos.    

 No entanto, compreende-se que é possível realizar atividades experimentais 

mesmo sem o uso do laboratório, além do mais, na ausência de tais recursos, o 

professor pode planejar atividades que necessitem de materiais mais simples ou dos 

que lhe estejam disponíveis (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007). 

Com relação à dificuldade dos alunos trabalharem em grupo, a prática de 

projetos não necessariamente “exige” que se trabalhe exclusivamente dessa 

maneira, porém, compreende-se que seja uma habilidade almejada que pode ser 

desenvolvida tanto pelos professores, quanto pelos alunos, até por conta do grande 

quantitativo de alunos por turma, trabalhar em grupo pode ajudar no planejamento e 

na execução das atividades.        

 As salas de aula com grande quantidade de alunos dificultam o processo de 

ensino e aprendizagem, visto que a adequação de alguma metodologia ou estratégia 
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de ensino nem sempre contempla todos os estudantes, pois cada um aprende de 

forma e em tempo diferentes. 

Santomé (1998, p.236) discutindo sobre a importância dos alunos possuírem 

um papel ativo no desenvolvimento do projeto, afirma: 

 

Essa é uma boa maneira de possibilitar que o grupo de estudantes dessa 
sala de aula assuma a responsabilidade pelo planejamento, organização e 
acompanhamento do plano de trabalho que se comprometa com a 
localização de fontes de informação para resolver os problemas que 
surgem, programar experiências, excursões, etc. Deste modo vão 
aprendendo também algo tão difícil como planejamento e trabalho em 
equipe. 
 

 

Em algumas escolas públicas brasileiras, a utilização de projetos de trabalho 

no ensino de Química é algo presente na prática docente, porém, muitos destes 

projetos não são elaborados juntamente com os professores e alunos  

 A utilização de projetos acaba apresentando-se como um “modismo” em 

algumas escolas, e muitos destes são planejados pela Secretaria de Educação que 

fornecem projetos formulados por outras pessoas para que os professores apliquem 

à realidade dos alunos.        

 Como ressalta Nogueira (2008, p. 32), 

 

[...] Por não ser uma prática ainda bem trabalhada e contextualizada pelos 
professores, a coordenação pedagógica se vê no papel e com o direito de 
realizar sozinha todo o planejamento, inclusive das ações do projeto, cujo 
tema também foi decidido por ela. Como triste e recente exemplo disso 
presenciamos a realização de projetos em várias escolas, intitulados 
“Projeto Brasil 500 anos”. Num ato arbitrário, muitas coordenações 
pedagógicas traçaram totalmente o “projeto” e depois saíram distribuindo 
atividades para os professores. 

 

 

Este fato acaba sendo uma das dificuldades que os professores enfrentam 

para execução das atividades com projetos, até porque eles devem estar em 

conformidade com o contexto em que os docentes estão inseridos, considerando 

suas práticas e o grupo de estudantes específicos com o qual os professores irão 

trabalhar (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007).      

Ainda segundo essas autoras, a causa de projetos vindos de “cima para 

baixo” pode estar relacionada à falta de atitudes e conhecimento do ato de projetar 

por parte dos docentes para elaborar seus próprios projetos ou até mesmo de se 
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organizar de maneira colaborativa para contrapor a essas determinações 

(AUGUSTO; CALDEIRA, 2007). 

Diante das dificuldades apresentadas e discutidas acima, a formação de 

professores, em particular, e infraestrutura, sabe-se que cada escola possui 

limitações no âmbito de sistema de ensino, porém, a partir da iniciativa e 

compromisso da comunidade escolar, esses obstáculos podem ser superados. 

  A discussão acerca desses problemas é importante para que práticas 

inovadoras, como a de projetos de trabalho, não tenham suas potencialidades 

reduzidas em virtude dessas dificuldades que refletem a predominância tradicional 

do ensino ainda presente na educação no nosso país (MANFREDO, 2006). 

 Portanto, acredita-se que para que essas dificuldades sejam superadas, faz-

se necessário que exista uma maior motivação e desejo de mudança por parte de 

todos os envolvidos (gestão, professores e alunos) para a busca de uma proposta 

de ensino mais significativa e voltada para uma aprendizagem que contemple o 

conhecimento na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. 

 

3.5 Projetos: uma possibilidade de aprendizagem de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais 

 

 A discussão acerca de projetos perpassa vários aspectos que vão além de 

uma abordagem meramente metodológica, é relevante apontar e refletir sobre as 

possíveis contribuições dessa prática para o processo de aprendizagem dos alunos 

nas dimensões conceituais2, procedimentais3 e atitudinais.4    

 Os projetos podem ser considerados como uma maneira significativa para 

explorar conceitos, procedimentos, atitudes e valores por meio de atividades e ações 

que podem ir além do currículo (PAULINO FILHO; NUÑEZ; RAMALHO, 2004). Além 

disso, a prática de projetos está em consonância com a proposta de um ensino 

voltado a formação do sujeito integral, sendo este, ativo, crítico e possuidor de 

habilidades e competências que serão essências para o convívio e atuação no meio 

                                            
2 “Trata-se sempre de atividades que favoreçam a compreensão do conceito a fim de utilizá-lo para a 
interpretação ou o conhecimento de situações, ou para a construção de outras idéias” (ZABALA, 
1998, p. 43). 
3 “A reflexão sobre a própria atividade permite que se tome consciência da atuação” (ZABALA, 1998, 
p. 45). 
4 “[...] a aprendizagem dos conteúdos atitudinais supõe um conhecimento e uma reflexão sobre os 
possíveis modelos, uma análise e uma avaliação das normas [...]” (ZABALA, 1998,p. 47). 
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social.            

 As orientações dos PCN+EM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio) referente ao ensino de Química ressaltam a necessidade do que 

deve ser ensinado 

 

[...] as escolhas sobre o que ensinar devem se pautar pela seleção de 
conteúdos e temas relevantes que favoreçam a compreensão do 
mundo natural, social, político e econômico. E, para isso, a forma de 
tratamento desses temas e conteúdos é determinante e deve 
contemplar o desenvolvimento de procedimentos, atitudes e valores 
(Brasil, 2002, p.88).       

Percebe-se que os conteúdos de química no ensino médio devem estar 

relacionados com temáticas que favoreçam o entendimento do aluno diante do seu 

contexto, e para tanto, se faz necessário que o professor trabalhe os conteúdos 

numa relação com procedimentos e atitudes.      

 De acordo com Nogueira (2008, p. 20), os PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) enfatizam a necessidade “de um trabalho com conteúdos na dimensão 

conceitual, procedimental e atitudinal, mas na prática de sala de aula parece que 

essas perspectivas ainda não são plenamente adotadas [...]”.  

 Entende-se que trabalhar essas dimensões ainda é um grande desafio para a 

maioria dos docentes, pois existe uma visão de que esses conteúdos não possuem 

relação e são independentes no processo de aprendizagem. Portanto, é relevante 

compreendermos esses conteúdos segundo sua tipologia. Assim, Zabala (1998, p. 

43-47) esclarece cada um da seguinte forma: 

 

Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 
características comuns [...]. Um conteúdo procedimental – que inclui entre 
outras coisas as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou 
habilidades, as estratégias, os procedimentos – é um conjunto de ações 
ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um 
objetivo. O termo conteúdos atitudinais engloba uma série de conteúdos 
que por sua vez podemos agrupar em valores atitudes e normas. 

 

 O autor ainda ressalta que uma das características dos conteúdos conceituais 

é que a aprendizagem não pode ser considerada como algo encerrado, visto que, 

sempre existe uma continuidade e aprofundamento do conhecimento, de tornar a 

aprendizagem mais significativa (ZABALA, 1998).  
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Para os autores Pozo e Crespo (2009, p. 82): “Uma pessoa adquire um 

conceito quando é capaz de dotar de significado um material ou uma informação que 

lhe é apresentada, ou seja, quando “compreende” esse material; e compreender 

seria equivalente, mais ou menos, a traduzir algo para suas próprias palavras.” 

Nesse sentido, para afirmarmos que aprendemos determinados conceitos temos que 

ter compreendido o seu significado, além disso, sabermos interpretá-los e conseguir 

utilizar em diversas situações que os exijam.       

 Para Nogueira (2008, p. 28),ao se trabalhar com procedimentos no processo 

de ensino e aprendizagem abrem-se possibilidades para o desenvolvimento das: 

 

Capacidades de resolver problemas, de se comunicar, de ser criativo, de 
expressar-se por diferentes linguagens, de aprender a trabalhar de forma 
cooperativa e em equipe, de aceitar desafios, enfim, de formar um sujeito 
com o maior espectro possível de competências e de inteligências. 

 

Percebe-se, nesse sentido, a importância da formação integral do aluno no 

aspecto cognitivo, no desenvolvimento de atitudes e habilidades relacionadas ao 

saber fazer. Porém, para que isto ocorra, o docente deverá “realizar uma previsão 

dos fatos, conceitos, princípios, procedimentos cognitivos e instrumentais e as 

atitudes que podem ser tratadas a partir do tema ou da situação definida” 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 136).       

Para Nogueira (2008), quando o professor define suas intenções e os 

objetivos procedimentais, o projeto torna-se uma estratégia para alcançá-los, visto 

que, o mesmo é formado por várias ações, que de modo óbvio suas atividades 

englobam procedimentos. No projeto, os conteúdos procedimentais são adquiridos 

no conjunto de atividades ou ações orientadas por técnicas em que os alunos 

participam na construção do próprio conhecimento.      

Sobre a aprendizagem de conteúdos atitudinais, Zabala (1998, p. 47) afirma 

que: “Aprende-se uma atitude quando a pessoa pensa, sente e atua de uma forma 

mais ou menos constante frente ao objeto concreto a quem dirige essa atitude”. 

Essa aprendizagem remete a uma reflexão diante de uma tomada de decisão, 

em que o aluno pode fazer uma avaliação não só de suas atitudes, como também, 

de outras pessoas, levando em consideração as mudanças de sua atuação.  

 Desta forma, Fagundes e Rosa (2014, p. 1199) esclarecem que “a mudança 
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de atitude se desenvolve em complexos processos de aprendizagem baseados na 

mudança de conduta tanto dos professores quanto dos alunos”. 

Nesse contexto, o professor ao buscar um ensino por meio de projetos que 

almeje a aprendizagem nessas três dimensões, deve ter suas intenções 

educacionais bem definidas e promover atividades que favoreçam a compreensão 

dos conceitos e fenômenos estudados. Em termos gerais, supõe-se que ao colocar 

em prática essa abordagem, o docente consiga aperfeiçoar o processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando ao aluno aprender os conteúdos e assim atribuir-lhes 

sentido, além de que saiba utilizar o conhecimento em outras situações, podendo 

também refletir e avaliar suas próprias atitudes. Portanto, é importante ressaltar que 

estas dimensões sejam trabalhadas de forma integrada e que os docentes possam 

buscar novas práticas de ensino que contribuam para a aprendizagem do aluno.

 O próximo capítulo apresentará o caminho metodológico que foi traçado a 

partir dos objetivos propostos, os quais orientaram a pesquisa e ajudaram a alcançar 

resultados satisfatórios. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Para alcançarmos os objetivos propostos, traçamos o caminho metodológico 

desta dissertação descrevendo, inicialmente, a caracterização da pesquisa, em 

seguida apresentamos os participantes e o campo de pesquisa. Dando sequência 

com a coleta de dados e os respectivos instrumentos. Por fim, os métodos utilizados 

para análise dos dados. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa trata-se de uma proposta de pesquisa-ação que foi realizada 

em uma escola pública de Caruaru-Pernambuco, no intuído de promover ações 

transformadoras para o uso de projetos de trabalho em prol de contribuir para 

melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Diante dos objetivos propostos, esta pesquisa investigou de que forma os 

professores da educação básica desenvolvem os projetos, e sua relação com o 

ensino e aprendizagem de Química, como também propôs a inserção desta prática 

considerando os fundamentos teóricos que caracterizam a abordagem por projetos 

de trabalho.            

 Para tanto, foi delimitada a abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa é de 

particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das 

esferas da vida (FLICK, 2009, p.20). Sobre os aspectos essenciais da pesquisa 

qualitativa, Flick (2009) apresenta que: 

 

Consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no 
reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos 
pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de 
produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos (p. 
23). 

 

De acordo com Strauss e Corbin (2008, p. 23), a pesquisa qualitativa é um 

tipo de pesquisa que “produz resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou de outros meios de quantificação”. Esse tipo de pesquisa apresenta 
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como uma das características a interpretação dos dados, sendo esta realizada pelo 

pesquisador, o qual interpreta com base em referenciais teóricos-metodológicos.  

A presente pesquisa também se caracteriza como pesquisa descritiva, por 

buscar identificar as principais dificuldades em se trabalhar com projetos no ensino 

de Química em escola pública. Tendo como técnica de coleta de dados a entrevista, 

registro em diário de campo dos eventos ocorridos em uma oficina de intervenção 

pedagógica, orientados por um roteiro de observação, e aplicação de questionário.

 De acordo com Gil (2008, p. 28), a pesquisa descritiva tem “por objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características mais 

importantes é a coleta de dados por meio de questionário e observação, usualmente 

realizados por pesquisadores preocupados com atuação prática (GIL, 2008).  

 

 

4.2 Participantes e o campo de pesquisa 

 

A referente pesquisa foi realizada no ano de 2017 e contou com a 

participação de um gestor, três docentes de Química e trinta alunos do primeiro ano 

do ensino médio. Para escolha desta escola, utilizou-se como critério a adesão 

voluntária a pesquisa, tanto por parte da gestão como dos docentes e discentes. 

 O critério para escolha de alunos do primeiro ano levou em consideração o 

fato de que a partir desse ano tem um contato maior com o componente curricular 

química. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados é uma das etapas da pesquisa de extrema importância, 

pois é nessa fase que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e dos 

procedimentos metodológicos (LAKATOS; MARCONI, 2003). Assim, foram utilizados 

entrevistas, oficina, observação e aplicação de questionário. 
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4.3.1 Entrevista semiestruturada 

 

 "Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formulam perguntas com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação” (GIL, 2008, p. 109). “A 

entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de dados de 

que dispõem as ciências sociais” (GIL, 2008, p. 111). A entrevista realizada foi do 

tipo semiestruturada, conhecida também como semidiretiva ou semiaberta.  

    

De acordo com Triviños (1987 p. 146) a entrevista semiestruturada pode ser 

compreendida como: 

 
Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruta de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem 30 as respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

 “As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas em 

que o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto” (BONI; 

QUARESMA, 2005, p. 75). No presente trabalho foram realizadas duas entrevistas, 

uma destinada ao gestor e outra aos professores de Química. Cada entrevista 

contou com seu respectivo roteiro estruturado com perguntas (APÊNDICE A) e 

(APÊNDICE B).          

 As mesmas aconteceram na própria escola no ano de 2017 com data e 

horário agendados de acordo com a disponibilidade dos participantes. Com a 

utilização da entrevista obtivemos dados envolvendo as concepções dos 

participantes no que se refere a prática de projetos de trabalho no ensino de 

química, também foram levantados dados sobre as dificuldades referentes a 

utilização dos projetos, sua elaboração e participação da gestão nesta atividade com 

ênfase, principalmente, ao componente curricular de química.   

 Essas informações foram necessárias para atingir os objetivos propostos, em 

colaboração com os demais resultados, tendo em vista uma maior compreensão 

diante do objeto de estudo. O registro se deu por meio da gravação de áudio durante 

a entrevista para obtermos a reprodução confiável e com maior precisão das 
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respostas dos entrevistados. Este registro foi feito a partir de anotações no próprio 

roteiro e com o uso de um gravador eletrônico de áudio.     

 De acordo com Gil (2008), a gravação eletrônica é a melhor maneira de 

preservar o conteúdo da entrevista. Além disso, “a gravação permite contar com 

todo o material fornecido pelo informante, o que não ocorre seguindo outro meio” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 148).         

 Vale ressaltar que antes do início da gravação foi solicitada a permissão do 

entrevistado e comunicado a preservação do sigilo da identidade do mesmo. Os 

registros dos dados foram integralmente transcritos e o tratamento dos dados foi 

realizado através da leitura e interpretação das entrevistas transcritas. 

 

4.3.2 Oficina: elaboração de projetos de trabalho 

 

Propósito        

 O termo oficina pode ser conceituado como “uma forma de construir 

conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, porém, a base teórica [...] 

é também uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas [...]” 

(PAVIANI; FONTANA, 2009, p.78).       

 O objetivo da oficina foi mobilizar conceitos e estimular discussões sobre 

alguns fundamentos teóricos e metodológicos da abordagem de projetos de trabalho 

e analisar a relação ensino e aprendizagem promovida a partir da oficina proposta. 

Buscou-se a elaboração de uma proposta de projeto ligado ao ensino de Química. 

Procurando abordar temas ou problemáticas de acordo com a realidade do aluno, 

assim, promovendo um maior significado a atividade.    

 Objetivou-se, desta forma, estimular a sua implementação no ensino de 

química com intuito do docente pesquisado (P3), planejar atividades que envolvam 

os alunos em uma experiência educativa e que possibilite uma aprendizagem 

significativa. Consequentemente, despertando o interesse pela Química.  

 Organização  

A oficina aconteceu no segundo semestre de 2017, durante o mês de outubro 

na própria escola campo de pesquisa, destinada ao docente que trabalha com o 
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componente curricular Química e aos alunos de uma turma do primeiro ano. A 

mesma ocorreu durante as aulas de química e teve a durabilidade de oito encontros 

de 50 minutos.    

O início da oficina aconteceu na própria escola campo de pesquisa, em uma 

sala reservada para que não ocorressem interrupções. Foi possível trabalhar com o 

docente (P3) os conceitos e fundamentos da prática de projetos e discutir de forma 

que viesse a contribuir para a prática docente do professor participante. Após essa 

parte de discussão teórica, foi sugerido que o docente pesquisado elaborasse uma 

proposta de projeto para ser desenvolvido juntamente com os 30 alunos, esse 

momento de elaboração envolveu apenas a participação de um professor (P3). 

É importante destacar que “o desenvolvimento de uma oficina se dá numa 

sequência que considera três momentos pedagógicos: a problematização, a 

organização e a aplicação do conhecimento” (DELIZOICOV et al., 2002, apud 

MARCONDES, 2008, p. 71), que estão descritos a seguir e sistematizados na 

Tabela 1. 

. 

1° Momento (Ação A)        

Inicialmente foi apresentado ao docente (P3) participante o objetivo da 

presente pesquisa e da atividade didática. (O primeiro momento incidiu em uma 

conversa dialogada em que se utilizaram slides (APENDICE E), e artigos (ANEXO A) 

que abordaram pressupostos teóricos que fundamentam a prática de projetos e a 

sua relação com a aprendizagem em química.      

 Essa aula interativa proporcionou ao docente um momento de assimilação da 

fundamentação teórica. Permitindo assim, uma reflexão e sensibilização acerca das 

mudanças didático-pedagógicas. Para que esse fato ocorra é necessário que 

aconteça situações que viabilizem a democratização do conhecimento para o 

professor e para superação de antigas concepções (MASSA; MASSA, 2007). 

 O processo da oficina seguiu a linha crítico-reflexiva defendida pelos autores 

Paviani e Fontana (2009), em que parte da integração do conhecimento prévio do 

docente à assimilação de novos conhecimentos e práticas contextualizadas. 
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2° Momento (Ação B) 

No segundo momento, foi realizada a escolha das temáticas por parte do 

docente para construção da proposta metodológica do projeto de trabalho. Foram 

formuladas questões que emergiram a partir do contexto da turma e seguindo os 

conteúdos já abordados em sala de aula.     

 Apresentando como critério questões de cunho científico e social presentes 

do próprio contexto escolar ou no entorno da própria comunidade, percebendo a 

relação existente entre Química e sociedade.      

Essa problematização inicial consistiu em mobilizar o conhecimento prévio, 

fazendo com que ocorressem trocas de experiências, compartilhamento de 

conhecimento, opiniões, levantamento de hipóteses e questionamentos.  

 De acordo com Paviani e Fontana (2009, p. 79) “a construção de saberes e as 

ações relacionadas decorrem, principalmente, do conhecimento prévio, das 

habilidades, dos interesses, das necessidades, dos valores e julgamentos dos 

participantes”. 

 

3° Momento (Ação C) 

No terceiro momento, o docente apresentou aos alunos proposta do projeto e 

deu-se início a parte prática da oficina, ou seja, todo o desenvolvimento do projeto 

juntamente com os alunos. A finalização da oficina ocorreu com a culminância do 

projeto juntamente com alunos. Estes apresentaram em grupos seus projetos de 

acordo com cada temática. Todas essas etapas foram observadas pela 

pesquisadora e registradas seguindo o roteiro de observação.    

Ressaltamos que os conteúdos que foram abordados durante a realização da 

oficina contemplaram os conteúdos curriculares (funções inorgânica) para a série 

escolhida, além disto, não comprometeram andamento das aulas e aprendizagem 

dos alunos participantes, visto que as atividades foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade das aulas fornecidas pelo professor. No Quadro 2 apresentamos a 

sistematização da oficina.  
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Quadro 2 - Sistematização da oficina. 

Fonte: A Autora (2017). 

 

 

OFICINA  

Momentos Objetivos Tempo 

(hora/aula) 

Encontros 

1° 

Momento  

 

Ação - A 

 Apresentar conceitos, características e 

fundamentos da abordagem de projetos 

de trabalho; 

 Discutir e refletir sobre a utilização de 

projetos no Ensino de Química. 

 

3h/aula 

 

2 

2° 

Momento 

 

Ação - B 

 Propor uma temática ou situação-

problema a ser abordado no Projeto. 

Tendo como foco a Escola ou a 

Comunidade no entorno; 

 Discutir sobre a temática escolhida a fim 

de estabelecer um direcionamento para o 

Projeto; 

 Relacionar a temática aos conteúdos de 

química. 

 

 

3h/aula 

 

 

2 

3° 

Momento 

 

Ação - C 

 Criar uma proposta de projeto voltado ao 

ensino de química considerando os 

fundamentos e teorias do trabalho com 

projetos; 

 Elaborar um plano de execução das 

atividades do projeto; 

 Discutir e apresentar de forma 

sistematizada os projetos. 

 

 

6h/aula 

 

 

4 
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4.3.3 Observação não participante 

A observação é uma técnica que faz parte da pesquisa qualitativa. Para Trivinos 

(1987, p. 153) observar é “destacar de um conjunto (objetos, pessoas etc.) algo 

especificamente, prestando, por exemplo, atenção em suas características (cor, 

tamanho etc.)”.   

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 193), na observação não participante: 

[...] o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade 
estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece de fora. Presencia o fato, 
mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz mais o 
papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação não 
seja consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. O 
procedimento tem caráter sistemático. 

 

Essa etapa da coleta de dados foi efetuada durante todo o desenvolvimento 

da oficina. Assim, pode-se acompanhar como o projeto de Química foi desenvolvido 

juntamente com os alunos, buscando compreender a relação ensino e 

aprendizagem promovida a partir das práticas pedagógicas. Esta observação 

ocorreu na própria escola e a amostragem de tempo foi definida de acordo com o 

período do projeto, ou seja, do início ao término do mesmo, a qual ocorreu no 

período de 1 (um) mês resultando em 8 (oito) encontros no total.  

Por meio desta técnica foi possível acompanhar de perto a dinâmica do 

projeto, em que se identificou a interação professor-aluno, pois na escola pode-se 

dizer que esse tipo de interação é indispensável para que aconteça o sucesso no 

processo de ensino e aprendizagem (LOPES, 2009).      

Para orientar o registro das observações foi utilizado um roteiro (APÊNDICE 

C) que apresenta itens norteadores para que pudéssemos ter melhor planejamento 

e organização do observado.  As anotações de campo apresentam aspectos tanto 

descritivos quanto reflexivos. Nesta última, o observador faz anotações sobre fatos, 

comportamentos, atitudes, diálogos e pode sugerir uma ideia, uma nova hipótese, 

pode também fazer anotações sobre questões metodológicas (TRIVINOS, 1987). O 

autor ainda frisa que as reflexões do observador ficam registradas de maneira breve, 

podendo ser numa frase ou palavra.        

 O registro da observação foi efetivado no próprio momento em que esta 

ocorreu. Sendo realizadas as tomadas de notas por escrito mediante o uso de um 
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caderno de registro. A análise das observações realizou-se após o término das 

mesmas.  

 

4.3.4 Questionário 

 

 O questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses e expectativas (GIL, 

2008, p. 121).           

 Nesta pesquisa foi aplicado um questionário aos alunos (APÊNDICE D), 

tendo como finalidade verificar as dificuldades enfrentadas pelos mesmos diante da 

experiência vivenciada no projeto de trabalho, como também analisar as 

contribuições do projeto para aprendizagem em Química e conhecer as possíveis 

habilidades que foram desenvolvidas mediante a participação e envolvimento dos 

alunos no projeto. Essa coleta ocorreu após a finalização das apresentações.  

 O questionário foi do tipo semiaberto, possibilitando aos participantes elaborar 

a resposta de acordo com sua opinião, tendo assim, uma maior liberdade de 

expressão. Em relação às questões fechadas, os respondentes marcaram uma das 

opções (dentre as apresentadas), sendo esta a que mais se assemelha à sua 

opinião.            

 Os dados coletados nesta pesquisa por meio de entrevistas, anotações, 

questionário, observação e as atividades desenvolvidas pelos estudantes, ficarão 

armazenados em (pastas de arquivo para os dados físicos e em um armazenador de 

dados digitais para os dados multimídia), sob a responsabilidade da pesquisadora, 

pelo período mínimo de cinco anos. 

 

4.4 Métodos para análise dos dados 

 

A análise e interpretação dos dados da pesquisa qualitativa têm como foco 

principal explorar o conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que 

se pretende investigar (MINAYO, 2009, p. 79).      

 Crewell (2007) afirma que a análise dos dados consiste em um processo 

constante, em que se busca aprofundar-se cada vez mais no entendimento dos 
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mesmos, para se fazer uma representação e interpretação do significado de forma 

mais abrangente possível destes dados.       

 Nesta pesquisa utilizou-se a análise de conteúdo. Sobre esse tipo de análise, 

Bardin (2011, p. 44) define como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdos das 
mensagens (indicadores quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.      
     
 

A organização da análise seguiu as etapas de pré-análise, exploração do 

material, o tratamento dos resultados e a interpretação. Para tanto, foram criadas 

categorias de análise e interpretação das respostas coletadas. 

 A etapa da pré-análise refere-se a leitura flutuante, a escolha dos 

documentos, formulação das hipóteses e dos objetivos, a referenciação dos índices 

e a elaboração de indicadores, a preparação do material (BARDIN, 2011). 

 Ainda segundo a autora, a fase da exploração do material consiste 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em 

função das regras previamente formuladas.  Sobre o tratamento dos dados obtidos e 

interpretação, os mesmos devem ser abordados de modo significativos e válidos, 

para então propor inferências e realizar as interpretações pertinentes (BARDIN, 

2011). 

 As gravações em áudio, anotações das observações e o questionário 

constituiu todo o material coletado, os quais passaram pelas etapas citadas 

anteriormente e detalhadas a seguir: 

Primeira Etapa (pré-análise): A pré-análise foi efetuada para organizar as 

ideias sistematizadas seguindo o referencial teórico adotado nesta pesquisa, nisto, 

foram estabelecidos indicadores para a interpretação final dos dados obtidos.  Esta 

fase correspondeu a leitura geral do material selecionado para análise, e no caso 

das entrevistas e das gravações de áudio durante as observações as mesmas foram 

transcritas para em sequência ser realizada a leitura.     

 A essa fase foram respeitadas as seguintes atividades que caracterizam a 

análise de conteúdo, de Bardin (2011), que destaca: 
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a) Leitura “flutuante”: consiste no contato inicial com os documentos da coleta de 

dados, nesse momento e tem as primeiras impressões do texto, entrevistas e 

outros materiais coletados. 

b) Escolha dos documentos: é demarcado o corpus de análise; 

c) Formulação das hipóteses e dos objetivos: caracteriza-se em levantar 

afirmação provisória que será confirmada ou não por meio da análise, sendo 

o objetivo á finalidade geral a que o objeto de estudo da pesquisa se propôs; 

d) Referenciação dos índices e elaboração de indicadores: incide em determinar 

operações de recorte do texto em unidades de categorização. 

 

A segunda etapa realizada referiu-se a exploração do material, em que 

ocorreu a construção de operações de codificação, levando em conta os recortes e 

classificação das mensagens para alcançar uma representação do conteúdo 

exposto em que foram criadas as categorias temáticas, levando em consideração o 

critério semântico. 

Segundo Bardin (2011, p. 135) “fazer uma análise temática consiste em 

descobrir “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

frequência de aparição, pode significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido”. Nesse sentido, na análise do material buscou-se classificar em algumas 

temáticas e outros em categorias mais especificas para que houvesse maior 

entendimento acerca dos conteúdos obtidos por meios dos instrumentos de coleta 

de dados. 

E por fim, na terceira etapa, se seguiu com as inferências e interpretações 

respaldadas a luz do referencial teórico para que se alcançassem os objetivos 

propostos neste trabalho. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Traçando o perfil dos entrevistados: gestor e professores 

As entrevistas foram realizadas com um gestor e três docentes que lecionam 

Química na escola campo da pesquisa. O gestor foi identificado com a letra “G” e 

cada docente foi identificado com “Px”, em que “x” refere-se a um número algébrico 

de 1 a 3. O número foi designado de acordo com a ordem das entrevistas. Na 

seguinte Tabela 1apresentam-se os dados correspondentes a formação acadêmica 

e experiência profissional de cada participante. 

 

Tabela 1 - Perfil dos entrevistados de uma escola da rede estadual de ensino de Caruaru – PE. 

ENTREVISTADOS FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA NA 

ÁREA 

TURMAS QUE 

LECIONA  

 

G 

Magistério e 

Graduação em 

Ciências Sociais 

 

5 anos 

 

_ 

 

P1 

Licenciatura em 

Matemática com 

Especialização em 

Ensino da 

Matemática 

 

 

7 anos 

 

 

3° Ano 

 

P2 

Graduação em 

Ciências Biológicas 

com Especialização 

em Gestão 

Ambiental 

 

 

10 anos 

 

 

2° Ano 

 

P3 

Licenciatura Plena 

em Química com 

Especialização em 

Psicopedagogia 

 

8 anos 

 

1° Ano 

Fonte: A Autora (2017). 

 

Na tabela acima, observa-se que o gestor é o que apresenta menor tempo em 

atuação na área da Educação. Acredita-se que sua experiência na área pode 
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interferir nos posicionamentos dentro do ambiente educacional e até mesmo na 

visão acerca das propostas de ensino que são vivenciadas na escola. 

Verificou-se que entre os docentes que lecionam química, apenas um é 

licenciado na área, e todos possuem pós-graduação em outras áreas não 

relacionadas ao ensino da química. Identifica-se, por meio desse cenário, o reflexo 

da carência de profissionais Licenciados em Química atuantes no Ensino Público.  

Apesar de dois dos três docentes não apresentarem formação em Química-

Licenciatura, todos possuem uma experiência relativamente significativa. Essa 

experiência é fundamental dentro da prática de ensino, visto que, mesmo que o 

docente não atue em sua área de formação, o tempo que leciona química remete 

que eles já vivenciaram vários momentos de aprendizagem com a disciplina, e com 

isso, torna possível maior segurança em sua prática educativa.   

Foi necessário traçar o perfil da formação profissional do gestor e docentes 

visando compreender melhor suas concepções acerca do trabalho com projetos no 

ensino de química. Visto que, a não formação na área pode interferir nas 

metodologias e estratégias de ensino, além do mais, comprometer no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Sendo assim, é de extrema importância a questão da formação do 

profissional no mesmo campo que atua, no caso do licenciado em química, este está 

apto para atuar e contribuir para formação do conhecimento químico dos seus 

alunos, uma vez que, o mesmo teve sua formação pautada no “conhecimento do 

conteúdo a ser ensinado, conhecimento curricular, conhecimento pedagógico sobre 

a disciplina escolar Química [...]” (SILVA; OLIVEIRA, 2009, p. 43). 

 

5.2 Concepções da gestão acerca do trabalho com projeto na escola 

pesquisada 

 Na análise da entrevista a seguir, buscou-se levantar dados referentes ao 

trabalho com projetos seguindo um roteiro da entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE A).          

 O gestor ao ser indagado se na escola existe a prática de projetos, o mesmo 

afirma que quase nunca se trabalha com projetos de ensino na escola, porém, 

ressaltou a existência de projetos dentro das disciplinas. Como se pode verificar em 
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sua fala: “Quase nunca [...] os projetos são direcionados geralmente... tem os 

projetos dentro das disciplinas.” Verifica-se, nesse sentido, o fato da gestão da 

escola não acompanhar, se inserir e orientar a ocorrência de projetos que fica a 

encargo e a depender do interesse do professor.    

 Perguntou-se também ao entrevistado sobre a existência de projetos no 

ensino de química e por quem são elaborados, o gestor afirmou que eles existem e 

que os mesmos são elaborados pelos próprios professores: “Tem”, “pelos 

professores”.          

 Acredita-se que os professores, ao elaborarem seus projetos, buscam inserir 

uma prática inovadora e que esteja em consonância com o contexto do aluno, pois 

estes são os principais agentes que acompanham de perto a realidade do aluno 

durante o processo de aprendizagem.        

 Entretanto, a fala do gestor remete ao fato de que os projetos são vistos de 

maneira isolada e de responsabilidade apenas do professor. No entanto, sabe-se 

que a colaboração entre gestão, professores e alunos é um dos princípios básicos 

que norteiam a proposta dos projetos desde o planejamento até a execução dos 

mesmos.           

 Foi levantada a questão do acompanhamento ou registro desses projetos por 

parte da gestão escolar, nesse aspecto, vê-se que o entrevistado aponta que existe 

esse acompanhamento e especifica as disciplinas, quando responde: “De química, 

de biologia, de física, das disciplinas”. Em sua fala, porém o gestor não ressalta 

como é feito esse acompanhamento ou registro das atividades dos projetos. 

 O acompanhamento dos projetos é de extrema importância, não apenas por 

parte do professor que será o principal orientador nas atividades, mas também da 

comunidade escolar que poderá auxiliar com recursos humanos e materiais para 

que as atividades sejam desenvolvidas e executadas.    

 Assim concorda-se com Prado (2009, p. 4) ao afirmar que: “a parceria que se 

estabelece entre os protagonistas (gestores, professores, alunos) da comunidade 

escolar pode facilitar a busca de soluções que permitem viabilizar a realização de 

novas práticas pedagógicas, tendo em vista a aprendizagem para a vida”. 

Perguntado sobre as dificuldades encontradas para o desenvolvimento de projetos 

no ensino de química, o gestor respondeu: “Dificuldade [...] dificuldade maior só o 
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laboratório que não é [...] cem por cento adequado para o trabalho, mas os 

professores são muito bons.” 

O gestor enfatiza a questão do laboratório como fator de dificuldade, 

entretanto, ressalta que os professores são muito bons. Emerge nessa fala um 

discurso de que a prática de projetos está ligada diretamente ao uso do laboratório 

de química. E que a única possibilidade de limitação seria decorrente da “qualidade” 

do professor e da infraestrutura.        

 Ao ser questionado sobre seu posicionamento acerca do trabalho com 

projetos na escola, o mesmo explicou a questão do apoio que a escola proporciona 

para incentivar essa prática de projetos. Além disso, justifica que a questão de 

acompanhamento dos projetos não é de responsabilidade da equipe gestora e sim 

do educador de apoio e assistente de gestão que estão mais próximos e voltados 

para cada disciplina.        

 Como segue a fala do gestor: “Como assim? A gente sempre abriga a todos. 

Verifica como vai ser o trabalho, no desenvolvimento todo, esse tipo de coisa. Tudo 

que a gente pode fazer para ajudar pra incentivar a gente faz. Aí para uma disciplina 

em si a gente tem que parar pra pensar como é que está se dando o 

desenvolvimento. Porque assim, quando a gente trabalha na gestão a gente trabalha 

o todo, né? o assistente de gestão e o educador de apoio é que estão mais focados 

em disciplina por disciplina.”       

 Verificou-se nessa fala certo distanciamento entre o que foi perguntado e o 

resultado da resposta, vê-se que a gestão não é exercida de forma participativa 

quando se refere aos projetos específicos por disciplina.    

 A gestão possui um papel fundamental diante da prática de projetos, pois o 

trabalho realizado em parceria com professores, alunos e comunidade escolar torna 

um ambiente colaborativo de aprendizagem e o professor sente-se mais motivado e 

assistido quando recebe o apoio da gestão. Além disso, a gestão é a responsável 

pela organização e disponibilidade do espaço e do tempo escolar, bem como da 

relação com a própria comunidade e os alunos     

 Esses resultados forneceram uma visão geral de projetos de acordo com a 

concepção da gestão e contribuiu para melhor esclarecimento acerca do objeto de 

estudo. Entretanto, para maior enriquecimento dos resultados e alcance dos 
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objetivos buscou-se entender a dinâmica de projetos no ensino de química segundo 

as concepções dos docentes, as quais serão discutidas no próximo item. 

 

5.3 Os projetos de trabalho nas concepções dos docentes de química 

Nesse item apresentaremos os resultados e discussão das entrevistas com os 

três docentes de química. Sendo cada tópico correspondente a uma categoria 

classificada de acordo com os elementos presentes tanto na fundamentação teórica 

quanto nos dados coletados na entrevista. 

 

5.3.1 Concepções sobre a pedagogia de projetos 

A pergunta 1 (Qual a sua concepção sobre pedagogia de projetos?) teve por 

objetivo identificar a percepção dos entrevistados acerca dessa estratégia de ensino.

 Sobre isso, P1, pontua a pedagogia de projetos como algo a ser trabalhado 

em conjunto com a comunidade. Além disso, afirma que é uma forma de poder 

conhecer de perto as dificuldades apresentadas tanto pelos alunos quanto pela 

comunidade, como pode-se observar na sua fala a seguir: 

 

P1: “[...] a pedagogia de projetos ela é muito importante [...] na vida escolar do 

aluno, porque a partir de projetos pode-se envolver a comunidade. [...] Podemos 

identificar as dificuldades um pouco mais de perto tanto [...] dos alunos como da 

comunidade. A pedagogia de projeto ela vem contribuir muito para o ensino-

aprendizagem.” 

 

Na fala de P1, percebe-se que o docente compreende a pedagogia de 

projetos como uma abordagem voltada para os fenômenos que acontecem dentro e 

fora da escola, considerando-os como fatores que contribuem para o processo de 

aprendizagem. Nesse caso, o projeto pode ser entendido numa ótica que associa a 

prática educativa às questões da sociedade, permitindo situações de aprendizagem 

que vão além do campo disciplinar. 
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Contribuindo para essa discussão, Hernández afirma que o projeto pode: 

“levar em conta o que acontece fora da escola, nas transformações sociais e nos 

saberes, a enorme produção de informação que caracteriza a sociedade atual, e 

aprender a dialogar de uma maneira crítica com todos esses fenômenos” (1998, p. 

61).             

 Sendo assim, o projeto pode favorecer a interpretação da realidade nos mais 

variados contextos, de modo que o aluno tenha uma consciência crítica e consiga ter 

atitudes que posam gerar transformações do seu próprio meio.  

Ao analisarmos a fala de P2, este demonstra possuir afinidade em relação a 

pedagogia de projetos, elucida em seu discurso uma concepção de que essa 

abordagem contribui para sua prática docente e para a aprendizagem do alunos, 

como pode ser visto na sua fala: 

Já em sua fala P2, afirma possuir afinidade em relação a pedagogia de 

projetos, elucida em seu discurso uma concepção de que essa abordagem influencia 

na metodologia e no processo ensino e aprendizagem, como pode ser visto na sua 

fala: 

 

P2: “Eu gosto da pedagogia de projetos, no ensino e na aprendizagem, 

principalmente na metodologia de ensino.” 

Percebe-se, então, que as falas dos entrevistados P1 e P2 apresentam um 

ponto em comum, como a questão a pedagogia de projetos pode contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem, além disso, o P2 enfatiza a questão de auxiliar 

principalmente a metodologia de ensino. 

Nesse contexto, Oliveira (2006, p. 18) aponta que o projeto apresenta-se 

como, 

 
 [...] um apoio para uma proposta educacional correlacionada com a 
afetividade e o ensino e a aprendizagem, já que permite o trabalho com 
grupos cooperativos, cria condições para que os alunos experimentem suas 
descobertas, desenvolvam a confiança na própria capacidade de aprender e 
tomar decisões, fazer escolhas apropriadas na vida.    

 
  
 Dessa forma, “o projeto é uma forma de aprendizagem, pois leva em 

consideração que todos os alunos podem aprender [...]” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 

82). 
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 A concepção do docente P3 ressalta que na pedagogia de projetos se 

trabalha com uma temática, e a partir desta, são desenvolvidas etapas e atividades 

em que é possível ter uma avaliação de todo o processo das ações realizadas 

conforme relato abaixo: 

P3: “Seria trabalhar uma temática e desenvolver ela a partir de várias etapas. 

É aula teórica, aula prática, e ver o feedback através de atividades.” 

Como esclarece Nogueira (2008), a avaliação do projeto é a etapa na qual o 

docente tem que avaliar todo o processo, não se restringindo apenas ao que o aluno 

conseguiu assimilar. Além desse enfoque, o docente acrescenta também o aspecto 

de se trabalhar a teoria e em sequência à prática. Isso pode demonstrar uma visão 

de que o projeto é aquele que o professor trabalha primeiro os conceitos e em 

sequência vai para a prática, que nesse caso, a prática é trabalhada como 

atividades experimentais.  Verifica-se, então, que o docente busca associar teoria e 

prática, e como isso, permitir avaliar o aluno durante as atividades do projeto.  

 A partir das respostas dos docentes, evidencia-se que suas concepções não 

fogem totalmente da proposta da pedagogia de projetos, porém, é possível inferir 

que existe uma visão limitada e pouco fundamentada no que tange a proposta de 

trabalho com projetos. 

5.3.2 A prática de projetos e os conteúdos trabalhados 

Sobre a pergunta 2: (Você já utilizou projetos de trabalho ligados ao ensino de 

Química em sua prática docente? Quais conteúdos trabalhou?) teve por objetivo 

realizar o levantamento sobre a utilização de projetos no ensino de química e 

conteúdos abordados. Todos afirmaram que já utilizaram a estratégia de projetos em 

suas aulas de química conforme relatos a seguir:      

P1: “Sim. Recordo de alguns, a gente trabalhou com relação à água [...] 

reutilização da água [...] consumo de forma consciente envolvendo também a 

comunidade com relação a essa questão da água. Trabalhamos também com 

questão de agrotóxicos [...] não lembro agora todos não, mas eu já trabalhei com 

alguns.” 

P2: “Já. Separação de misturas [...] substância pura e misturas também. Os 

projetos modelos atômicos [...].” 
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P3: “Sim. Já fiz um projeto [...] naturalmente a gente faz projeto, né? Para dar 

os conteúdos, então a gente já faz o planejamento em cima de projetos. Assim, um 

que eu trabalhei específico que eu me lembro mais, foi o do álcool que eu fiz em 

várias etapas, no ensino do álcool a gente trabalhou primeiro, a gente viu a parte 

dos conceitos prévios dos alunos, [...] o que seria álcool [...]. Depois teve aula teórica 

e a gente foi pra prática, a gente fez um... a gente fez a produção de álcool a partir 

do açúcar. 

 Percebe-se na resposta de P1 uma visão de projetos de forma mais 

globalizante e participativa com a comunidade escolar. Essa compreensão de 

projetos é enriquecedora para as aulas de química, pois mostra que o projeto não é 

trabalhado de forma limitada apenas com conteúdos pré-estabelecidos, mas 

também aborda a dinâmica do contexto e as problemáticas da vida cotidiana do 

aluno.  

 Enquanto que na fala de P2 é possível verificar uma concepção de projetos 

mais voltada aos conteúdos trabalhados no currículo escolar, a mesma não aborda 

em seu discurso nenhum aspecto de contextualização ou associação com alguma 

temática ou problemática social. Pode-se dizer que diante dos conteúdos que o 

mesmo apresentou a visão de projetos está mais associada a temas que 

possivelmente venha-se trabalhar com atividades experimentais.  

 Observou-se na fala de P3 que a mesmo planeja os projetos para poder 

trabalhar os conteúdos em suas aulas. O planejamento é de extrema importância 

para poder orientar o professor e os alunos diante das etapas do projeto. Sobre 

planejar Nogueira esclarece que “a estruturação inicial do projeto se dá por meio do 

planejamento, que muitas vezes é encarado, por alguns professores como algo 

desnecessário” (2008, p. 79).        

 Vê-se que o professor teve uma preocupação em conhecer as concepções 

prévias dos alunos sobre a temática em questão e em seguida trabalhou a parte 

teórica propriamente dita e finalizou com a parte prática. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o docente também mostra uma visão de projetos ligados a parte 

experimental, porém mostra a importância da organização e planejamento para 

realização do mesmo.         

 Portanto, diante das respostas percebe-se que P1 não recordou os conteúdos 

específicos trabalhados, apenas citou as temáticas. O entrevistado P2 foi o que 
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apresentou de forma mais clara os assuntos abordados e o P3 recordou apenas de 

um projeto que trabalhou.          

 A partir das respostas transcritas apresentam-se na Tabela 3 os conteúdos 

que cada docente trabalhou em seus respectivos projetos no ensino de química. 

 

Docentes Conteúdos 

P1 Água 

Agrotóxicos  

 

P2 

Separação de misturas 

Substância pura 

Modelos atômicos 

P3 Álcool 

Fonte: A Autora (2017). 

 Portanto, esses resultados evidenciaram que os projetos vão além dos 

conteúdos abordados nos livros de química. Mostrando que existe uma preocupação 

em contextualizar as temáticas de acordo com o que se é proposto trabalhar na 

disciplina, isso confirmou-se principalmente nas respostas apresentadas pelos 

entrevistados P1 e P3.  

 

5.3.3 A implementação de projetos na escola pesquisada 

A pergunta 3abordou sobre a implementação da pedagogia de projetos na 

escola, tendo por objetivo analisar como os docentes se posicionam diante dos 

projetos que são praticados na escola.       

 Observa-se conforme transcrição dos relatos abaixo. Por exemplo, que 

P1afirma que existem obstáculos para se trabalhar com projetos de forma 

interdisciplinar5 pelo fato de não ter uma participação dos demais professores de 

outras disciplinas. Como segue em seu relato:  

P1: “Ela é muito boa, mas ela só é mais significativa quando envolve [...] 

outras disciplinas também e a gente ainda tem uma certa resistência de trabalhar 

                                            
5 Consiste “num trabalho em comum tendo em vista a interação das disciplinas científicas, de seus 
conceitos e diretrizes, de suas metodologias, de seus procedimentos, de seus dados e da 
organização de seu ensino” (FAZENDA, 2011, p.34). 

Tabela 2 - Conteúdos trabalhados nos projetos pelos docentes. 
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com professores de outras disciplinas. É ... com um único objetivo em um único 

projeto, então, meio que a gente faz o projeto, mas na matéria exclusiva, por 

exemplo, eu posso trabalhar só em química, eu tenho dificuldade [...] de colocar 

nesse projeto os professores para que o projeto pudesse ser interdisciplinar.” 

 Pode-se inferir que essa visão apresentada pelo docente está relacionada 

com as condições de trabalho do professor, como justifica Kleiman e Moraes (1999, 

apud Gomes, 2005, p. 113). 

 

[...] porque ele ministra um número excessivo de horas aula e, em função 
disso, não tem tempo para planejar, trocar idéias com colegas ou mesmo 
estudar. Para que haja uma mudança de trabalho individual para trabalho 
coletivo é necessário que a escola concretize a sua autonomia. Para isto, 
ela deve construir um projeto pedagógico que proponha um trabalho 
interdisciplinar em conjunto com toda a comunidade escolar. 

 

Nesse contexto, faz-se necessário um comprometimento da escola para 

propor alternativas que visem esse trabalho coletivo de maneira interdisciplinar.  

Ao analisar a resposta do P2, averígua-se uma visão de projeto apenas 

voltado ao Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), 

relatando que com a implementação desse programa na escola ajudou nas aulas, 

em especial na parte prática. Essa visão nos revela que a docente relaciona a 

prática de projetos ligados apenas ao Pibid, não apresenta um posicionamento mais 

abrangente sobre projetos no ensino de química. Podemos observar na sua fala 

abaixo: 

 

P2: “A gente já está com o Pibid aqui há cinco anos, eu acho quatro ou cinco 

anos. E ajuda muito nas aulas principalmente na parte prática que a gente não tem 

muito tempo para esse trabalho da parte prática e aí o projeto aqui veio pra isso pra 

somar, pra ajudar nessas aulas.” 

 

Contudo, almeja-se que a partir dessas vivências os docentes adquiram 

autonomia e possa também propor abordagens inovadoras, destacando-se, nesse 

caso, o papel do PIBID em incentivar e ampliar as práticas inovadoras no ensino 

básico.  

 O entrevistado P3 traz uma fala voltada a questão de recursos materiais e ao 

uso do laboratório. De acordo com esse professor a escola possui um laboratório 
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que não é completo o suficiente, mesmo assim, enfatiza a questão do 

desenvolvimento das etapas e realizar a parte experimental com os alunos.  

P3: “Assim, subsídios a gente tem [...]. Que tem um laboratoriozinho meia 

boca, mas tem [...]. E aí é só desenvolver mesmo, [...] as etapas e colocar em prática 

com os alunos.”           

O professor se posiciona de maneira reforçando a prática de projetos voltada 

para as práticas experimentais no ensino da química. Além disso, o mesmo concebe 

o projeto numa perspectiva de etapas, em que a participação do estudante é vista 

apenas como um receptor de tarefas.       

 Não fica evidente na fala do professor o papel do aluno como protagonista do 

processo, todavia, vale ressaltar que dentro do projeto o professor precisa dar 

autonomia aos alunos para que os mesmos atuem de forma ativa “[...] para que eles 

planejem suas ações desejadas e sonhadas; caso contrário, corremos o risco de ter 

professores planejando as ações e definindo o que os alunos devem fazer, mudando 

assim de concepção de projeto para tarefa” (NOGUEIRA, 2008, p. 95).  

 

5.3.4 A importância de cursos/capacitações sobre projetos para prática docente 

 

A pergunta 4 abordou a importância dos docentes participarem de 

cursos/capacitações sobre a utilização de projetos no ensino de Química. 

Objetivando identificar o interesse por parte dos docentes em aprender mais sobre a 

utilização de projetos em suas práticas.  

Observou-se que foi unânime o interesse em se capacitar na abordagem. Ao 

analisar a resposta do entrevistado P1, o mesmo justificou que durante sua 

formação acadêmica e na pós-graduação não foi trabalhada a questão da pedagogia 

de projetos e considera importante uma formação continuada que venha acrescentar 

conhecimento acerca dessa estratégia de ensino. Em sua resposta pode-se verificar 

tal evidência: 

 

P1:“Sim... Muito importante, até porque na época da minha graduação a 

gente não tinha ainda, pelo menos não foi trabalhado essa questão da pedagogia de 
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projetos, tanto na graduação quanto na especialização. Então, qualquer coisa que 

venha acrescentar essa formação continuada é muito bem-vinda.”  

P2 também afirmou acreditar ser interessante participar de alguma formação 

acerca de projetos, entretanto relatou que a questão do tempo é um problema para 

participar. Vemos diante dessa resposta que apesar do docente afirmar ter 

interesse, a falta de tempo interfere em sua participação em cursos ou formações 

que venham contribuir para sua prática docente. 

P2: “Acredito também, o problema é só tempo.” 

 Já o docente P3 não acrescentou nenhuma justificativa a sua resposta 

referente a essa questão, apenas afirmou ser interessante a participação em 

cursos/capacitações sobre a prática de projetos. 

 P3: “Sim, muito.” 

 Esses dados revelam o interesse e a necessidade de uma formação 

continuada por parte dos professores, de modo que venha a contribuir para a prática 

de ensino de química através de projetos. Uma vez que, o espaço escolar pode 

proporcionar momentos de reflexão e troca de experiências voltadas para mudanças 

educacionais presentes no cotidiano escolar.      

 Nas palavras de Couto (2005, p. 14), 

A formação continuada é condição importante para a releitura das 
experiências e das aprendizagens. Uma integração ao cotidiano dos 
professores e das escolas, considerando a escola como local da ação, o 
currículo como espaço de intervenção e o ensino como tarefa essencial. 

 Sendo então uma forma de aprimorar as aprendizagens, tendo em vista os 

conhecimentos curriculares da disciplina que leciona, relacionando-os aos 

conhecimentos pedagógicos com o intuído de que o professor tenha fundamentos 

metodológicos para atuar de maneira significativa em suas aulas.  

5.3.5 As dificuldades para se trabalhar com projetos de trabalho no ensino de 

química 

 

A pergunta 5 ao abordar sobre as principais dificuldades em se trabalhar com 

projetos no ensino de Química teve por objetivo identificar e analisar as dificuldades 
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referentes à utilização de projetos de trabalho no ensino desta ciência.   

 A partir do relato de P1 verificou-se que o fato de não ter formação em 

química interfere significativamente no planejamento e execução de projetos, devido 

as dificuldades de compreensão para pode trabalhar os conceitos nesta proposta.

 Nessa perspectiva, percebe-se que as dificuldades abrangem o aspecto da 

formação o que interfere diretamente na metodologia de ensino. Além disso, verifica-

se que esse fato torna-se um fator limitador no processo de ensino e aprendizagem. 

A seguinte fala expressa isso: 

 

P1:“No meu caso, a minha maior dificuldade é não ser da área, então tem 

alguns momentos que eu tenho que correr muito atrás, ficam algumas dúvidas 

ainda. Eu tenho que procurar projetos que sejam [...] um pouco mais simples. Eu 

não posso ir muito profundo na química por falta de conhecimento básico mesmo [...] 

fica um pouco complicado principalmente quando envolve experimentação. Se for 

algum projeto que envolve experimentação tem que ser algo bastante simples 

porque aí vai fugir do meu conhecimento.” 

 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de cursos de capacitação docente 

que atendam às necessidades de cada área, pois esse tipo de aperfeiçoamento 

segundo Dassoler e Lima (2012) deve estar associado à concepção de 

aprendizagem contínua no sentido de promover inovação no processo de 

construção de novos saberes, os quais darão subsídios teóricos para o trabalho do 

professor.           

 Saindo dessa discussão acerca da formação docente, observa-se que um dos 

entrevistados não apresentou resposta condizente com a pergunta acerca da 

investigação dos obstáculos encontrados na prática de projetos.  

Viu-se que P2 apresentou uma concepção de projeto ligada apenas ao Pibid, 

reforçando o entendimento observado anteriormente em sua resposta a pergunta 3. 

Nesse caso, podemos concluir que a resposta do referido docente não atendeu ao 

objetivo da pergunta. Pois, na sua fala, percebe-se que o mesmo aponta 

dificuldades em relação aos bolsistas do Pibid, os quais desenvolvem atividades no 

ensino de química na escola campo de pesquisa. Nesse caso o professor não se 
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insere na orientação da atividade entendendo que essa cabe aos alunos do Pibid. 

Assim, confirma-se seu discurso: 

 P2: “As principais dificuldades são os próprios alunos, assim, tem alguns 

alunos que não tem o comprometimento que deveriam ter com o programa [...]. 

Quando eles se inserem no programa eles precisam de um comprometimento de 

tipo [...] preparar uma aula e cumprir com aquela aula, de frequentar os horários que 

foram determinados pra eles, então os problemas são mais pontuais em relação 

alguns alunos.” 

Já o docente P3 aborda como dificuldade a questão de materiais para a 

realização dos projetos, novamente retoma a concepção de projetos ligados apenas 

a parte experimental no ensino de química. Pode-se confirmar o posicionamento do 

entrevistado na sua fala: 

 

P3: “É mais material [...] que a gente não tem muito, nem a escola dispõe de 

muito material e se você professor for [...] comprar todo o material, a gente já ganha 

tão bem [...]. O problema é justamente material para experimentos, para colocar em 

prática os projetos. 

Sabe-se que a realidade do ensino público apresenta desafios, principalmente 

pela falta de recursos para que os professores desenvolvam suas atividades e 

metodologias de ensino. 

No entanto, a prática de projetos não deve estar atrelada apenas a parte de 

experimentos de química. Ao se trabalhar com projetos deve-se ter em mente que o 

objetivo principal é a aprendizagem de conceitos que possam desenvolver 

competências e habilidades essenciais para a vida dos alunos, promovendo 

atividades procedimentais e atitudinais que façam parte da construção do 

conhecimento relacional e globalizante. Para os autores Santos e Guimarães “[...] o 

ensino com abordagem de projeto é um modelo de ensino focado no aluno, 

estimulando-o a participar de tarefas mais amplas, originais e totalmente abertas” 

(2010, p.2).           

 Contudo, a maneira como o docente concebe o projeto reflete no seu 

posicionamento, o que direciona sua prática, sendo esta correlacionada a diversos 
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fatores que podem influenciar ou não para o surgimento de dificuldades ao se 

trabalhar com projetos. 

 

5.3.6 Como emergem as propostas dos projetos? 

Na pergunta6 abordou como surgem as propostas para os projetos realizados 

afim de conhecermos como ocorre o surgimento das propostas dos projetos por 

parte dos docentes. Nessa pergunta foram dadas alternativas para que o 

entrevistado apontasse qual(is) das opções se enquadraria de acordo sua opinião. A 

Tabela 3 apresenta os dados coletados. 

 

OPÇÕES P1 P2 P3 

Você mesmo elabora de acordo com os conteúdos de Química. X X  

Utiliza os projetos que estão nos livros didáticos de Química.   X 

Os alunos que propõem.  X X 

A coordenação e ou/supervisão propõem. X X X 

A partir de pesquisas na internet, revistas, artigos científicos. X  X 

A partir de problemáticas da própria escola.   X X 

Outro    

Fonte: A Autora (2017). 

 Podemos observar na tabela acima que a coordenação e ou/supervisão 

apresenta um papel decisivo refere às propostas dos projetos, pois foi a opção 

escolhida por todos os entrevistados. Esse dado é um reflexo da prática de muitas 

escolas, pois os projetos estão sendo “planejados pela coordenação pedagógica [...] 

em um trabalho solitário, ou seja, a coordenação decide qual será o tema e/ou 

objeto de investigação, traça posteriormente os objetivos [...], as estratégias e ações 

que devem ser realizadas pelos alunos” (NOGUEIRA, 2008, p. 31). 

Geralmente um projeto quando é proposto ou formulado por outras pessoas 

não leva em consideração a autonomia do professor e do aluno na construção do 

mesmo. Para Augusto e Caldeira “um projeto pronto e acabado dificilmente poderá 

ser transferido com sucesso a uma outra situação, uma outra realidade (2007, p. 

151). 

Compartilhando o pensamento de Nogueira (2008, p.32), em que afirma: 

Tabela 3 - Opções/alternativas do surgimento das propostas dos projetos. 
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[...] não queremos impedir a coordenação pedagógica de realizar o ato de 
“pensar sobre”, pois julgamos inclusive ser esta uma de suas funções. Na 
realidade, ela pode sim traçar planos, porém eles só se transformarão 
realmente em um projeto quando junto com suas ações, no caso coletivas, 
alcançarem seus objetivos. 

 

 

Salienta-se que a utilização dos projetos já prontos não se apresenta como 

uma melhor alternativa para essa prática, pois o projeto deve proporcionar ao 

professor a oportunidade de dialogar juntamente com seus alunos proporcionando 

um espaço para se planejar suas intenções.  

Outro exemplo são as propostas de projetos que são apresentadas nos livros 

didáticos de Química (afirmativa apontada pelo P3), em que muitos docentes se 

baseiam em atividades práticas experimentais e adotam como projetos em suas 

aulas.  

Colaborando para essa discussão, Hernández e Ventura (1998, p. 64) 

apontam: 

É importante destacar que a informação necessária para construir os 
Projetos não está determinada de antemão, nem depende do educador ou 
do livro-texto, está sim em função do que cada aluno já sabe sobre um tema 
e da informação com a qual se possa relacionar dentro e fora da escola. 

 

Com isso, percebe-se que para elaborar um projeto, o professor deve 

considerar o conhecimento que o aluno já possui, abrindo a possibilidade de buscar 

informações nas mais variadas fontes para que possa estabelecer relações, 

comparações e interpretações diante do que será investigado no projeto.  

A participação dos alunos na proposta do projeto e considerando as 

problemáticas do contexto escolar foi a alternativa apresentada por dois professores 

(P2 e P3). Nesse aspecto compreende-se que os docentes possuem uma visão 

voltada para autonomia do aluno ao inseri-lo como protagonista dentro da proposta 

do projeto. Portanto, Hernández (1998, p. 88-89) aponta que, 

 

Os projetos de trabalho constituem um planejamento de ensino e 
aprendizagem vinculado a uma concepção da escolaridade em que se dá 
importância não só a aquisição de estratégias cognitivas de ordem superior, 
mas também ao papel do estudante como responsável por sua própria 
aprendizagem. Significa enfrentar o planejamento e a solução de problemas 
reais e oferece a possibilidade de investigar um tema partindo de um 
enfoque relacional que vincula idéias-chave e metodologias de diferentes 
disciplinas. 
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Comprova-se, nessa concepção, que o projeto acarreta contribuições para o 

desenvolvimento do aluno no aspecto cognitivo, como também para torná-lo 

consciente do seu papel na construção da sua aprendizagem. Além disso, promove 

uma aproximação entre as disciplinas no intuíto de compreender melhor as 

problemáticas dentro do projeto. Assim, essa abordagem terá maior significado 

quando o docente voltar seu olhar centrado no aluno, buscando trabalhar de 

maneira investigativa os fenômenos relacionados aos saberes de vários campos do 

conhecimento.  

5.3.7 Contribuições dos projetos para a prática do docente de química 

A pergunta 7 averiguou as contribuições de se trabalhar com projetos para a 

prática dos docentes entrevistados. A partir da resposta de P1 constatou-se que 

existe uma troca de saberes entre professor e aluno, e o conhecimento que vai 

sendo construído perpassa a dimensão de uma simples pesquisa ou investigação 

dentro do projeto.            

 P1: “A... é enorme. Às vezes quando a gente trabalha projetos e delega [...] 

atividades para os alunos eles trazem algumas [...] questões dentro do projeto que 

nem eu mesmo conhecia. Querendo ou não eu vou estar aprendendo sempre. Com 

essa questão do projeto às vezes a gente [...] orienta um grupo de aluno para fazer 

uma pesquisa de determinada maneira e ele vai além daquilo que foi orientado e 

acaba trazendo conhecimento pra mim.” 

 

Percebe-se também que essa prática retira o foco central do professor como 

“detentor” do conhecimento e coloca o alunado como responsável do seu 

aprendizado.  O docente enfatiza que aprende juntamente com os alunos, e isso é 

significativo para enriquecer seu conhecimento acerca do que está sendo trabalhado 

no projeto. Pode-se confirmar tais evidencias na fala a seguir: 

 Nesse caso, verifica-se a importância da troca de saberes em que o professor 

aprende com os alunos, a relação ocorre de forma colaborativa, visto que, o projeto 

segue o princípio “onde predomina a atitude de cooperação, e o professor é um 

aprendiz, e não um especialista (pois ajuda a aprender sobre temas que irá estudar 

com os alunos)” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 82).       
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 Além dessa contribuição para a aprendizagem mútua, favorece a prática do 

professor de forma positiva, principalmente para aqueles que não possuem 

formação em química, como afirma o segundo entrevistado: 

P2: “Para minha prática docente foi muito bom, assim, aprendi muita coisa já 

que eu não sou da área de química, sou bióloga e aí eu aprendi muita coisa, 

principalmente a parte prática. A parte de experimentos que eu não trazia uma 

bagagem e com o projeto eu tenho acrescentado muito em relação a isso.” 

Observou-se, nesse caso, que os projetos colaboram na prática das 

atividades experimentais no ensino de química. Essa visão nos indica que a prática 

de projetos envolvendo experimentos pode auxiliar os professores em sala de aula e 

contribuir para melhorar a compreensão do que está sendo ensinado.  

 A respeito da resposta de P3 verificou-se que os projetos contribuem na 

metodologia de ensino de química, e com isso proporcionam uma maior organização 

e construção do conhecimento.        

 Torna-se evidente na fala de P3 a importância de planejar e desenvolver as 

etapas do projeto e que estas são significativas durante todo o processo da 

aprendizagem. A sua percepção é apresentada na seguinte fala: 

P3: “Porque o conteúdo fica mais amarrado [...] é como se fosse uma 

construção de conhecimento por etapas e aí quando chega no final a gente 

realmente vê que quando se tem sistemática a aprendizagem se dá de uma forma 

melhor.” 

 Nessa análise, pode-se perceber que o entrevistado aponta contribuições 

essenciais que auxiliam sua prática diante das atividades exercidas no projeto, 

resultando também em aspectos significativos para o processo de aprendizagem do 

aluno.            

 Para Hernández e Ventura (1998 p. 63-64) 

“É necessário destacar o fato de que as diferentes fases e atividades que se 
devam desenvolver num Projeto ajudam os alunos a serem conscientes de 
seu processo de aprendizagem e exige do professorado responder aos 
desafios que estabelece uma estruturação muito mais aberta e flexível dos 
conteúdos escolares”. 

 Nesse sentido, a promoção de ações bem estruturadas e fundamentadas 

exige um maior envolvimento por partes dos envolvidos, de modo que construam 
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estratégias que favoreçam a prática educativa, podendo obter contribuições 

positivas para a aprendizagem do aluno. 

 

5.3.8 As contribuições do trabalho por projetos para a aprendizagem dos alunos 

 

Sobre as contribuições para a aprendizagem dos alunos ao se trabalhar por 

projetos, P1 relatou que o trabalho por projetos torna a aprendizagem mais 

significativa, além disso, proporciona ao educando um papel mais participativo e 

decisivo diante das atividades desenvolvidas. A fala de P1 expressa tal evidência:

      

P1: “A aprendizagem para ele é muito significativa, porque ele começa a se 

tornar também independente, a se tornar um pesquisador. A gente orienta, pra ele 

sair daquele senso comum e fazer uma pesquisa científica mesmo. Então ele cresce 

em diversas situações, mas principalmente em se tornar mais independente, dele 

mesmo buscar, dele mesmo procurar, dele mesmo apresentar, sem aquela 

dependência do professor.” 

 

Nesse aspecto, Prado (2009, p.2) vem esclarecer que o aluno ao participar de 

projetos ele “aprende no processo de produzir, de levantar dúvidas, de pesquisar e 

de criar relações, que incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e 

reconstruções de conhecimento”.      

 Percebe-se, nesse contexto, a questão da autonomia do aluno, pois adquire 

independência nas decisões, no ato de pensar, agir e construir seus conhecimentos. 

Nogueira vem confirmar esse pensamento quando diz que: “os projetos possuem em 

seu escopo estratégias que podem gerar, no aluno, a autonomia e, por 

consequência, uma independência libertadora [...]” (2008, p.48). 

Acrescenta-se ainda que o projeto pode contribuir para o desenvolvimento de 

outras habilidades, como a questão do aluno tomar decisões, saber pesquisar, 

interpretar e analisar aquilo que foi pesquisado. Nesse contexto, o projeto considera 

“o papel do professor como facilitador (problematizador) da relação dos alunos com 
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o conhecimento, processo no qual também o docente atua como aprendiz” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 90). 

A fala de P2 destaca o interesse dos alunos ao participar de projetos, 

trazendo como enfoque a parte prática, que nesse caso, refere-se a questão dos 

experimentos de química que chamam atenção do aluno. Pode-se observar na fala 

de P2:  

P2: “Os alunos eles se interessam mais, [...] quando eles podem visualizar o 

conteúdo que a gente está abordando. Então a parte teórica não chama tanto 

atenção, quando eles conseguem praticar aí eles se interessam mais e aí ajuda.” 

O docente defende a ideia de que as aulas meramente conteudistas não 

motivam os alunos diante do processo de aprendizagem, nesse aspecto, os projetos 

tornam-se uma forma do professor promover os conteúdos numa perspectiva de 

práticas experimentais que despertem mais interesses dos educandos.   

 Lins et al. (2013, p. 1) abordam esse enfoque sobre a importância em se 

trabalhar com atividades práticas no ensino de ciências afirmando que “a 

experimentação desperta interesse no aluno, independente do seu nível escolar, 

além de aumentar a capacidade de aprendizagem, porque envolve o estudante 

tornando os temas menos abstratos”.  

Em relação à concepção do P3, o mesmo aponta como contribuição a 

consolidação ou fixação dos conteúdos.  

P3: “[...] a gente percebe nitidamente que quando a gente trabalha com 

etapas, eles fixam melhor os conteúdos.” 

 

Entende-se que essa concepção mostra um olhar reducionista do projeto, 

pois foge do objetivo de se trabalhar com essa abordagem, que é desenvolver 

competências e habilidades no aluno que contemplem os conteúdos no ensino de 

química. A seguir a fala do professor: 

 Esse resultado remete a um posicionamento de projetos voltado para um 

ensino tradicional, entretanto, o projeto não pode ser apresentado como realização 
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de etapas no intuído de memorização de conteúdos, mas compreendido segundo 

Hernández (1998, p. 90-91) como 

[...] outra maneira de representar o conhecimento escolar baseado na 
aprendizagem da interpretação da realidade, orientada para o 
estabelecimento de relações entre a vida dos alunos e professores e o 
conhecimento que as disciplinas (que nem sempre coincidem com o das 
disciplinas escolares) e outros saberes não disciplinares vão elaborando. 

 

 Portanto, é nesse estabelecimento de relações que possibilita uma 

aprendizagem voltada para uma compreensão da realidade e atribuição de 

significado aos conhecimentos oriundos da química, podendo romper a barreira de 

que os campos disciplinares não possam ser trabalhos em conjunto com diferentes 

saberes.  

5.4 Realização da oficina 

 Na construção da escrita e análise desses resultados utilizou-se a observação 

não participante, em que foram realizadas as anotações no roteiro de observação 

(ANEXO C) e o uso de gravador de áudio durante a apresentação dos grupos. 

Apresenta-se a seguir tanto a parte inicial da oficina realizada com o docente, 

quanto os resultados do projeto desenvolvido pelos alunos da turma pesquisada. 

Esta teve por objetivo analisar a relação ensino e aprendizagem promovida a partir 

da oficina proposta. 

 

5.4.1  Primeiro momento: abordagem teórica sobre projetos de trabalho 

  

 Esse momento inicial da oficina foi realizado em duas manhãs, sendo 2h/aula 

cada encontro, os quais foram previamente agendados de acordo com a 

disponibilidade do docente (P3) que se mostrou motivado com a apresentação da 

proposta de trabalho/pesquisa. 

A realização da oficina consentiu na exposição dos principais eixos norteadores 

acerca do trabalho com projeto, com isso foi possível que houvesse uma troca de 

saberes entre a base teórica apresentada e a experiência do docente. Foram 

trabalhados e discutidos os seguintes assuntos: 
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 Conceito da pedagogia de projeto; 

 A interdisciplinaridade no projeto; 

 Características e organização de projetos; 

 Papel do aluno e do professor; 

 Exemplos de projetos no ensino de química; 

 Planejamento de projetos. 

Esses tópicos foram trabalhados por meio de slides (ANEXO A), que foram 

entregues ao docente juntamente com artigos que abordavam a discussão (ANEXO 

B).  

Considera-se que a oficina possibilitou aportes teóricos para capacitação do 

docente, até porque na sua entrevista o mesmo afirmou não ter participado de 

nenhuma formação ou oficina sobre o trabalho com projeto no ensino de química. 

Esse primeiro momento permitiu uma reflexão da prática no ensino de 

química e um repensar didático pedagógico de como é possível trabalhar com 

projetos de forma que contribua para a aprendizagem dos alunos. Durante a 

discussão foi observado que o docente apresentava uma visão de projetos voltada a 

parte prática (experimentação), confirmando o que a foi relatado em sua entrevista. 

 Percebeu-se ainda uma concepção de projetos direcionada a teoria aplicada 

a prática, além do mais existe a preocupação em cumprir o conteúdo programático, 

sendo o projeto visto apenas como metodologia diferenciada para ensinar os 

assuntos de química.         

 A oficina possibilitou ao docente visualizar a necessidade de mudança no que 

se refere ao trabalho com projetos, na promoção de um ambiente de ensino mais 

atrativo e a possibilidade de desenvolvimento de competências e habilidades nos 

alunos. Nesse contexto, o desafio é estabelecido na busca de modificação de sua 

prática com projetos de forma que considere todo o contexto educacional e o 

envolvimento efetivo do aluno como protagonista.     

 Essa nova postura é essencial para que também promova a motivação e o 

envolvimento dos alunos. Visto que, por meio da ação do professor como agente 

que contribui para a mudança do espaço escolar, centrando sua prática pedagógica 

no desenvolvimento da criticidade e criatividade dos alunos ocorrerá a motivação da 

participação ativa destes diante do processo de ensino-aprendizagem (FERREIRA, 

2011).           
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 Salienta-se que esse momento acerca dos fundamentos teóricos de projetos 

foi significativo para uma reflexão e sensibilização da prática docente, embora tenha 

sido uma discussão de curto prazo, espera-se ter contribuído para uma mudança de 

postura e visão diante da abordagem de projetos.  

 Essa primeira ação realizada deu suporte para que no segundo momento o 

docente pudesse direcionar sua atuação voltada para os princípios básicos que 

regem a prática de projetos.     

 

5.4.2 Segundo momento: elaboração da proposta do projeto    

Essa etapa constituiu-se na elaboração inicial da temática do projeto a ser 

realizado na turma do primeiro ano do Ensino Médio da escola campo da pesquisa. 

Após toda discussão inicial foi solicitado ao docente um levantamento de sugestões 

de temas ou problemáticas que pudessem englobar o contexto do aluno de forma 

que considerasse os conteúdos da disciplina.     

 Assim, segundo o docente, a escolha da temática partiu de conteúdos que os 

alunos já haviam estudado (funções inorgânicas). Pois, grande parte dos alunos 

apresentavam dúvidas e uma visão limitada sobre o estudo dos sais. Relacionando-

os geralmente, apenas ao cloreto de sódio.  

Nesse sentido, a proposta do projeto dentro da oficina partiu da dificuldade 

que os alunos apresentavam em relação ao estudo dos sais. “Nessa fase de 

problematização, o professor detecta o que os alunos já sabem e o que ainda não 

sabem sobre o tema em questão” (PELIZZARI, 2003, p. 40).  

Partindo disso, a problemática do projeto teve como base a abordagem da 

função inorgânica sais e suas aplicações nos produtos de limpeza e higiene pessoal. 

A temática envolvida pôde abarcar questões do cotidiano do aluno associada a 

Química.       

É importante salientar que “o que caracteriza o trabalho com projeto não é a 

origem do tema, mas o tratamento dado a esse tema, no sentido de torná-lo uma 

questão do grupo como um todo e não apenas de alguns alunos ou do professor” 

(PELIZZARI, 2003, p. 3). Portanto, embora os alunos não tenham participado da 

escolha inicial da temática, o docente considerou pontos importantes e que se 

enquadram dentro da proposta do projeto de trabalho que é a partir de alguma 
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problemática vivenciada em sala de aula considerando a realidade e necessidades 

dos estudantes.          

  Sobre a escolha do tema o autor Nogueira (2008) vem nos esclarecer que 

essa etapa é um momento de grande relevância, visto que, por meio do tema pode-

se obter sucesso ou não. Ainda segundo o autor, o tema do projeto pode surgir de 

diferentes situações, como a questão de “[...] necessidades e de problemas que 

devem ser trabalhados, desde que o professor consiga “escutar” os recados 

implícitos nas ações e atitudes dos alunos” (NOGUEIRA, 2008, p. 62). 

 Sendo assim, os objetivos desse segundo momento foram alcançados e 

seguiu-se para etapa de desenvolvimento e execução das atividades propostas. 

5.4.3 Terceiro momento: desenvolvimento e apresentação do projeto 

Inicialmente foram apresentados os objetivos da pesquisa e houve a entrega dos 

termos de consentimentos para autorização da participação dos alunos como 

voluntários do trabalho.          

 Os alunos foram bem receptivos, apesar de apresentarem dúvidas acerca da 

proposta apresentada, mas as dúvidas foram esclarecidas ao fim da apresentação.

 Após a apresentação e entrega dos termos o docente P3escreveu na lousa as 

questões temáticas para então realizar a divisão de quatro grupos cada grupo ficou 

responsável por uma questão, as quais estão listadas a seguir: 

 Na composição de materiais de limpeza e higiene pessoal possui sais? 

 Qual a importância do uso de materiais de limpeza e higiene pessoal na sua 

vida? 

 Com que frequência você utiliza tais produtos (limpeza e higiene)? 

 O uso excessivo de materiais de limpeza e higiene pessoal pode ocasionar 

problemas para a saúde?  

Após a distribuição das temáticas os alunos tiveram autonomia de discutir 

entre seus integrantes e definir as tarefas, a ser apresentadas em duas semanas. 

Com os grupos definidos cada equipe ficou responsável por suas pesquisas e 

planejamento das atividades a serem realizadas, percebeu-se que os alunos foram 

totalmente autônomos diante da atividade que foi proposta. Os mesmos realizaram 

pesquisa de campo perguntando aos funcionários da escola, professores, pesquisa 

na internet, livros.    
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Os recursos materiais necessário foram levantados por cada grupo (cartolina, 

cola, lápis, luvas, reagentes, produtos de limpeza, entre outros)os quais foram 

entregues aos alunos por parte da pesquisadora. Após os alunos terem organizado 

suas tarefas do projeto e confeccionado os materiais para a exposição final, foi 

marcada a data para as apresentações. 

As apresentações dos grupos ocorreram durante as aulas de química. Seguindo 

a seguinte ordem:  

 

 Grupo 1: Na composição de materiais de limpeza e higiene pessoal possui 

sais? 

 Os alunos responsáveis por essa temática realizaram as suas pesquisas e 

apresentaram, oralmente, sobre a aplicação de alguns sais presentes na 

composição de materiais de limpeza e higiene pessoal, como o Cloreto de sódio 

(NaCl), Bicarbonato de sódio (NaHCO3),e o Fluoreto de sódio (NaF).  

  Após expor essa parte inicial o grupo finalizou com a demonstração de 

um experimento que envolveu a reação de duas soluções incolores compostas de 

dois sais inorgânicos (o Iodeto de potássio (KI) e o Nitrato de chumbo (PbNO3)2 que 

resultou em um precipitado amarelo.     

 Foi interessante observar a motivação dos alunos durante o experimento e o 

envolvimento de todos do grupo. Os alunos antes de iniciarem a apresentação 

escreveram a reação na lousa, nesse momento, solicitaram a intervenção de P3 

para conferir se a reação estava escrita de forma correta.   

 Pode-se observar que a existência de diálogo entre aluno-aluno e professor-

aluno, a troca de saberes se deu no momento em que alguns alunos apresentaram 

dúvidas e o docente os ajudou no que era solicitado.      

Apresenta-se a seguir a fala de alguns integrantes do grupo antes da 

realização do experimento, os estudantes foram identificados como E1, E2,..., como 

segue a transcrição: 

 E1: “O experimento que a gente vai apresentar é uma solução entre dois (...). 

É uma reação entre duas soluções incolores, que é o nitrato de chumbo e o iodeto 

de potássio é (...). Nessa reação ocorre o precipitado que é amarelo e os materiais 
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que vamos utilizar é o iodeto de potássio, o nitrato de chumbo e esse vidrinho aqui 

que eu não sei o nome.” 

 E2: “Eu vou falar de como a gente vai preparar o experimento. Primeiro a 

gente vai pegar o recipiente e vai colocar o iodeto de potássio. Depois a gente vai 

adicionar gotas do nitrato de chumbo, no final na parte final a gente vai notar que o 

precipitado ele vai estar (...), ele vai ficar retido no papel e a solução filtrada ela vai 

sair de forma limpa.” 

Diante das falas dos estudantes E1, E2, verifica-se a falta de domínio acerca 

da explicação da reação química entre as soluções dos sais. Observou-se que o 

experimento utilizado pelo grupo não abrangeu a questão proposta dentro do 

projeto, nesse sentido, ressalta-se que a atividade do experimento foi utilizada como 

uma forma atrativa para chamar a atenção dos demais colegas e da professora. 

 Cabe destacar que os alunos apresentaram dificuldade na própria 

apresentação dos materiais que estavam utilizando, esse tipo de ocorrência nos 

revela que essas atividades experimentais não são trabalhadas com tanta 

frequência nas aulas de química. Além disso, a falta de compreensão acerca de 

reações químicas fez com que eles não pudessem explicar de forma mais 

aprofundada a parte experimental.       

 Entretanto, o esforço para dar sentido ao que era apresentado, utilizando a 

representação e linguagem correta mostra um esforço na apropriação do conteúdo 

de química para a finalidade da apresentação incentivada pela motivação intrínseca 

a atividade.  

A Figura 1 apresenta o aluno E3 executando o experimento, percebeu-se que 

o mesmo foi bastante cuidadoso e preocupou-se em realizar a reação com atenção 

aos procedimentos do roteiro para que tudo ocorresse como o esperado.  
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Figura 1 - Grupo 1, aluno realizando a experimentação. 

 

 

 Após o E3 finalizar o experimento, iniciou sua fala explicando sobre os 

reagentes utilizados e o produto final da reação. O aluno apresentou uma linguagem 

simples em que buscou expor de maneira que todos pudessem entender o que foi 

apresentado. Confirmamos tal afirmação pela transcrição de sua fala: 

E3: “Inicialmente temos duas soluções incolores o iodeto de potássio e o 

nitrato de chumbo. Quando misturamos uma com a outra ocorre uma reação 

química com a formação de um líquido precipitado amarelo. A reação pode ser 

representada pela equação (...) essa equação aqui. (O estudante E3 aponta para a 

equação escrita na lousa, e continua sua fala).   

 E3: “Se deixarmos o sistema em repouso após adicionarmos os reagentes o 

precipitado amarelo se deposita no fundo do tubo. Não sei se vocês estão vendo 

aqui dentro está cheio de bolinhas amarelas. E tem que tomar muito cuidado com 

isso aqui porque ele é muito tóxico, tem que ter cuidado muito grande como até ser 

descartado.”       

 Apesar das dificuldades discutidas acima, vale ressaltar que esse grupo 

buscou trabalhar de forma conceitual e procedimental os conteúdos explorados na 

questão do projeto, no primeiro destaca pelo fato de terem apresentado o conceito 

de sais e exemplos em produtos e materiais do cotidiano. Já no segundo é 

Fonte: A Autora (2017). 
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identificado pelo fato de ter trabalhado com o experimento para demonstrar uma 

reação envolvendo os sais. Esse tipo de procedimento é caracterizado pelo saber 

fazer dos alunos, em que foi observado o trabalho em equipe, o diálogo entre os 

participantes do grupo, o saber explicar e a organização da apresentação. 

 É importante destacar que esse “buscou trabalhar” é um passo inicial na 

busca dessa construção, mas que ainda faltam elementos para a construção desse 

saber conceitual e procedimental. Pois para caracterizar o saber conceitual não 

basta contextualizar e para um saber procedimental não basta um fazer.   

 A aprendizagem dos conceitos pode ser compreendida como uma maneira de 

trabalhar atividades mais complexas que promova no estudante um processo na sua 

própria elaboração e construção do conceito (ZABALA, 1998).  

 Nesse sentido, considera-se que a promoção das atividades realizadas pelo 

grupo oportunizou situações de aprendizagem no sentido de buscar melhor 

compreensão acerca do estudo dos sais. Para Zabala (1998, p. 43), essas 

atividades devem favorecer “a compreensão do conceito a fim de utilizá-lo para a 

interpretação ou o conhecimento de situações ou para a construção de outras 

idéias.” Nesse aspecto, vê-se que a aprendizagem é um processo de constante 

evolução e que possibilita a ampliação para que se tenha uma aprendizagem mais 

efetiva.  

Dando seguimento as atividades observadas, os resultados a seguir abordam 

a temática trabalhada pelos alunos do Grupo 2. 

 Grupo2: Qual a importância do uso de materiais de limpeza e higiene pessoal 

na sua vida? 

O grupo trouxe algumas informações de forma oral e por meio de um vídeo 

intitulado: “Bons hábitos de higiene” (ANEXO C), abordando os cuidados que as 

pessoas devem ter para evitar possíveis doenças. Percebeu-se que essa discussão 

deu margem à possibilidade de explorar outro campo disciplinar, como no caso da 

Biologia.           

 Por meio da exposição desses alunos foi possível observar a importância da 

temática para eles, pois proporcionou um momento de aprendizagens voltadas as 

questões do cotidiano em relação às mudanças de atitudes que devem ser tomadas 
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para evitar malefícios a saúde. Apresentamos a seguir algumas falas dos estudantes 

no momento da explanação: 

E9: “A gente vai falar sobre a importância da higiene. Para mantermos a 

saúde do nosso corpo é preciso de alguns cuidados. Um deles (...) apresentar bons 

hábitos de higiene, pois a falta deles facilita a entrada de micro-organismos no nosso 

corpo, como vírus, bactérias, vermes e fungos. Além disso, (...) com a falta de 

higiene podemos exalar um cheiro nada agradável e assim afastar pessoas que 

amamos da gente.” 

E10: “Por isso listamos boas medidas para termos boa higiene.”   

E11: “Escovar os dentes assim que acordar, depois das refeições e antes de 

dormir. Usar fio dental pelo menos uma vez no dia e levar as mãos assim que 

chegar da rua.” 

E12: “Lavar as mãos antes de comer, pois os causadores de doenças podem 

estar alojados nelas, (...) adentrando pela nossa boca (...) e sempre dar descarga 

após o uso do sanitário (...).” 

Nesse aspecto, pode-se inferir que os participantes desse grupo realizaram a 

discussão pautada em informações de ordem social em que buscaram promover 

atitudes conscientizadoras alertando para situações que acontecem na rotina das 

pessoas.          

 Percebeu-se, também, que apenas o papel social foi desempenhado nessa 

apresentação, ficando ausente a discussão crítica voltada as implicações sociais 

relacionadas aos conceitos químicos, sendo uma sugestão para que em práticas 

futuras tais aspectos sejam abordados de maneira significativa. Visto que, “um dos 

objetivos da química é que o jovem reconheça o valor da ciência na busca do 

conhecimento da realidade objetiva e insiram no cotidiano.” (ALMEIDA, et al., 2008, 

p. 2).            

 Em relação ao vídeo exposto, o mesmo teve o propósito de trabalhar a 

conscientização para prevenção de possíveis situações que venham a prejudicar o 

bem estar do indivíduo no que se refere a saúde do próprio corpo e também o 

convívio social com as demais pessoas. Todos os alunos ficaram bem atentos a 

essa exposição e foi possível observar o cuidado que o grupo teve em trazer 
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exemplos práticos que fazem parte do dia a dia.     

 Acredita-se ser de extrema importância que o aluno tenha um olhar voltado 

para o significado e a funcionalidade daquilo que está sendo estudado, e que a 

busca do saber possa lhes dá respostas para refletir e compreender o mundo a sua 

volta, pois o trabalho com projeto possibilita a construção de conhecimento atrelado 

as vivências das pessoas.         

 Na Figura 2 observa-se o momento em que os alunos estão apresentando o 

vídeo e percebe-se a atenção voltada para o mesmo. 

Figura 2 - Grupo 2, alunos apresentando o vídeo sobre bons hábitos de higiene. 

 

 

O grupo encerrou a apresentação com a exposição do vídeo, dando 

sequência, portanto, para explanação dos alunos do Grupo 3. 

 Grupo 3: Com que frequência você utiliza tais produtos (limpeza e higiene)? 

Observou-se que na apresentação dos alunos do terceiro grupo os conhecimentos 

químicos foram explorados em suas pesquisas, pois foram apresentados durante a 

explicação e exposição dos cartazes confeccionados.    

 Destaca-se ainda que a contextualização trabalhada dentro dessa temática 

ficou evidente no momento em que os mesmos conseguiram relacionar os 

conhecimentos científicos da química a fatos/elementos na busca de responder 

questões problemáticas do dia a dia. Nesse sentido, infere-se que os alunos 

Fonte: A Autora (2017). 
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puderam atribuir significado aos conteúdos químicos possibilitando uma 

aprendizagem mais efetiva.       

 Evidencia-se na transcrição da fala do discente E15 uma visão com os olhos 

da Química para discernir a sua importância e os cuidados que se deve ter ao 

utilizar os produtos de limpeza.  

E15: “Os produtos de limpeza eles são usados em diversos ambientes como 

em residência, ou então em estabelecimentos (...) lugar de trabalho. Nisso, 

dependendo do componente químico que tem neles a gente vai saber se é tóxico ou 

não e se a gente pode usar ele frequentemente ou não.” 

No discurso do estudante E16 observou-seque o mesmo procurou justificar 

como ocorre o processo de limpeza ao utilizar a água e o sabão, apresentando a 

questão da estrutura das moléculas polares e apolares que, em sua fala, ele as 

define de “partículas”. Confirma-se seu relato a seguir:    

 E16:“A água por si só não conseguiria remover todas as partículas de sujeira 

que existe no nosso dia a dia. Isso ocorre porque a água tem partículas polares e a 

maioria das sujeiras tem partículas apolares. O sabão é muito importante para nosso 

dia a dia, pois ele consegue reagir tanto com partícula polares quanto apolares.” 

Percebe-se que o aluno teve uma preocupação em atribuir relações 

significativas para tentar explicar o conceito químico aplicado no material de limpeza. 

Contudo, esse resultado aponta características que estão presentes na 

aprendizagem de conteúdos atitudinais, conforme nos esclarece Zabala (1998, p. 

47) “[...] a vinculação afetiva necessária para o que se compreendeu seja 

interiorizado e apropriado implica a necessidade de estabelecer relações afetivas, 

que estão condicionadas pelas necessidades pessoais, ambiente, o contexto [...]”.

 Os estudantes desse grupo foram além da pesquisa de dados já prontos e 

fornecidos por livros ou internet, pois realizaram uma pesquisa com alguns 

funcionários da escola, incluindo professores, funcionários da limpeza, biblioteca, 

entre outros. O objetivo dessa pesquisa foi levantar informações acerca da 

frequência com que essas pessoas utilizavam os produtos de limpeza em suas 

casas ou até mesmo no ambiente de trabalho. Confirma-se o exposto nas seguintes 

transcrições:   
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 E17: “A gente fez uma pesquisa com os professores, a tia da merenda a 

bibliotecária, a faxineira, para ver com que frequência eles utilizavam os produtos de 

limpeza ou químicos, e por quantos dias.” 

 E18: “Com que frequência utiliza os produtos de limpeza em casa? Uma vez 

por semana (professora A), (professor B) todos os dias, (professor C) três vezes por 

semana, (professor D) todos os dias, quatro vezes por dia a faxineira da escola, 

(professor E) todos os dias, (professor F) toda semana, (professor G) todos os dias, 

(professor H) toda semana, todos os dias (professor I), três vezes por semana 

(professor J), a tia da merenda todos os dias, bibliotecária todos os dias e (...) só.” 

(Na fala do estudante os nomes dos professores foram citados, entretanto, 

substituímos por letras do alfabeto para manter o anonimato dos mesmos). 

 Observa-se nos relatos acima que a autonomia dos alunos foi essencial para 

que pudessem pesquisar novas informações e coletar dados com pessoas do 

próprio convívio escolar. Entretanto, para que esses dados pudessem ter mais 

contribuições sugere-se que poderiam ser levantados mais informações ou 

questionamentos ligados aos conhecimentos químicos, sendo essa tarefa realizada 

em uma possível continuidade do projeto possibilitando maior significado aos dados 

coletados pelos alunos. 

Faz-se necessário que durante o percurso do projeto o aluno consiga analisar 

e refletir sobre as ações, portanto, segundo Nogueira (2008, p. 85), 

 

Existe uma possibilidade de “provocarmos” a melhoria da qualidade das 
ações planejadas, do encaminhamento aos problemas iniciais, das 
produções e da aprendizagem nos projetos de trabalho ou temáticos, e isso 
é possível quando solicitamos a análise e a reflexão de tudo que já foi 
elaborado na fase de execução. 

 

 Acredita-se que a partir dessa perspectiva o aluno possa ter a oportunidade 

de aperfeiçoamento no decorrer do seu projeto, podendo mudar as ações durante as 

etapas e com isso melhorar a qualidade do que foi produzido. 

 Analisaremos agora a fala de outro integrante do grupo que trouxe a 

discussão mais específica de alguns sais presentes na composição dos produtos de 

limpeza e apresentou exemplos da função desses sais.  
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E19: “Aqui tem alguns sais que compõe (...) alguns materiais de limpeza que 

temos em nossa casa. O hidróxido de sódio é a soda cáustica que é usada para 

desentupir banheiro e também é utilizado na produção de detergente. O carbonato 

de sódio ele é utilizado na limpeza de piscinas e também é utilizado para fazer 

sabão e detergente. O hipoclorito de sódio é (...) água sanitária e a gente usa 

normalmente para lavar o chão de casa ou então para tirar alguma mancha de 

alguma roupa e o fluoreto de sódio está presente na pasta de dente que ajuda a 

diminuir as bactérias dos dentes e manter eles branquinho.” 

No momento de sua explanação o aluno apresentou aos demais da sala os 

cartazes (Figura 3) expostos na lousa com as respectivas moléculas ilustrativas 

confeccionadas pela equipe. 

 
Figura 3 - Grupo 3, exposição da confecção de cartazes sobre a estrutura molecular dos sais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o grupo apresentar suas discussões, o docente P3 fez uma intervenção 

corrigindo e ao mesmo tempo avaliando os cartazes, onde em um deles a estrutura 

da molécula do hidróxido de sódio (NaOH) estava  representada de forma errada, 

então o docente  explicou que o erro estava na forma que ligaram os átomos na 

molécula.           

 Compreende-se que o erro pode ser visto como uma forma de aprendizagem 

em que o professor como orientador dar o suporte necessário para que o aluno 

identifique e reflita diante do que não foi compreendido. 

Fonte: A Autora (2017). 
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Apesar de algumas dificuldades observadas neste grupo no que se refere a 

aprendizagem de determinados assuntos e da sistemática do projeto, pode-se inferir 

que os alunos puderam ter uma maior aproximação com vários conteúdos de 

química, não se limitando apenas a uma temática ou assunto específico.  

Nesse sentido, verificou-se diante do exposto, que os alunos puderam 

explorar a questão da nomenclatura de alguns sais, a estrutura e ligação das 

moléculas, como também a aplicação dos sais em produtos do cotidiano. 

 Santos e Guimarães (2010, p. 15),nos esclarece a importância de trabalhar os 

conteúdos por meio de projetos, pois: 

 

Quando os conteúdos são trabalhados na forma de projeto proporciona 
situações de aprendizagem em que os alunos participam ativamente na 
construção do conhecimento, tornando o processo educacional uma pratica 
mais dinâmica, contextualizando e experimentando, promovendo situações 
de aprendizagens mais significativas. 

 

 Para tanto, faz-se necessário que o professor de química tenha abertura de 

repensar sua prática pedagógica no intuito de tornar o aluno cada vez mais ativo na 

construção da aprendizagem, e dessa forma, poder explorar as potencialidades dos 

alunos de maneira a motivá-los no estudo dos conhecimentos químicos.  

 Por fim, para explanação final das temáticas, deu-se seguimento a 

apresentação do Grupo 4. 

 Grupo 4: O uso excessivo de materiais de limpeza e higiene podem 

ocasionar problemas para a saúde?   

 O grupo trouxe alguns produtos de limpeza doméstica e higiene pessoal para 

ilustrar como exemplos acercados malefícios que ocorrem quanto ao uso 

inadequado destes. A equipe também confeccionou dois cartazes (Figura 4), um 

contendo imagens dos problemas que esses produtos podem acarretar em relação 

ao uso excessivo e outro expondo o texto escrito da pesquisa realizada.  
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Fonte: A Autora (2017). 

Diante da apresentação do grupo percebeu-se que grande parte dos alunos 

apenas fez a leitura de suas pesquisas e com dificuldade de se expressar. Acredita-

se que tal ocorrência seja fruto da falta de atividades que desenvolvam habilidades 

de autonomia, trabalhar em equipe, saber pesquisar, interpretar e comunicar, 

resultando assim em trabalhos metódicos e meramente tradicionais.  

 Apesar de tais dificuldades, percebe-se que o contato com a temática 

possibilitou uma abordagem de problematização do cotidiano mostrando que a 

química pode ser trabalhada fazendo relações a outros contextos.   

  Vê-se também que para que se tenham melhores resultados ao se trabalhar 

por meio de projetos, se faz necessário que a escola proporcione práticas de ensino 

voltadas “para a construção de conhecimentos que estejam dentro de uma realidade 

manifestada a partir do que somos capazes dever, de perceber, de interpretar, de 

construir, desconstruir e reconstruir, tanto o conhecimento como a realidade” 

(BOZZATO, 2014, p. 8). 

 Após essa etapa final das apresentações, buscou-se investigar por meio da 

aplicação do questionário, as dificuldades e contribuições dessa abordagem para o 

processo de ensino e aprendizagem de química.  

5.5 Análise e discussão do questionário aplicado aos alunos 

Os alunos participantes desta pesquisa responderam ao questionário logo 

após a apresentação dos seus projetos. Participaram trinta alunos de uma turma do 

primeiro ano do Ensino Médio, na faixa etária de 14 a 17 anos de idade. Os 

questionários com as respectivas respostas dos alunos foram identificados por meio 

Foto 4 - Produtos de higiene e limpeza e cartazes ilustrando os problemas causados pelo 

uso excessivo de materiais de limpeza. 

 

Figura 4 - Produtos de higiene e limpeza e cartazes ilustrando os problemas causados 

 pelo uso excessivo de materiais de limpeza. 

 

Figura 4 - Produtos de higiene e limpeza e cartazes ilustrando os problemas causados 

 pelo uso excessivo de materiais de limpeza. 

 

Figura 4 - Produtos de higiene e limpeza e cartazes ilustrando os problemas causados 

 pelo uso excessivo de materiais de limpeza. 
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do sistema alfanumérico, os quais foram organizados de A1, A2, A3..., A30, 

preservando a identidade do aluno. 

5.5.1 Dificuldades encontradas pelos alunos ao participarem do projeto 

Nesse item procurou-se identificar por meio do questionário (APÊNDICE D) 

quais as dificuldades que eles tiveram no decorrer do projeto. O gráfico abaixo 

(Figura 5) apresenta o percentual dos alunos que não responderam (20%), os que 

responderam não ter apresentado nenhuma dificuldade (53,3%), e aqueles que 

tiveram dificuldades (26,6%). 

 

Gráfico 1 - Gráfico sobre as dificuldades encontradas durante a participação dos estudantes no 

projeto. 

 

 

 Observa-se por meio do da Figura 5 que 20% (6 alunos) optaram por não 

responder a essa questão, nesse caso, pode-se levantar como hipótese que 

possivelmente esses alunos não tiveram dificuldades ou talvez não conseguiram 

lembrar de algum fator que pudessem considerar como percalço no projeto. 

 Verifica-se no gráfico acima que, um percentual bastante significativo não 

apresentou nenhuma dificuldade, 53,3% (16 alunos). Considera-se esse resultado 

bastante positivo, pois se acredita que uma das justificativas para tal decorrência 

tenha sido a questão das temáticas terem partido de conteúdos já trabalhados, com 

Fonte: A Autora (2017). 
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isso,facilitou o desenvolvimento e a execução das atividades.    

  Destaca-se ainda outro fator que minimizou eventuais obstáculos, que foi o 

fornecimento de materiais necessários para que os alunos pudessem executar o 

projeto. Esses recursos foram subsidiados pela pesquisadora, posto que, nesse 

projeto os alunos estavam assegurados de que ao participarem da pesquisa não 

teriam gastos financeiros.         

 Foi possível observar em algumas respostas que os alunos além de 

afirmarem não ter dificuldade, acrescentam uma justificativa, que se considerou 

como fator significativo diante do andamento do projeto. Esses resultados são 

apresentados nas falas dos seguintes alunos: 

 

 A16: “Nenhuma, entendi tudo.” 

 A17: “Nenhuma. Pois foi explicado tudo, e ajudado.” 

 A20: “Não encontrei, porque tudo estava bem claro.” 

 

 Na análise das respostas, confirmar-se na fala do aluno A16 que não houve 

dificuldade e percebe-se que o mesmo conseguiu compreender na sua totalidade o 

que foi trabalhado na temática do projeto. O argumento do aluno A17 nos faz 

entender que não ficou dúvidas acerca do projeto e que tudo foi esclarecido e 

auxiliado, esse dado nos mostra o quanto é importante o papel do professor e de 

todos envolvidos, pois a orientação e os subsídios dados para os alunos são de 

extrema importância para que se atinjam os propósitos do projeto. Convergindo 

também com essa visão, o aluno A20 justifica que não encontrou dificuldade pelo 

fato de ter compreendido a proposta realizada.     

 Verifica-se ainda no Gráfico 1 que 26,6% (8 alunos) afirmaram ter 

apresentado dificuldades relacionadas a participação no projeto, por meio desse 

resultado foi possível elencarmos algumas categorias de acordo com o significado 

contido nas respostas dos alunos.        

 A Tabela 5apresentatais categorias seguida do quantitativo de alunos, e 

exemplos de algumas respostas transcritas do questionário.  
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Fonte: A Autora (2017). 

 

 Na análise das respostas da primeira categoria (compreensão do conteúdo 

químico), confere-se na fala do aluno A4 e A23 o não entendimento do assunto 

abordado no projeto, caracterizando, nesse caso, como um obstáculo 

epistemológico que dificulta a aprendizagem dos conteúdos pelos discentes. Sobre 

isso, os autores Gomes e Oliveira (2007, p. 97) esclarecem que “os obstáculos 

epistemológicos são inerentes ao processo de conhecimento, constituem-se em 

acomodações ao que já se conhece, podendo ser entendidos como antirrupturas”. 

 Esses obstáculos caracterizam-se por conflitos relacionados aos 

conhecimentos prévios com os científicos, além disso, a linguagem abordada nos 

livros didáticos e nas aulas pode contribuir para uma falta de compreensão dos 

conceitos químicos gerando esses entraves no processo de ensino e aprendizagem.

 No entanto, para evitar que tal dificuldade ocorra, faz-se necessário que o 

professor reflita como está sua prática e busque novas estratégias que trabalhem de 

Categorias Quantitativo Exemplo das respostas  

Compreensão  3 alunos 

(A4, A15, A23) 

A4: “Em certa reação 

química.” 

A23: “A dificuldade 

encontrada foi de entender 

algumas coisas, mas com o 

tempo foram esclarecidas.” 

Recursos materiais 2 alunos 

(A18 e A21) 

A18:“Alguns materiais para 

fazer a experiência.” 

A21: “Encontrar alguns 

materiais para realizar as 

experiências.” 

Prazo/tempo  

2 alunos 

(A13 e A30) 

A13: “Não muitas, apenas a 

falta de tempo, porém o 

trabalho foi bem feito e 

organizado.” 

 

Trabalho em equipe  

 

1 aluno 

(A8) 

A8: “Trabalhar em grupo tem 

certas dificuldades.” 

Tabela 4 - Dificuldades do trabalho com projetos na concepção dos alunos. 
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uma forma mais efetiva os assuntos antes mesmo de iniciar a proposta do projeto 

para que não fiquem dúvidas e lacunas na aprendizagem do aluno.  

 A falta de recursos materiais foi uma das categorias exploradas na resposta 

de dois alunos (A18 e A21), verifica-se em suas falas que o projeto envolveu a 

prática de experimentos e tais recursos não foram encontrados na escola campo de 

pesquisa. Vale salientar que essas dificuldades que os alunos referiram-se 

expressam a questão dos reagentes químicos, porém todos os grupos foram 

assistidos com materiais fornecidos pela pesquisadora.      

 Para superar tal obstáculo é importante que todos os envolvidos façam o 

levantamento dos recursos materiais que irão ser necessários para a execução das 

atividades dentro do projeto. Essa previsão faz com que o professor tenha um plano 

de ação organizado com antecedência e busque disponibilizar os recursos 

necessários.              

 Essa etapa é relevante pelo fato de poder verificar quais materiais e 

equipamentos que a escola dispõe, e mesmo que não os tenha, o professor 

juntamente com seus alunos possam articular outras possibilidades de desenvolver 

atividades que utilizem materiais de menor custo e que estejam ao alcance de todos.

 O pouco tempo para a realização do projeto foi um fator citado por dois 

alunos, na fala do aluno A13 percebe-se que tal evidência tenha ocorrido pelo fato 

do aluno não ter disponibilidade para a realização das atividades do projeto, como 

por exemplo, pesquisas e encontros com o grupo. É importante ressaltar que a falta 

de planejamento das ações também possa ter contribuído para ocorrência dessa 

problemática.             

  Ressalta-se que essa dificuldade dentro de um projeto seja vista como um 

desafio educacional, em que não se adequa na estrutura do sistema de ensino, “que 

mantém uma organização funcional e operacional – como, por exemplo, horário de 

aula de 50 minutos e uma grade curricular sequencial – que dificulta o 

desenvolvimento de projetos” (PRADO, 2009 p.4). Entretanto, apesar dessa falta de 

tempo apresentada pelo estudante A13, percebe-se em sua justificativa que o 

trabalho saiu como o esperado.        

 Trabalhar em equipe foi uma dificuldade apresentada apenas por um aluno 

(A8). Verifica-se diante disso, que o aluno possa ter apresentado problemas de 

relacionamento com os demais colegas do grupo. Este fato torna-se presente 
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porque geralmente muitos professores não criam o hábito de trabalhar atividades 

coletivas nas aulas.           

 O projeto de trabalho possibilita o envolvimento e entrosamento que é 

importante para o bom convívio social entre os protagonistas, além disso, faz parte 

do processo de ensino e aprendizagem o qual envolve discussões e exposições de 

ideias na construção do conhecimento de acordo com o que está sendo abordado 

no projeto.            

 Contribuindo com essa discussão Sampaio (2012, p. 21), acrescenta a 

importância de um trabalho de forma coletiva, o qual enfatiza que: 

 

Mesmo dentro de uma equipe, cada participante contribui com seu modo de 
pensar, de perceber e enfrentar os desafios, de criar relações recíprocas 
com os demais participantes, tornando a pesquisa rica e os conhecimentos 
ampliados, pois ele é partilhado, havendo uma integração entre ensino e 
pesquisa. 

 

 Acrescenta-se ainda que o projeto promova maior autonomia e criticidade nos 

alunos, e torna-se importante que o professor os motive para que desperte neles o 

espírito investigativo do conhecimento. Concordando com esse pensamento, 

Nogueira (2008) afirma que a estratégia de projetos pode “auxiliar no 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade, das relações interpessoais e do 

espírito de cooperativada, da facilidade de aceitar desafios, resolver problemas, 

estabelecer conexões etc.” (p. 53).      

 Percebe-se diante desses resultados que poucos alunos apresentaram 

dificuldades, isso mostra que os mesmos conseguiram desenvolver o projeto de 

forma participativa e realizar as atividades propostas. É importante evidenciar que 

tais barreiras não devem ser vistas como impossibilidades para que se realizem 

projetos no ensino de química, mas sim, como desafios a serem superados com o 

envolvimento efetivo de todos, podendo assim, gerar contribuições de forma 

significativa para a aprendizagem em química.       

 

5.5.2 Contribuições do projeto para aprendizagem em química 

Nesse tópico buscaram-se identificar e analisar quais foram às contribuições 

que o projeto trouxe para aprendizagem dos alunos participantes na disciplina de 
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química. Dentre os trinta alunos apenas dois não responderam. As respostas 

analisadas foram agrupadas em algumas categorias utilizando-se termos de maior 

abrangência, dentre as quais foram quantificadas de acordo com a frequência que 

apareciam nas respostas dos alunos.        

 Na tabela abaixo apresenta-se ainda a categoria “outra” se refere às 

respostas que não se aplicaram as demais categorias, porém mostraram-se 

bastante significativas com relação a aprendizagem dos estudantes. As respostas 

selecionadas como exemplo mostram claramente a visão dos alunos acerca das 

contribuições do projeto para sua aprendizagem em química. 

Tabela 5 - Categorias das contribuições do projeto para aprendizagem em química. 

Categorias Quantidade 

evidenciada nas 

respostas 

Respostas encontradas 

Contextualização 4 A10: “Fiquei sabendo algumas 

coisas sobre as reações dos 

produtos.” 

A13: “O conhecimento sobre os 

produtos de limpeza, o quão eles 

são prejudiciais à saúde e também 

quais ácidos contém nos produtos 

de limpeza.” 

Conscientização  6 A1: “Ajudou a conscientizar.” 

A11: “Conhecimento, ajudou 

bastante a conscientizar sobre o 

quão importante é a higiene e os 

maus que alguns produtos nos 

trazem.” 

Aprendizagem das 

funções inorgânicas 

10 A14: “A interpretação de várias 

reações químicas, compreensão 

maior sobre sais e óxidos e coisas 

que as contém no dia a dia.” 

A21: “Pude me aprofundar no 

estudo dos sais, conhecer novas 

reações e aprender mais sobre 
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química.” 

 

Outra 8 A12: “Tirei dúvidas através das 

pesquisas que antes não 

conseguia entender nas minhas 

aulas.” 

A27: “Mais conhecimento de uma 

maneira prática e divertida.” 

Não responderam 2  

TOTAL:                                                     30 

Fonte: A Autora (2017). 

 

Na categoria “Contextualização”, nota-se nas respostas que os alunos 

conseguiram identificar aspectos da química associados aos produtos de limpeza, 

além disso, verificou-se que o aluno A13 apresenta uma visão que abrange o 

aspecto dos malefícios que os produtos de limpeza doméstica podem trazer. Diante 

disso, subentende-se que o aluno fez uma associação entre o uso excessivo ou mal 

uso desses produtos e suas consequências para a saúde humana.   

 Geralmente os conteúdos de química são ensinados de maneira 

independente e sem aproximações com fatos do dia a dia do aluno, e isso pode 

gerar dificuldades no aprendizado. Entretanto, ao se trabalhar com projetos o 

professor pode conduzir sua prática abordando a contextualização e assim 

aproximar a química a situações que fazem parte do cotidiano do estudante.

 Contribuindo para essa discussão, Almeida et al. (2013, p. 2) afirmam que “ao 

se trabalhar com a pedagogia de projetos, o profissional da educação busca uma 

contextualização para o ensino com o objetivo de promover uma evolução conceitual 

no aprendiz a partir de uma experiência vivenciada”.    

 Nesse sentido, contextualizar é visto como um modo de ensinar que busca 

ressignificar o conhecimento que é estudado na disciplina e com isso objetiva a 

aprendizagem significativa para compreensão da realidade social.    

Um projeto deve ter como propósito a abordagem de conceitos científicos 

inter-relacionados ao conhecimento da realidade social, pois esse enfoque vem 

agregar na construção de valores e atitudes que refletem no papel do aluno diante 

do seu processo de construção do conhecimento.     
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 Sobre a conscientização pode-se afirmar que os alunos A1 e A11 

conseguiram compreender a importância da utilização consciente dos produtos de 

limpeza e higiene pessoal. Verificou-se que a participação desses alunos no projeto 

emergiu contribuições positivas no que se refere ao processo de aprendizagem da 

química aplicada as temáticas abordadas.       

 Acredita-se ainda que essas contribuições ajudaram a promover uma postura 

crítica nos alunos, fazendo com que os mesmos pudessem conhecer e entenderas 

problemáticas do projeto visando a mudança de comportamentos e atitudes tanto na 

escola como em suas casas e comunidades.      

 A terceira categoria apresentada na tabela refere-se “a aprendizagem das 

funções inorgânicas”, verifica-se nas respostas que os alunos apresentaram maior 

contato acercados conteúdos e houve maior compreensão principalmente dos 

assuntos de sais e óxidos. Como percebe-se na fala do A14: “A interpretação de 

várias reações químicas, compreensão maior sobre sais e óxidos e coisas que as 

contém no dia a dia”. Entende-se, nesse contexto, que o projeto proporcionou a 

vivência dos conteúdos químicos de forma mais efetiva e participativa por parte dos 

alunos.           

 A categoria “outra” corresponde às respostas que não apresentaram termos e 

significados próximos as demais categorias. Pode-se verificar na fala do aluno A12 

que através da pesquisa o mesmo conseguiu suprir suas dúvidas sobre assuntos 

abordados no projeto, além disso, a sua resposta remete que nas aulas de química 

tais dúvidas não eram esclarecidas e com isso apresentava dificuldade de 

compreensão.          

 Acredita-se que o projeto tenha despertado o espírito investigativo e motivado 

o aluno a buscar o conhecimento, proporcionando uma aprendizagem mais 

prazerosa, como é confirmado no discurso do aluno A27: “Mais conhecimento de 

uma maneira prática e divertida”.       

 Acredita-se que a química quando trabalhada de forma ativa com a 

participação dos alunos torna-se um ponto de partida para facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem e com isso contribui para motivação do aluno. Porém, essa 

tarefa não se apresenta como algo trivial diante das dificuldades que o professor 

enfrenta, pois “entre os desafios dos professores de química ao longo de sua 

carreira, certamente se inclui a necessidade de utilizar uma metodologia que 
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favoreça a aquisição de conhecimentos tornando essa experiência o mais agradável 

possível (OLIVEIRA, et al., 2012, p.2).       

 Salienta-se que essas contribuições confirmam que a prática de projetos pode 

favorecer uma aprendizagem mais motivadora e alcançar resultados significativos no 

ensino de química. Atrelada a essas contribuições, percebe-se que o aluno ao 

participar ativamente torna-se comprometido com a busca do seu próprio saber, e 

com isso, o leva a aquisição de novas habilidades e competências, como também, 

ajuda a potencializá-las.  

 

5.5.3 Habilidades desenvolvidas no projeto segundo a visão dos alunos 

A Tabela 6apresenta o percentual e quantitativo das habilidades marcadas 

pelos alunos no questionário (questão 3). Lembrando que no questionário os alunos 

poderiam marcar uma ou mais habilidades que considerassem ter desenvolvido 

durante sua participação no projeto. 

Tabela 6 - Resultados das habilidades desenvolvidas no projeto pelos alunos participantes. 

Habilidades Percentual do total Quantitativo/alunos 

Trabalhar em grupo 96,6% 29 

Pesquisa 80% 24 

Análise 73,3% 22 

Interpretação 70% 21 

Comunicação 63,3% 19 

Cooperação 60% 18 

Investigação 40% 12 

Resolução de problemas 40% 12 

Tomada de decisão 33,3% 10 

Escrita 23,3% 7 

Liderança 20% 6 

Autonomia 10% 3 

Fonte: A Autora (2017). 

 

 Com base na Tabela acima, é possível identificar que 96,6% dos alunos 

conseguiram trabalhar em grupo durante a experiência no projeto. Essa habilidade é 

bastante significativa, pois permite que o aluno interaja e aprenda com os demais. 
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Para os autores Paulino Filho, Nuñez e Ramalho, “os projetos são uma estratégia 

para se aprender a trabalhar em grupo, para se cultivar ou construir valores, o 

respeito pelos outros etc.” (2004, p.269).      

 Nesse sentido, observa-se a importância de um trabalho coletivo que 

proporcione a construção de valores sociais que farão parte da formação do aluno 

como cidadão.            

 Constatou-se que a habilidade de pesquisar apresentou o segundo maior 

percentual, em que 80% dos alunos consideraram tê-la praticado no projeto. Esse 

resultado significa que eles realmente se envolveram e foram em busca de 

informações sobre suas respectivas temáticas no projeto.    

 Acrescenta-se ainda que essa habilidade torna-se muito importante no 

processo de aprendizagem, porque o aluno adquire autonomia para ir além dos 

limites dos conteúdos e das áreas disciplinares, além disso, a aprendizagem vai 

sendo construída de forma mais dinâmica e investigativa. 

Santos, Zacca e Goulart apontam que “a pesquisa como prática constante em 

sala de aula possibilita ao aluno expor suas curiosidades, seus interesses, usando-

os como caminho científico para construir novos conhecimentos a partir dos prévios” 

(2012, p.131). Dessa forma, percebe-se a importância da pesquisa dentro do projeto 

em uma perspectiva de desenvolver a aprendizagem considerando aquilo que o 

aluno já sabe e relacionando com os novos saberes.     

 O item “Análise” foi a foi a opção marcada por 73,3%dos alunos, constata-se 

a partir desse dado que o projeto oportunizou o espaço para que os mesmos 

pudessem fazer a análise de suas pesquisas e assim ter um melhor entendimento e 

reflexão sobre aquilo que estava sendo investigado. É de extrema relevância que o 

professor tenha entendimento acerca do desenvolvimento de várias habilidades 

como a de observação, de registro e análise por parte dos alunos no 

desenvolvimento e realização do projeto (PAULINO FILHO, NUÑEZ; RAMALHO, 

2004).            

 A habilidade interpretação foi marcada por 70% dos alunos pesquisados, 

percebe-se que essa habilidade é de grande relevância para que ocorra o processo 

de internalização dos conhecimentos. A aprendizagem e compreensão de conceitos 

perpassam pela atribuição de significado aos fatos, interpretando-os segundo o 

marco conceitual, levando em consideração o uso de conhecimentos prévios para 
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traduzir ou assimilar uma informação nova (POZO, 2002 apud OLIVEIRA; 

GONZAGA, 2009).          

 A comunicação foi a habilidade assinalada por 63,3% dos alunos. Esse 

percentual denota um reflexo positivo da participação do aluno como protagonista 

dentro do projeto. Percebe-se, nesse cenário, que eles levaram em consideração a 

questão da comunicação verbal que foi trabalhada em diversos momentos, desde as 

discussões com os colegas de equipe até a execução final do projeto no momento 

da apresentação.          

 A cooperação foi a habilidade considerada por 60% dos alunos, por meio 

desse resultado observa-se que grande parte dos alunos conseguiram potencializar 

essa habilidade de relacionamento dentro do projeto, pois o trabalho em equipe 

possibilitou relações interpessoais tanto aluno-aluno, quanto professor-aluno. “No 

trabalho com projetos, o aluno é visto numa concepção globalizante, em que é um 

sujeito histórico, político, ativo-social, econômico, participante, solidário e 

cooperativo num grupo de trabalho” (PAULINO FILHO, NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 

269). 

 Sobre a investigação, 40% consideraram tê-la desenvolvido mediante a 

participação no projeto. Subtende-se que essa habilidade faz parte do processo de 

construção da aprendizagem durante o projeto, pois o aluno é colocado frente ao 

tema e sente-se estimulado a buscar informações que atendam ao propósito do seu 

problema. Segundo Prado (2009), “[...] é fundamental repensar as potencialidades 

de aprendizagem dos alunos para a investigação de problemáticas que possam ser 

significativas para eles [...]” (p.7).  

 A resolução de problemas apresenta-se também com 40%das respostas dos 

alunos, embora tenha sido um percentual relativamente baixo, observa-se por meio 

desse resultado que o projeto proporcionou situações de aprendizagem em que os 

alunos puderam descobrir caminhos e possibilidades para que chegassem ao 

resultado final de seu projeto. Nesse sentido, o projeto apresenta-se como uma 

intervenção pedagógica, [...] “no qual as necessidades de aprendizagem afloram na 

tentativa de resolver situações-problema e de utilizar e desenvolver a criatividade” 

(PAULINO FILHO, NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 268).    

 Em relação a tomada de decisão, 33,3% consideraram ter desenvolvido tal 

habilidade. Verifica-se nesse contexto que esta capacidade torna o aluno mais 
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autônomo ao exercer suas escolhas diante das atividades no projeto. A tomada de 

decisão no intuito de resolução de problemas no trabalho com projetos vai além do 

foco disciplinar, sendo algo subjetivo, pois espera-se que o aluno trabalhe essa 

atitude considerando seu contexto social em diversas situações.    

 Para melhor esclarecimento acerca dessa habilidade, Santos e Mortimer 

(2001, p. 103) enfatizam que: 

 

[...] para o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão é 
fundamental que os estudantes discutam problemas da vida real. A 
abordagem de temas locais, vinculados à comunidade dos estudantes, 
torna a discussão mais próxima. Ao discutir questões relacionadas a sua 
vida, os alunos terão oportunidade de confrontar os diferentes valores da 
própria turma. 

 Diante disso, entende-se que a tomada de decisão possui um papel essencial 

diante de situações que o aluno possa se deparar no seu contexto escolar e na sua 

própria comunidade. Além disso, a experiência com projetos que envolvam eixos 

temáticos relacionados a vida do aluno faz com que oportunize momentos de troca 

de saberes e experiências que vão prepará-los para se posicionarem em diversas 

circunstancias do seu dia a dia.         

 A escrita apresentou 23,3% das opções marcadas pelos alunos, observa-se 

por meio desse dado que as atividades realizadas no projeto puderam proporcionar 

práticas de escrita na sistematização do projeto. Os discentes ao organizarem suas 

atividades puderam realizar resumos de textos e confecção de cartazes para 

divulgação das temáticas.          

 Essa habilidade da escrita é de extrema significância para que o aluno 

desenvolva também o aperfeiçoamento da leitura. Desse modo, faz-se necessário 

reforçamos as ideias de Rangel e Machado (2012, p. 8),que: 

A conquista e a apropriação do espaço pedagógico dão-se a partir da ação 
coletiva, conjunta de todos os sujeitos comprometidos com os processos de 
ensino e de aprendizagem como autores e atores de suas próprias histórias, 
experiências e saberes em interação com os demais sujeitos, e a 
linguagem, tanto escrita como oral, ocupa um lugar de excelência nesse 
processo. 

 Nesse contexto, a construção da aprendizagem no espaço escolar apresenta-

se como um compromisso de todos envolvidos, tendo as relações interpessoais um 

papel fundamental para favorecer a troca de conhecimentos através da 

comunicação.  
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 A habilidade de liderança apresentada na Tabela 5aponta que 20% dos 

alunos participantes foram capazes de exercê-la. Acredita-se por meio desse 

resultado que alguns alunos conseguiram desenvolver tal postura dentro de seus 

grupos, apresentando um papel ativo e de extrema relevância para o direcionamento 

de todos da equipe e garantindo um melhor andamento do projeto. As ações de 

liderança devem estar voltadas para alcançar os objetivos do projeto, existindo uma 

parceria com todos protagonistas (professor, aluno, comunidade escolar).  

 Por fim, observou-seque a autonomia apresenta o menor percentual das 

respostas dos alunos, 10%. Considera-se um resultado não esperado, visto que, 

uma das mais importantes habilidades que o projeto proporciona é a autonomia 

durante todo o processo de desenvolvimento do mesmo. Justifica-se esse baixo 

quantitativo de respostas como sendo a falta de entendimento dos alunos sobre o 

que é autonomia.   

 A autonomia é desenvolvida desde a fase inicial do projeto, no momento da 

discussão da temática, no planejamento das ações, e no final quando se compartilha 

tudo aquilo que foi aprendido e sistematizado. Colaborando com nossas ideias o 

autor Nogueira (2008, p. 47) esclarece que: 

 

Essa autonomia que tende a propiciar o livre pensar e agir poderá 
desenvolver no aluno a capacidade de, no futuro, continuar aprendendo, 
buscando soluções, desenvolvendo novos conhecimentos, 
independentemente de ter um tutor demonstrando os passos e os caminhos 
de um processo.      

 Portanto, quando essa capacidade é desenvolvida pelo aluno, este não age 

de forma passiva, mas sim ativamente, de modo a tomar suas próprias decisões de 

acordo com suas concepções e opiniões sobre o que está sendo trabalhado no 

projeto. 
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6 CONCLUSÃO 

 Nesta dissertação, realizou-se uma pesquisa-ação acerca da abordagem do 

trabalho com projeto no ensino de Química em uma Instituição Pública de Ensino 

Médio da rede Estadual na cidade de Caruaru - Pernambuco, contemplando 

aspectos voltados as novas estratégias de ensino, em específico, a de Projetos de 

Trabalho, cujos pressupostos teóricos foram fundamentados e discutidos em torno 

de toda pesquisa. A pesquisa procurou promover a intervenção pedagógica por meio 

da oficina de projetos no intuito de contribuir para melhoria das aprendizagens dos 

alunos e para a prática docente.         

 Por meio da análise realizada com os docentes da escola investigada, 

constatou-se que a prática de projetos no ensino de química não contempla uma 

proposta fundamentada nos pressupostos que norteiam essa estratégia de ensino. A 

falta de parceria entre os protagonistas (gestão, professores, alunos) faz com não se 

tenha um maior apoio e motivação entre as partes para que se almeje um ensino 

mais dinâmico e significativo para os alunos.      

 Ressaltamos que indicadores como a não formação acadêmica em Química-

Licenciatura por parte de dois docentes entrevistados torna-se fator de dificuldade 

para implementar essa prática em suas aulas. Outro ponto que merece destaque é a 

visão do trabalho com projetos associada apenas a prática experimental, isso 

geralmente é um reducionismo apresentado por grande parte dos professores que 

ensinam química, fazendo com que o projeto seja visto apenas como uma forma de 

trabalhar a teoria aplicada aos experimentos.   

 Os resultados da oficina nos revelaram que trabalhar com projetos nas aulas 

de química é algo realizável, entretanto, dificuldades como a jornada de trabalho, as 

poucas aulas, falta de recursos materiais, o não envolvimento dos docentes em 

trabalhar de forma colaborativa, torna-se uma tarefa difícil de ser executada dentro 

da escola.            

 Apesar dos obstáculos encontrados, os resultados evidenciaram que a 

proposta de um ensino de química utilizando projetos pode tornar a aprendizagem 

mais prazerosa quando se tem inicialmente um estímulo do professor e que 

potencializa os alunos a se tornarem mais autônomos e participativos durante seu 

processo de construção da aprendizagem. Percebe-se, nesse contexto, que os 

alunos adquiriram maior independência nas decisões, desde o ato de trabalhar em 
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equipe até na forma de buscar construir seus conhecimentos.   

 Nesse sentido, o ensino da química contemplando a proposta de projetos de 

trabalho torna-se significativo quando se motiva o aluno a buscar o conhecimento 

por meio de situações que façam parte do seu contexto, nesse caso, o aluno pode  

atribuir significado e sentido naquilo que é estudado nos assuntos da disciplina.  

 Nas observações constatou-se que o docente P3 trabalhou com temáticas 

contemplando o estudo dos sais de maneira contextualizada e fez com que 

despertasse maior interesse por parte dos estudantes ao se investigar questões 

associadas a fatores do seu dia a dia. Nessa situação, os autores apontam que 

“trabalhar os conteúdos de química a partir do cotidiano do aluno exige uma postura 

diferente do professor, um tratamento conceitual e atitudes motivadoras” (SANTOS; 

GUIMARÃES, 2010, p. 15).        

 Diante da experiência vivenciada pelos alunos no projeto, verificamos por 

meio do questionário aplicado que 53,3% afirmaram não ter apresentado dificuldade 

durante sua participação. Isso nos remete um dado positivo dessa proposta, pois 

elucida que apesar dos obstáculos que o próprio contexto escolar apresenta, os 

estudantes conseguiram realizar suas atividades de acordo com suas competências 

e habilidades.          

 No que se refere às contribuições para aprendizagem de química, a 

contextualização, conscientização e estudo das funções inorgânicas foram as 

categorias mais significativas dentro das respostas apresentadas.   

 O questionário ainda nos permitiu fazer o levantamento do quantitativo das 

habilidades que os alunos apontaram ter conseguido trabalhar/desenvolver durante 

o projeto, verificamos que o trabalho em grupo foi a habilidade que predominou 

dentro da abordagem vivenciada. Considera-se que esse tipo de interação entre os 

alunos proporciona a construção de valores sociais que cooperam para uma melhor 

relação em sala de aula.          

 Nesse sentido, concorda-se com Bozzato quando se refere que “o trabalho 

com este tipo de metodologia, ao potencializar a atividade em grupo, promove o 

envolvimento ativo do aluno, possibilitando a construção de conhecimentos 

almejados pelo professor” (2014, p. 7).      

 Acredita-se que esta pesquisa foi de grande importância para a prática 

educativa do ensino de química, visto que, promoveu momentos de aprendizagem 
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de forma dinâmica e prazerosa, saindo um pouco da abordagem tradicionalista que 

é comumente trabalhada nas aulas.       

 Diante dos argumentos expostos, nota-se ser necessário que exista uma 

discussão desta abordagem tanto nos cursos de formação inicial, quanto na 

formação continuada para que o professor entenda e saiba trabalhar da melhor 

forma os projetos e que os mesmos sejam significativos para aprendizagem dos 

estudantes. 
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APÊNDICE A - Entrevista Semiestruturada - Gestor 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro Acadêmico do Agreste – CAA 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: ___________________________________________________________ 

ÁREA DE FORMAÇÃO: ________________________________________________ 

TEMPO NA GESTÃO ESCOLAR: ________________ 

Perguntas: 

1) Nesta escola se trabalha com projetos?  

2) Há projetos no ensino de Química?  

3) Por quem são elaborados os projetos de Química? 

4) A equipe gestora faz algum acompanhamento ou registro de projetos 

desenvolvidos no ensino de Química?  

5) Quais as dificuldades encontradas para o desenvolvimento de projetos no ensino 

de Química? 

6) Qual seu posicionamento acerca da implementação do trabalho com projetos na 

escola? 

 

 

Objetivo da entrevista: Investigar as dificuldades referentes à utilização de 

projetos no ensino de Química. 

Os dados serão utilizados em dissertação de mestrado. Desde já, agradeço 

sua colaboração.  

Mestranda: Eduarda Florencio Santos 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Araújo Sá; Coorientadora: Profa. Dra. Ana Paula de 

Souza  
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APÊNDICE B - Entrevista Semiestruturada – Professor(a) 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro Acadêmico do Agreste – CAA 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

 

Objetivo da entrevista: Investigar os princípios e fundamentos que norteiam às concepções 

dos professores da educação básica no que se refere ao projeto de trabalho e identificar às 

dificuldades inerentes a utilização dos projetos.  

Os dados serão utilizados em dissertação de mestrado. Desde já, agradeço sua 

colaboração.  

Mestranda: Eduarda Florencio Santos 

 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Araújo Sá       Coorientadora: Profa. Dra. Ana Paula de 

Souza  

 

ESCOLA ONDE LECIONA: 

__________________________________________________________________ 

TURMAS DO ENSINO MÉDIO: 1° ANO (    )  2° ANO (      ) 3° ANO (     ) 

DISCIPLINA: QUÍMICA  

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso: 

__________________________________________________________________ 

Pós-Graduação: Especialização (     )   Mestrado  (     )   Doutorado (     ) 

Área da Pós Graduação:______________________________________________ 

TEMPO QUE LECIONA QUÍMICA: _____________ 

 

Perguntas: 

1°) Qual sua concepção sobre pedagogia de projetos? 

2°) Você já utilizou projetos de trabalho ligados ao ensino de Química em sua prática 

docente? Quais conteúdos trabalhou?   
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3°) Qual seu posicionamento acerca da Pedagogia de Projetos implementada na 

escola? 

4°) Você acredita ser interessante participar cursos/capacitações sobre a utilização 

de projetos no ensino de Química?         

SIM (   ) NÃO (   ) 

5°) Quais as principais dificuldades em se trabalhar com projetos no ensino de 

Química? 

6°) Como surgem as propostas para os projetos realizados?  

 Você mesmo elabora de acordo com os conteúdos de Química. 

 Utiliza os projetos que estão nos livros didáticosde Química. 

 Os alunos que propõem. 

 A coordenação e ou/supervisão propõem. 

 A partir de pesquisas na internet, revistas, artigos científicos. 

 A partir de problemáticas da própria escola.  

 Outro:  

 

7°) Quais as contribuições de se trabalhar com projetos para a sua prática docente? 

8°) Na sua opinião, quais as contribuições para a aprendizagem do aluno ao se 

trabalhar com projetos?  
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APÊNDICE C - Roteiro de observação 

Objetivo da observação: Analisar o desenvolvimento dos projetos de Química, 

buscando compreender a relação ensino e aprendizagem promovida a partir das 

práticas pedagógicas. 

 

Informações gerais: 

Escola: 

___________________________________________________________________ 

Turma observada: __________     Data: ____/____/______ 

Formação do professor: 

______________________________________________________ 

Tema/título do projeto observado: 

___________________________________________________________________ 

N.° da observação: _______         Hora: __________       Duração: __________ 

 

Critérios a serem observados:  

 O projeto parte de um problema ou situação associada ao cotidiano do aluno? 

 Os alunos participaram da escolha da temática do projeto? 

 Tipo de metodologia utilizada pelo professor; 

 Existe relação teoria-prática no projeto? 

 Recursos utilizados; 

 O projeto apresenta caráter interdisciplinar? 

 O professor relaciona o projeto a outras temáticas?  

 Os alunos fazem pesquisas? As pesquisas são discutidas? 

 Os alunos apresentam motivação e interesse? 

 Quais os conteúdos de química que são ensinados? 

 Os conteúdos são contextualizados? 

 Os alunos questionam? Apresentam dúvidas? Sugestões? 

 Nível de interesse dos alunos:  
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Ótimo (     )    Bom (    )   Regular (      ) Ruim (      ) 

 O professor fez uso do laboratório de Química? 

 O que envolveu/motivou os alunos foi a proposta/ temática do projeto ou o 

uso do laboratório de Química? 

 Utilizou-se outro espaço físico para alguma atividade do projeto? 

 Como se dá a relação professor-aluno? Existe diálogo? Troca de saberes?  

 Os alunos foram avaliados durante o desenvolvimento do projeto? 
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Objetivo do questionário: Investigar as contribuições dos projetos de trabalho para 

aprendizagem do aluno. Os dados serão utilizados em dissertação de mestrado. 

Desde já, agradeço sua colaboração.        

Mestranda: Eduarda Florencio Santos      

Orientador: Prof. Dr. Roberto Araújo Sá; Coorientadora: Profa. Dra. Ana Paula 

Souza 

 

APÊNDICE D - Questionário – Aluno(a) 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro Acadêmico do Agreste – CAA 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

 

 

 

 

 

Idade: ________Turma: _______ 

Turno: Manhã (    )   Tarde (      )  Semi- integral (     )    Integral (     ) 

PERGUNTAS 

1)Diante da experiência vivenciada no projeto, quais foram as dificuldades 

encontradas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Quais as contribuições que o projeto trouxe para sua aprendizagem em Química? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Dentre as habilidades citadas abaixo marque as que você considera ter 

desenvolvido no projeto: 
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ANEXO A - SLIDES DA OFICINA 
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ANEXO C - VÍDEO EXIBIDO PELOS ALUNOS 

 

 Referência 

TV CANAL CLIK. Bons hábitos de higiene. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=FPlpL8EBb4Y&t=43s&pbjreload=10>.Acess

o em: 27 de outubro de 2017.  

 


