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RESUMO: Os projetos de trabalho têm conquistado espaço significativo no contexto escolar, 
pois têm sido adotados por professores da educação básica que buscam melhorar o processo 
ensino-aprendizagem. Apesar da tendência, existem fatores que interferem de maneira 
negativa no desenvolvimento dos projetos, provocando uma descontinuidade do trabalho na 
escola. Um dos fatores que pode estar contribuindo com o fenômeno são as concepções dos 
professores a respeito dessa proposta didática, pois nem sempre eles têm clareza sobre os 
conceitos, procedimentos e atitudes que norteiam essa prática. Diante desse contexto, este 
estudo teve o objetivo de investigar as concepções dos professores sobre projetos de trabalho. 
Precisamente, buscamos compreender como as ideias distorcidas dos professores interferem 
no desenvolvimento dos projetos.  

Palavras-chave: formação docente, concepções, projetos de trabalho.    

ABSTRACT: The projects have become increasingly more significant work in the school 
because they have been adopted by school teachers who seek to improve the teaching-learning 
process. Despite the trend, there are factors that interfere in a negative way in project 
development, causing a disruption of work at school. One factor that may, is contributing to 
the phenomenon are the views of teachers regarding this educational proposal, because they 
do not always have clarity of concepts, procedures and attitudes that guide the practice. Given 
this context, this study aimed to investigate teachers' conceptions about work projects. 
Precisely, we establish a relationship of these concepts with teacher training. And see how 
distorted the ideas of teachers interfere with development projects. 

Keywords: teacher education, conceptions, work projects. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2 

INTRODUÇÃO 

Este estudo está direcionado especialmente para o projeto de trabalho (HERNÁNDEZ 1998; 

MOURA E BARBOSA; 2007) proposta que tem como característica a participação ativa do 

aluno tanto na definição como na execução das diferentes etapas do projeto. Ao professor 

cabe o papel de orientador, facilitador e incentivador dos trabalhos elaborados pelos 

estudantes. Ao valorizar o educando e o seu contexto de vida sócio-cultural, o projeto de 

trabalho torna-se uma importante alternativa para que os professores comprometidos com a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem introduzam inovações na direção de uma 

educação crítica, dialógica e transformadora.  

Na Educação Básica, os projetos de trabalho têm conquistado um espaço significativo, sendo 

adotado por muitos professores que buscam introduzir propostas didáticas inovadoras. 

Estudos revelam que as atividades baseadas nesse tipo de projeto permitem que os alunos 

desenvolvam um amplo espectro de habilidades e competências de ordem cognitiva, física, 

emocional, interpessoal e afetiva (NOGUEIRA, 2007; MOURA E BARBOSA, 2007; 

HERNÁNDEZ, 1998).  

Apesar da tendência de implantação dos projetos no meio educacional, observa-se a 

realização de trabalho pouco elaborados, fenômeno denominado por Moura e Barbosa (2007) 

como “cultura do improviso”. Para os autores, fatores culturais, entre outras dificuldades, vêm 

contribuindo para a manutenção dessa situação. Uma pesquisa demonstrou que o termo 

“projeto” tem sido utilizado, pelos professores, de maneira banalizada no ambiente escolar 

(MASSA e MASSA, 2007). Para Nogueira (2007) os projetos didáticos tornaram-se um 

modismo, fato que dever ser considerado um fenômeno preocupante, pois muitos trabalhos 

têm sido implantados sem preparação prévia e base conceitual consistente dos professores. 

Algumas pesquisas relatam que os professores enfrentam diversas dificuldades de ordem 

conceitual, procedimental e atitudinal para implementar projetos interdisciplinares 

(AUGUSTO E CALDEIRA, 2007). Este problema pode estar atrelado ao tipo de formação 

inicial recebida pelos professores, muitas vezes realizada dentro de um currículo fragmentado 

e desarticulado da prática docente e da realidade escolar. Além disso, os programas de 

formação continuada promovidos para os docentes em serviço são esporádicos e os temas 

tratados não atendem às necessidades reais da instituição de ensino.   
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Como resultado das deficiências desses cursos, formam-se profissionais com concepções 

ingênuas a respeito do processo ensino-aprendizagem (FREIRE, 1979); com dificuldades de 

ordem conceitual, procedimental e atitudinal (MOURA e BARBOSA, 2007); inseguros para 

desenvolver um trabalho interdisciplinar (NOGUEIRA, 2007); e fortemente influenciados 

pelo senso comum adquirido durante a vida escolar (GIL-PÉREZ e CARVALHO, 2006). 

Diante desse contexto, entendemos que a consolidação dos projetos no meio educacional 

depende do aprimoramento da prática docente através de uma formação permanente. Sendo 

assim, torna-se relevante investigar: como as concepções dos professores sobre projeto de 

trabalho interferem no desenvolvimento dessa prática pedagógica? 

Ponte (1992) investigou as concepções de professores sobre a matemática e o estudo revelou 

que existe um substrato conceitual presente em nossas concepções que exerce um papel 

determinante em nosso pensamento e na nossa ação. Esse substrato atua como uma espécie de 

filtro indispensável para estruturar o sentido que damos às coisas e ao mesmo tempo funciona 

como elemento bloqueador em relação às novas realidades ou a certos problemas, limitando 

as nossas possibilidades de atuação e compreensão. Nesse sentido, as concepções que os 

professores têm sobre o trabalho com projetos podem funcionar como obstáculos que 

interferem ou impedem o desenvolvimento adequado dessa prática. 

Visões distorcidas, reducionistas, tradicionalistas sobre projetos podem ser um obstáculo para 

a implantação da inovação pedagógica. Segundo Nogueira “É impossível imaginar uma 

prática com a Pedagogia de projetos se não conseguirmos romper com os velhos paradigmas, 

com modelos mentais arraigados e com uma postura totalmente formal e tradicional” (2007, 

p.59). A superação dessas dificuldades depende de um trabalho de reflexão crítica sobre a 

prática envolvendo um movimento dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

Com base nesses pressupostos, o objetivo desta pesquisa foi identificar as concepções dos 

professores sobre projetos de trabalho. Ao conhecer a maneira de pensar do educador, 

acreditamos ser possível encontrar pistas para agir no sentido de orientar o seu trabalho e 

buscar formas de superação das dificuldades.    

O sucesso do trabalho com projetos depende do nível de conhecimento, integração, 

cooperação e diálogo da equipe docente (NOGUEIRA, 2007). Sabemos também, que requer 

bons hábitos de planejamento, execução, controle e avaliação (MOURA E BARBOSA, 
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2007). Além disso, muitas vezes requer uma mudança de atitude do profissional da educação 

(HERNÁNDEZ, 1998).  

O professor tem papel fundamental no processo de introdução de uma inovação pedagógica, 

mas para isso é necessário um aprimoramento na sua formação que possa repercutir na sua 

prática. No que se refere à Pedagogia de Projetos “as equipes adquirem mais eficiência no 

planejamento e execução, em função de uma base conceitual e metodológica mais 

consistente” (MOURA E BARBOSA, 2007, p. 222).  

METODOLOGIA 

A metodologia teve caráter qualitativo e foram utilizadas entrevistas em profundidade (semi-

estruturadas) como instrumento para a construção dos dados. Nesta pesquisa foram 

entrevistadas três professoras de Ciências e Biologia de uma escola pública para identificar 

suas concepções sobre projetos de trabalho. 

A seleção das participantes da pesquisa foi realizada com base nas informações apresentadas 

em um questionário prévio aplicado com os professores da escola. Os critérios utilizados para 

a seleção foram: o interesse e a experiência do professor no trabalho com projetos, a 

disciplina que leciona e a disponibilidade para participar da pesquisa. 

Optou-se pelo uso das entrevistas para a coleta dos dados porque segundo Gaskell (2008) esse 

instrumento permite uma compreensão detalhada das crenças, atitudes e valores das pessoas 

em contextos sociais específicos. Ainda, conforme Poupart (2008) as entrevistas podem ser 

utilizadas para conhecer internamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais. 

Para a construção dos dados percorremos as seguintes etapas: 1ª etapa - construção dos 

tópicos-guias para a entrevista; 2ª etapa-realização das entrevistas; 3ª etapa-transcrição das 

entrevistas. 

Na primeira etapa da pesquisa nos dedicamos à construção dos tópicos guias utilizados nos 

três momentos da entrevista. Para Gaskell (2008) o tópico-guia deve ser planejado para dar 

conta dos fins e objetivos da pesquisa. Por isso, a seguir apresentamos o quadro (2) que 

mostra a relação entre o problema de pesquisa, os objetivos específicos e algumas questões 

presentes no tópico-guia da entrevista. 
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Problema Objetivo Questões presentes no tópico-guia da entrevista 

 

Que 
concepções 
os 
professores 
têm sobre 
Projetos de 
Trabalho?    

 

Identificar as 
concepções 
dos 
professores 
sobre 
projetos de 
trabalho. 

1) Para você, qual o significado do termo “projeto” no 
contexto escolar? 
2) Como deve ser feita a escolha do tema (problema) do 
projeto de trabalho? 
3) Como planejar os projetos de trabalho e quem deve estar 
envolvido? 
4) Como você vê a participação dos alunos no projeto e que 
atividades considera essenciais para serem desenvolvidas por 
eles? 
5) Em termos de aprendizagem, quais as possibilidades do 
trabalho com projetos? 
6) Como avaliar o que os alunos aprenderam no projeto? 

Quadro 1: Relação entre problema de pesquisa, objetivo e questões do tópico guia. 

Depois da construção dos tópicos-guias passamos para a etapa das entrevistas. As professoras 

foram entrevistadas individualmente pelo pesquisador em dias, horários e ambientes 

previamente combinados. A professora A (PA) e a professora B (PB) foram entrevistadas nas 

suas residências no dia de folga. A professora C (PC), por outro lado, preferiu responder a 

entrevista na própria escola, após o horário de aula. As entrevistas foram gravadas em áudio, 

sendo utilizado também o caderno de campo para o registro de notas quando necessário, a fim 

de que estas auxiliassem no processo de transcrição dos dados. 

Após cada entrevista foram realizadas as transcrições dos dados pela própria pesquisadora, 

que procurou seguir fielmente o que as professoras entrevistados falaram. Para analisar os 

dados obtidos com as entrevistas, criamos a categoria de análise: concepções das professoras 

sobre o trabalho com projetos na escola. Esta categoria foi construída com base no 

pressuposto de que muitos “pseudoprojetos” realizados no ambiente escolar provêem da 

faltam de conhecimento real dos professores sobre o ato de planejar (NOGUEIRA, 2007). 

Além disso, os professores têm ideias, atitudes e comportamentos sobre o ensino que estão 

diretamente relacionadas com as experiências vividas. 

Com base nas respostas apresentadas pelas professoras durante as entrevistas, emergiram seis 

(6) subcategorias de análise. As mesmas encontram-se descritas no quadro 3, a seguir: 
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Subcategoria Descrição Aportes teóricos 
O termo “projeto” Identificar as visões, distorcidas ou 

adequadas, dos professores sobre o 
conceito.  

Hernández (1998); 
Moura e Barbosa (2007); 
Nogueira (2007). 

A escolha do tema Analisar se o professor contextualiza e 
problematiza o tema do projeto e se leva 
em consideração os interesses dos alunos.   

Hernández (1998); 
Moura e Barbosa (2007); 
Nogueira (2007). 

 
O planejamento 

Analisar se o professor considera 
importante o envolvimento do aluno e se 
conhece alguns aspectos importantes para 
a elaboração do planejamento. 

Hernández (1998); 
Moura e Barbosa (2007); 
Nogueira (2007). 

O papel do 
professor/aluno 

Observar se o professor demonstra uma 
postura adequada ou não para trabalhar 
com projetos. 

Hernández (1998); 
Moura e Barbosa (2007); 
Nogueira (2007). 

 
A aprendizagem 

Analisar se o professor planeja atividades 
que promovam a aprendizagem 
conceitual, procedimental e atitudinal do 
tema.   

Hernández (1998); 
Moura e Barbosa (2007); 
Nogueira (2007). 

 
A avaliação 

Analisar se o professor faz uma avaliação 
classificatória ou formativa.  

Hernández (1998); 
Moura e Barbosa (2007); 
Nogueira (2007). 

Quadro 2: categorias de análise das concepções das professoras sobre projetos. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados demonstrou que duas professoras apresentam algumas concepções 

distorcidas sobre projeto com ideias que não incluem muitos dos conhecimentos que os 

estudiosos (HERNÁNDEZ, 1998; NOGUEIRA, 2007; MOURA E BARBOSA, 2007) da 

Pedagogia de Projetos consideram fundamentais.  Também identificamos situações onde as 

professoras apresentaram concepções que envolvem conceitos, procedimentos e atitudes 

adequadas à prática de projetos.  

O significado do termo projeto no contexto escolar  

Professora 1. Qual o significado do termo projeto no contexto escolar 

PA [...] trabalhar em conjunto, você escolhe um tema que esteja dentro da realidade do 
aluno, inserido na comunidade. Em cima disso você discute as necessidades do local, 
daquela comunidade, a partir daí, você traça seus objetivos dentro daquele contexto. 
Daí você vai trabalhar sua metodologia, seus objetivos, todo seu procedimento. Não 
é uma coisa parada, é ativa, não tem nada pronto, no percurso você vai vendo suas 
necessidades de modificação, de inserir alguns elementos, e, a partir daí, você vai 
crescendo com todo grupo, com aluno, com professor, com comunidade. Então é um 
processo de construção ativo. 
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PB Seria desenvolver uma pesquisa com os alunos, que o professor determinou pra um 
grupo, sem um prazo determinado. 

PC 
[...] reunir várias ideias e tentar montar uma única ideia, com vários âmbitos de 
trabalho de pesquisa, pra haver uma questão de conscientização e aplicação do que 
se está trabalhando. 

Quadro 3: concepções das professoras sobre o termo “projeto”. 

Não identificamos nenhuma distorção na concepção de PA sobre o significado do termo 

projeto. Porém, ao analisar a fala de PB e PC identificamos algumas ideias distorcidas. 

A concepção de PB sobre projeto revelou que desconhece uma das principais características 

do projeto que é a finitude. Para Moura e Barbosa (2007) a definição de um período de tempo 

é um fator importante para a concretização e desenvolvimento de um projeto. Por ser um 

empreendimento que tem duração finita, ou seja, com princípio e fim bem definidos, 

problemas como início indeterminado, datas flutuantes ou qualquer ausência de informação 

sobre quando e como o trabalho vai ser realizado, deve ser evitada. Falhas nesse aspecto 

podem dificultar o andamento do projeto e comprometer os resultados.  

A concepção de projeto sem prazo determinado pode ser um obstáculo na prática pedagógica 

de PB, porque se não planejar quando cada atividade será realizada, dificilmente seus alunos 

irão se comprometer com o trabalho, pois sem ter clareza sobre suas responsabilidades não 

ficarão motivados para agir. Conforme Nogueira (2007) o sujeito sentirá motivação sempre 

que estiver ativo na ação e no meio. Por isso torna-se necessário que o professor, junto com os 

estudantes, determine as datas e os prazos para a realização das tarefas.     

Outra distorção identificada no discurso de PB refere-se à ideia de projeto como tarefa 

determinada pelo professor. O verbo “determinar” significa mandar que se faça; ordenar, 

prescrever, estabelecer, decretar (HOUAISS, 2007). Ao utilizar essa palavra para definir o 

trabalho com projeto a professora demonstra uma postura autoritária diante dos alunos. Essa 

postura não é compatível com a prática de projetos, porque quando determinamos o que o 

aluno deve fazer, estamos tolhendo sua liberdade de escolha e impedindo o desenvolvimento 

da sua autonomia. De acordo com Freire (1996) o professor autoritário, que afoga a liberdade 

do educando e desvaloriza o seu direito de ser curioso e inquieto transgride os princípios 

fundamentalmente éticos de nossa existência.  
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Para Nogueira (2007) a melhor maneira de envolver o aluno no projeto é partir do seu foco de 

interesse, para que este busque resolver problemas que supram suas necessidades, desejos e 

sonhos. Neste caso, é papel do professor atuar como orientador do processo de construção do 

conhecimento, devendo estar aberto aos questionamentos, às indagações, às dúvidas e à 

curiosidade dos alunos. Como defende Freire (1996) cabe ao professor ser questionador, 

reflexivo, e consciente do seu papel de formar cidadãos críticos e não se limitar a “tentar” 

transferir conhecimentos. 

A última distorção identificada na fala de PB é a visão reducionista de projeto como pesquisa. 

Segundo Nogueira (2007) é preciso romper com esse reducionismo e ampliar o conceito de 

projeto, pois este vai além do estudo de um tema, sendo verdadeira fonte de investigação e 

criação que envolve não só a atividade de pesquisa, mas requer outras atividades como: 

problematização do tema; estabelecimento de objetivos, metas e ações; levantamento, análise, 

depuração das hipóteses; planejamento e execução de atividades de investigação; avaliação e 

apresentação dos resultados. 

Ao analisar o discurso de PC também identificamos a visão reducionista de projeto como 

pesquisa. Nesse aspecto, apresentou ideia semelhante a PB, aspecto já discutido 

anteriormente.            

A segunda distorção observada na fala de PC refere-se à crença de projeto como uma reunião 

de ideias. Essa percepção se aproxima da visão cartesiana do conhecimento, segundo a qual o 

todo corresponde à soma das partes. Para Capra (2006) a natureza do todo é sempre diferente 

da mera soma das partes, portanto para que o aluno desenvolva uma visão holística sobre o 

tema, ou seja, para que busque um entendimento integral dos fenômenos observados é 

necessário que os professores das diferentes disciplinas trabalhem de forma integrada 

elaborando um planejamento que responda de maneira satisfatória ao problema gerador do 

projeto.  
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A escolha do tema 

Professora 2. Como deve ser feita a escolha do tema do projeto? 

PA A situação problema deve partir da necessidade da comunidade, o nosso foco é o 
aluno e onde ele está inserido, então a gente tem que partir dele: o que é que ele quer 
trabalhar?[...] se não envolver o interesse do aluno muitas vezes o projeto não flui, 
pois não atrai se não partir dele. 

PB 
Poderia ser um tema atual, um assunto que esteja, no momento, em debate com os 
alunos, pode ser o professor levando a ideia pra ser debatida ou os alunos levarem 
também esse interesse para o professor e desenvolverem juntos. Acho até que ficaria 
mais interessante vindo deles. 

PC 
Primeiro deve ser enfocado pelo grupo de professores. Alguém leva a ideia e entra em 
votação, se tiver mais de uma, a gente discute e vê qual é a que tem mais viabilidade. 
E também, depois leva ao alunado. A gente pensa num tema, de acordo com as 
circunstâncias, situações do cotidiano do aluno ou do ambiente, situações que tenham 
chamado a atenção a nossa volta, que estejam, como diria?Em foco, na moda... 

Quadro 4: concepções das professoras sobre a escolha do tema. 

Não identificamos nenhuma distorção nas concepções de PA e PB sobre a escolha do tema de 

um projeto. Porém, ao analisar a concepção de PC sobre a escolha do tema identificamos 

alguns problemas.  

Para PC o tema deve ser definido, primeiro pelo grupo de professores, para depois ser 

apresentado aos alunos. Nessa situação, não foram oferecidas oportunidades aos estudantes 

para exporem suas ideias, sonhos e desejos, atitude que contraria as recomendações dadas na 

literatura sobre projetos. Nogueira (2007) recomenda que o professor sempre leve em 

consideração os interesses dos alunos, pois dessa forma estaria buscando resolver problemas 

que atendam às necessidades deles. Porém, é importante que haja um equilíbrio que garanta a 

intenção pedagógica e os interesses dos alunos. Nogueira (2007) orienta que os professores 

planejem uma linha básica do conteúdo para ser utilizada com o referencial de possibilidades 

e sugestões a serem discutidas com os alunos.   

Ainda analisando a concepção apresentada por PC verificamos que um dos critérios que 

utiliza na definição do tema é sua relação com o cotidiano do aluno. Porém, queremos chamar 

a atenção para um problema: Como PC pode escolher um tema que esteja de acordo com o 

cotidiano do sujeito, se não permite que o aluno participe dessa decisão? Esse pensamento 

contraditório pode ser um impedimento para uma prática de projeto bem sucedida, pois para 
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conhecer o cotidiano do aluno é preciso que o professor esteja aberto ao diálogo e escute as 

ideias e opiniões de todos.  

A última distorção identificada no discurso da PC refere-se à ideia de usar a moda como 

critério para escolher o tema. Segundo Nogueira (2007) o tema não deve ser escolhido com 

base em critérios frágeis, ou seja, o simples fato de estar na moda não justifica uma 

determinada opção. Por isso, o professor deve trabalhar um tema que possa ser 

problematizado, de fácil integração entre as disciplinas e provocador de mudanças nas 

estruturas mentais dos alunos.  

O planejamento 

Professora 3.Como planejar os projetos e quem deve estar envolvido? 

PA 
Traçar seu objetivo. Acho que isso aí é primordial: O que é que eu quero atingir com 
aquilo? Depois você vê os processos metodológicos: Como você vai atingir aqueles 
objetivos? Você traça uma situação- problema detectada naquele local e, a partir daí, 
você vai com seus processos metodológicos todinhos pra atingir aqueles objetivos até 
chegar à conclusão e ver com seu gestor aquilo que você pode modificar dentro do 
que você pesquisou.  

PB 
Os principais envolvidos são o professor responsável junto com os alunos, também 
deve envolver outras disciplinas, mas principalmente envolveria um grupo de alunos 
de uma determinada turma. 

PC 
No planejamento devemos levar em consideração uma série de enfoques, tempo de 
preparação, tempo de atuação, o tempo total dele, recursos, materiais didáticos, 
materiais de pesquisa, materiais que poderão e deverão ser ou não comprados, 
depende muito.  

Quadro 5: concepções das professoras sobre o planejamento do projeto. 

Ao analisar as concepções de PA, PB e PC sobre o papel dos alunos e professores no projeto 

não identificamos nenhuma ideia distorcida que possa comprometer o desenvolvimento do 

trabalho na escola.   
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O papel do professor/aluno 

Professora 4. Como você vê a participação dos alunos e professores no projeto? E que 
atividades considera essenciais para serem desenvolvidas por eles? 

PA 
 [...] Pesquisar, escolher um tema, fazer o levantamento bibliográfico, estudar sobre 
aquilo, ver o que ele realmente quer de acordo com o objetivo que foi traçado no 
projeto e, a partir daí, desenvolver [...]. Fora isso, ele tem que saber interagir, tem 
que ser dinâmico, porque não se trabalha com projeto parado, tem que ser uma 
pessoa determinada, e uma série de outras qualidades que ele tem que ter, fora o 
conhecimento do conteúdo. 

PB 
O professor deveria ser o norteador, dando auxílio ao estudante e orientando, mas o 
aluno deveria ser o principal (ator) no desenvolvimento da pesquisa. 

PC 
O aluno é uma peça fundamental, ele é o foco do projeto [...] meus alunos já 
montaram peça de teatro, já apresentaram, já interagiram com os alunos de outra 
escola sem haver ensaio. 

Quadro 6: concepções das professoras sobre o papel do professor/aluno no projeto. 

Ao analisar as concepções de PA, PB e PC sobre o papel dos alunos e professores no projeto 

não identificamos nenhuma ideia distorcida que possa comprometer o desenvolvimento do 

trabalho na escola.   

A aprendizagem do aluno 

Professora 5. Em termos de aprendizagem, quais as possibilidades do trabalho com 
projetos? 

PA 
O projeto traz tudo isso, aprendizagem procedimental, atitudinal, ele fica com uma 
aprendizagem mais significativa, porque ele faz parte do processo, ele é um agente e 
não é passivo. Então o projeto traz isso, tira o aluno da passividade e deixa-o como 
um ser consciente, dinâmico, participativo, que sabe interagir e uma série de outras 
qualidades, bem diferentes. 

PB 
Com os projetos os alunos passam a ver o conteúdo na prática. Obviamente eles vão 
ter que pesquisar e vivenciar tudo aquilo que eles viram na teoria. Eu acho que com 
esse lance do vivenciar tende a ser mais fácil, para eles, a captação e absorção da 
informação. 

PC 
Respostas evasivas. 

Quadro 7: concepções das professoras sobre a aprendizagem do aluno no projeto. 
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Ao analisar as concepções de PA sobre as possibilidades de aprendizagem no trabalho com 

projetos não identificamos nenhuma ideia distorcida que possa comprometer o 

desenvolvimento do trabalho na escola.   

Por outro lado, a análise do discurso de PB nos permitiu identificar a concepção de 

aprendizagem com foco no conteúdo. Consideramos essa ideia distorcida porque a prática de 

projetos possibilita a aprendizagem não só dos conteúdos, mas também de habilidades e 

competências. Segundo Nogueira (2007) o tema do projeto pode ser explorado nas dimensões 

conceitual, procedimental e atitudinal, ou seja, é necessário que o aluno aprenda também a 

fazer e a ser. Para isso, o professor pode explorar as inteligências múltiplas através do 

desenvolvimento de atividades musicais, corporais, espaciais, pictóricas, emocionais e 

interpessoais.  

A avaliação do aluno 

Professora 6. Em termos de aprendizagem, quais as possibilidades do trabalho por 
projetos? 

PA 
A avaliação é contínua. Quando você trabalha com projeto, cada dia que você 
trabalha com o aluno é uma avaliação, porque ele cresce a cada dia, ele muda, você 
faz a sua avaliação do que ele trouxe pra você da pesquisa, do que ele escreveu, do 
que ele fez, e você, ali mesmo quando faz as correções e orienta, já tá fazendo com 
que ele aprenda, e ele já volta outra pessoa, nunca volta o mesmo.  

PB 
Por que não apresentar (os resultados do trabalho com projetos)? Porque uma vez 
que está saindo da sala de aula, acho que não deveria voltar pra uma avaliação 
escrita. Por que não fazer um momento cultural na escola e eles apresentarem o 
projeto? Com data show, banner, enfim... 

PC 
É complicada porque envolve muita coisa, envolve uma avaliação pessoal, uma 
avaliação do grupo, envolve uma avaliação que foge ao poder dele, à vontade dele, 
mas a gente consegue fazer a avaliação. Em observação e em análise, com conversa 
daqui e dali a gente chega lá.  

Quadro 8: concepções das professoras sobre a avaliação do aluno no projeto. 

Ao analisar as concepções de PA e PC não identificamos nenhuma ideia distorcida que possa 

comprometer o desenvolvimento dos projetos na escola.  

A análise da fala de PB permitiu identificar a concepção de avaliação pontual. Apesar de 

considerar importante a apresentação dos resultados no final do projeto, acreditamos que a 

avaliação não pode se resumir apenas a esta etapa, onde o mais importante é mensurar os 
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conteúdos apreendidos, não havendo preocupação com o percurso seguido pelo aluno. De 

acordo com Nogueira (2007) no projeto devemos avaliar as múltiplas competências colocadas 

em prova ao longo de todo o processo. Neste caso, Hernández (1998) sugere que sejam 

garantidos no mínimo três momentos avaliativos: (a) a avaliação inicial; (b) a avaliação 

formativa; e (c) avaliação recapitulativa.  

CONCLUSÃO 

Neste estudo identificamos que as professoras têm concepções tanto adequadas quanto 

distorcidas sobre projetos de trabalho. PA foi quem apresentou ideias compatíveis com os 

conhecimentos produzidos pelos pesquisadores educacionais (MOURA E BARBOSA, 2007; 

NOGUEIRA, 2007; HERNÁNDEZ, 1998). Em contrapartida, PB e PC apresentaram algumas 

concepções tradicionalistas, reducionistas e inadequadas sobre projeto que tem influenciado 

de maneira negativa no desenvolvimento das atividades pedagógicas na escola. Diante desses 

resultados, consideramos que um fator interveniente no processo de desenvolvimento-

descontinuidade dos projetos foi a percepção distorcida, apresentadas por algumas 

professoras, sobre essa proposta pedagógica. 

Verificamos que as educadoras, PB e PC ainda estão fortemente fundamentas no modelo 

tradicional de ensino no qual o professor é detentor do saber e centro do processo ensino-

aprendizagem. Entre as concepções tradicionalistas, identificamos: projeto como atividade 

determinada pelo professor na qual o aluno não participa da escolha do tema e planejamento 

do trabalho; e projeto com foco na aprendizagem do conteúdo e avaliação classificatória e 

pontual. Essas ideias transformam-se em obstáculos na prática, porque muitas vezes, 

impedem que os alunos se sintam motivados e participem ativamente do processo de 

construção do projeto.  

Observamos também, que as docentes têm ideias reducionistas sobre o termo projeto, 

resumindo esse trabalho a uma simples pesquisa bibliográfica ou a um conjunto de tarefas. 

Como consequência, pode-se presenciar atividades sendo conduzidas de maneira insipiente, 

com poucas características de um projeto e ineficazes no que diz respeito à aprendizagem dos 

alunos. Moura e Barbosa (2007) observaram que, atualmente, no meio educacional, muitas 

atividades consideradas pelos professores como projeto, na realidade não podem ser definidas 

como tal.  
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De acordo com Nogueira (2007) será difícil consolidar a prática de projeto no meio 

educacional se não conseguirmos romper com esses velhos paradigmas, com modelos mentais 

arraigados e com uma postura totalmente formal e tradicional de ensino. Diante desse fato, 

podemos concluir que a consolidação dos projetos na Escola investigada depende da ruptura 

das visões reducionistas e tradicionalistas sobre projeto apresentadas pelas professoras de 

Ciências e Biologia.   

Acreditamos ser possível avançar nessa direção, quando se tem em vista, na formação 

docente, oportunidades para que os professores reflitam criticamente sobre suas próprias 

ideias, comportamentos e atitudes, e assim, tomem consciência das suas limitações e sintam 

necessidade de mudar a sua prática. 

Hernández (1998) destaca que as inovações surgem num contexto de reflexão e de discussão 

pedagógica que exige um determinado grau de formação e aperfeiçoamento.  Dessa maneira, 

para que as professoras reconstruam suas concepções sobre projetos de forma adequada, 

rompendo com as visões tradicionalistas e reducionistas, é importante que participem de 

cursos de formação, no qual possam se apropriar das teorias educacionais que fundamentam 

sua prática e, com base nesses conhecimentos, discutam sobre as questões que afetam o seu 

trabalho. 

Melhorias no processo ensino-aprendizagem têm maiores chances de acontecer quando há 

investimento na formação docente. Jófili (1997) acredita que os professores conseguem 

superar muitos obstáculos quando participam de cursos de formação continuada que os 

apoiem e instiguem a desenvolver uma pesquisa através da qual possam testar suas hipóteses 

e solucionar os problemas escolares.  

Diante desse contexto, sugerimos que pesquisas-intervenção crítico e colaborativa sejam 

realizadas nas escolas a fim de que seja estabelecida uma parceria entre pesquisadores 

educacionais e professores para que, juntos, trabalhem e encontrem a solução dos problemas. 

Para Jófili (2006) essa colaboração é valiosa porque o “pesquisador de fora” ajuda o 

“pesquisador de dentro” a pensar criticamente sobre sua prática. Outra solução está na união 

entre os programas de formação de professores e as escolas envolvidas nas capacitações para 

a criação de objetivos e ações efetivas na solução dos problemas escolares. 
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