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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Caro (a) estudante,

Parabéns por iniciar mais uma etapa em sua vida, não são todos que pos-

suem esta força de vontade, dedicação e coragem. Coragem para superar 

obstáculos e crescer na vida.

Tudo o que acontece em nossas vidas, tudo o que acontece com você, tem 

um propósito de Deus, você está tendo uma grande oportunidade agora, 

por isso, estude sempre com entusiasmo e otimismo.

E para iniciarmos nosso estudo, deixo este trecho do livro “O Pequeno Prín-

cipe” – de Antoine de Saint-Exupéry.

“Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é única 

e nenhuma substitui a outra.

Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só nem nos 

deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. 

Há os que levam muito, mas há os que não levam nada.

Essa é a maior responsabilidade de nossa vida, é a prova de que duas almas 

não se encontram ao acaso. ”

Um ótimo estudo!

Denise e Elisa

Palavra das Professoras-autoras
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Apresentação da Disciplina

Caro (a) estudante,

Você está iniciando esta disciplina e a nossa proposta é colaborar para a sua 

formação, visando à geração de conhecimento e sua organização intelectual 

e social.

Este material foi elaborado de maneira que seu aprendizado se torne praze-

roso e agradável. 

Os conteúdos tratados nas aulas da disciplina de Metodologia de Projetos 

lhe ajudarão em sua vida cotidiana e profissional.

Este caderno será apresentado como um manual bem prático para elabora-

ção de projetos. Ao longo das aulas serão descritos os procedimentos que 

você deverá fazer em uma pesquisa, e os referenciais básicos para a constru-

ção de um projeto, demonstrando sempre a diferença entre metodologia, 

métodos e técnicas.

Aproveite esta oportunidade estudando e realizando todas as atividades pro-

postas.

Você está diante de uma ferramenta que irá enriquecer e aprimorar sua vida 

profissional.

Dedique-se aos estudos e será um(a) profissional de sucesso!
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Aula 1. Metodologia de projetos

Objetivos:

• reconhecer a importância da metodologia para a elaboração de 

um projeto;

• identificar um roteiro básico para a elaboração de um projeto;

• formular problemas; e

• definir projeto.

Caro (a) estudante,

Nesta primeira aula de Metodologia de Projetos, apontaremos a importância 

desta disciplina para seus estudos, ela também lhe dará subsídios para a 

elaboração de um projeto, apresentando um roteiro básico que é de funda-

mental importância para nortear o trabalho de um bom pesquisador. Vamos 

lá!

1.1 Definição e objetivo
Você sabe o conceito de projeto? Projetos são atividades inter-relacionadas e 

coordenadas com a finalidade de alcançarem objetivos desejados dentro de 

um determinado período.

Eles são necessários quando queremos resolver ou transformar algo que não 

está de acordo com o que desejamos, assim eles contribuem para solucio-

narmos “problemas”, de qualquer natureza, que identificamos e que pre-

tendemos melhorá-los.

Quando falamos em “problema” queremos dizer que é o que impul-
sionará o trabalho de pesquisa, ele é criado pelo próprio autor e rela-
cionado ao tema escolhido.
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1.2 Formulação de um “problema” para a  
 elaboração de um projeto
Vamos esclarecer melhor sobre a formulação de um problema, que é uma 

etapa importante para a construção de um projeto.

Esse “problema” pode ser considerado como uma indagação que temos, 

algo que ainda não foi esclarecido ou explicado como gostaríamos.

Se consultarmos um dicionário encontraremos várias definições para esse 

termo, mas o que nos interessa é aquele que diante de uma questão nos 

deixa dúvida e queremos esclarecê-lo. Na sequência, vamos ver o conceito 

de método. 

1.3 Definição de método
E o método você sabe o que é? Método é um caminho que seguimos para 

alcançarmos um objetivo. Para cada situação que nos deparamos, cada situ-

ação a ser resolvida sempre teremos que buscar um método mais adequado, 

mas estudaremos este assunto com maiores detalhes na aula cinco.

Para Legembre (1993), metodologia é um conjunto de métodos utilizados 

para pesquisa em determinado setor de atividades. Assim entendemos a 

importância da metodologia, porque ela nos auxiliará a estabelecer alguns 

procedimentos didáticos, metodológicos e técnicos para a construção de 

nosso projeto.

1.4 Roteiro básico para a elaboração de  
       um projeto
Sempre que vamos elaborar um projeto seguimos um roteiro básico que 

nos auxilia na construção do mesmo. O roteiro deve conter os seguintes 

elementos:

Título do projeto – (deve ser claro e conciso).

Caracterização do problema e justificativa – (o projeto elaborado será 

uma resposta a um determinado problema identificado, em uma comunida-

de ou em uma escola, dependendo de nosso objetivo).

Devemos considerar que a justificativa de um projeto deve conter todos os 

Conciso: resumido
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detalhes, pois é através dela que apresentaremos respostas a questão: por 
que.

Por que iremos elaborá-lo?

Por que executá-lo?

Por que ele deve ser aprovado?

Você responderá essas questões discorrendo sobre a importância desse pro-

blema para a sua comunidade ou escola, quais os benefícios que serão al-

cançados depois de sua realização, etc.

Depois da justificativa são apresentados os objetivos, que irão responder as 

questões: Para que e Para quem.

Os objetivos são formulados pensando sempre na solução de seu problema.

Temos dois tipos de objetivos:

Objetivo geral – corresponde ao produto final o qual queremos atingir.

Objetivos específicos – correspondem às ações que iremos executar den-

tro de um determinado período.

As metas são os resultados parciais a serem atingidos e faremos sempre as 

perguntas: O que queremos, para que queremos e quando queremos.

Cada objetivo específico deve ter uma ou mais metas.

Podemos responder aqui às seguintes perguntas: como, com que, onde, 
quanto.

Há vários tipos de pesquisa: pesquisa experimental; descritiva; bibliográfica; 

documental; de laboratório; ação e participativa. Estudaremos todas elas na 

aula sete, bem como os métodos, técnicas e instrumentos que utilizaremos 

quando formos elaborar um projeto.

Nosso projeto será considerado bem elaborado se tivermos uma metodo-

logia bem definida e clara, por isso estudaremos com cuidado essa meto-
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dologia de projeto, pois é através dela que teremos a certeza que nossos 

objetivos terão condições de serem alcançados.

Com relação ao cronograma, parte integrante de nosso roteiro, responde-

remos a seguinte pergunta: Quando? Aqui nossas atividades devem sempre 

estar inseridas em um determinado período (tempo), e em uma disposição 

gráfica das épocas em que iremos realizar nosso projeto.

Se precisarmos teremos também o orçamento, que responde à questão: 

Com quanto? Aqui aparecerá o quanto serão gastos e de que fontes virão 

os recursos.

Para terminarmos, não podemos nos esquecer da revisão bibliográfica que 

irá nos servir de base para a ação do problema, irá mostrar se o autor do 

projeto está inteirado do assunto no nível teórico.

Para iniciarmos um projeto devemos ter algum conhecimento prévio sobre 

o assunto que iremos pesquisar ou se o tema escolhido se encontra dentro 

de nosso interesse, só assim teremos verdadeiramente uma aprendizagem 

significativa através desse instrumento de aprendizagem.

Projeto é algo planejado, que surgiu da ideia ou necessidade de al-
guém. É uma atividade realizada através de ações, na qual o desejo 
é atingir um objetivo final, mas sempre com uma sequência lógica, 
dentro de um prazo determinado.

Os projetos nos dão a liberdade para trabalharmos em conjunto, de uma 

forma mais dinâmica, significativa e interessante, tanto para o aluno quanto 

Figura 1
Fonte: sxc.hu
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para o professor, pois eles proporcionam uma aprendizagem em tempo real 

e diversificado. Com eles o professor deixa de trabalhar de maneira autori-

tária e o aluno vai investigar, formular hipóteses, registrar dados e torna-se 

sujeito do seu próprio conhecimento.

Podemos dizer que projeto é um documento importantíssimo, pois é com ele 

que concretizamos e esclarecemos tudo sobre a pesquisa que iremos fazer. 

Não existe uma regra fixa para sua elaboração, tudo vai depender de nosso 

objetivo e o tipo de problema a definirmos para nossa pesquisa, temos tam-

bém que detalhá-lo para ele ser avaliado e ter êxito.

Enfim, o projeto é um documento fundamental que norteará o pesquisa-

dor e sua equipe, pois ele apresentará todo o roteiro e ações que irão ser 

desenvolvidas. O pesquisador para elaborar um projeto precisa ter algumas 

qualidades que irão ajudá-lo como, por exemplo: curiosidade, criatividade, 

perseverança, confiança, integridade, sensibilidade, paciência e humildade.

Outro aspecto importante ao trabalhamos com projeto é que ele proporcio-

na a interdisciplinaridade, assim há uma troca de experiência e a articulação 

entre teoria e prática.

Para o Filósofo e Professor John Dewey, os projetos transformam a escola 

em um espaço vivo de interação, trazem novas perspectivas para entender-

mos o processo de ensino-aprendizagem, e deixa de ser um simples ato de 

memorização.

Quando pensamos em elaborar um projeto podemos pensar que ele depen-

de de inúmeros fatores, e o principal é a natureza de nosso problema. Nesta 

Figura 2
Fonte: sxc.hu
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disciplina priorizamos os projetos educacionais, eles devem ser bem elabo-

rados, bem formulados, com objetivos bem definidos, para que proporcione 

uma aprendizagem significativa, cheia de interação e trabalho em equipe.

Nesta aula, você teve a oportunidade de aprender um pouco sobre a impor-

tância da metodologia na elaboração de um projeto, também vimos como 

fazer um roteiro básico o que irá ajudá-lo na hora de formular este projeto.

Vamos ao resumo da aula.

Resumo 
Nesta aula, apontamos que projetos são atividades inter-relacionadas e coor-

 

 

Figura 3 - Mapa Conceitual da Aula 01
Fonte: sxc.hu



Aula 1 - Metodologia de projetos Rede e-Tec Brasil19

denadas com a finalidade de alcançarem objetivos desejados, dentro de um 

determinado período. Mostramos também que método é o caminho que 

seguimos para alcançarmos um objetivo.

Para fixar melhor os conteúdos vamos praticar.

Atividades de aprendizagem

1. Observe a ilustração acima. Nesta imagem percebemos que está havendo 

uma interação entre o grupo. Tente estabelecer uma relação entre a imagem 

e a produção de um projeto.

2. Para o Filósofo e Professor John Dewey, os projetos transformam a escola 

em um espaço vivo de interação. O que você entendeu sobre esta afirma-

ção?

3. Trabalhar com projetos nos traz novas perspectivas sobre o processo de 

ensino-aprendizagem?

4. Quais são as etapas que um pesquisador deve seguir para a elaboração 

de um projeto?

5. Relacione as definições da 2ª coluna de acordo com as etapas que pode-

mos seguir para a elaboração de um projeto:

Figura 4
Fonte: morguefile.com
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(1) Justificativa

(2) Objetivo Geral

(3) Objetivos Específicos

(4) Metas

(5) Cronograma

(6) Orçamento

(7) Revisão Bibliográfica

(   )  corresponde ao produto final que queremos atingir.

(   )  irá nos servir de base para a ação do problema, irá mostrar se o autor do  

projeto está inteirado do assunto no nível teórico.

(   )  através dela que apresentaremos respostas para o nosso problema.

(   )  aqui aparecerá o quanto serão gastos e de que fontes virão os recursos.

(   )  resultados parciais a serem atingidos.

(   )  aqui nossas atividades devem sempre estar inseridas em um determi-

nado período (tempo), e em uma disposição gráfica das épocas que iremos 

realizar nosso projeto.

(   )  correspondem às ações que iremos executar dentro de um determinado 

período.

Caro (a) estudante,

Finalizamos a nossa primeira aula, na qual tratamos de conceitos importan-

tes que nos serão de grande valia para a continuidade da disciplina. A seguir 

mostraremos as metodologias para projetos. Até lá!
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Caro (a) estudante,

Dando continuidade aos conteúdos estudados na primeira aula, abordare-

mos a importância de se trabalhar com projetos.Trataremos também do pla-

nejamento estratégico. Fique atento (a).

2.1 A importância de se trabalhar com   
 projetos
Para iniciarmos nossa aula, responda à estas perguntas:

O que é método? O que é pesquisa? Com certeza você chegará bem próxi-

mo de: 

Método: “Forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado 

problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo”.

Pesquisa: “Processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico”.

Hoje em quase todos os segmentos sejam eles, educacionais, intelectuais, 

etc. a ideia de se trabalhar com projetos vem aumentando, pois eles nos dão 

novas formas de organizar e realizar qualquer atividade profissional. Pode-

mos definir então que o projeto é uma forma organizada de resolvermos um 

problema, por isso temos que definir bem a(s) metodologia(s) que iremos 

Aula 2. Entendendo as metodologias   
  para projetos 

Objetivos:

• definir método e pesquisa;

• reconhecer a importância da metodologia para um projeto; e

• valorizar a importância de um planejamento estratégico.
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utilizar para alcançarmos nosso objetivo.

Para programarmos melhor uma metodologia para os projetos, precisamos 

de um planejamento estratégico, com bastante informações para conseguir-

mos atingir nossos objetivos.

O projeto é um instrumento onde transformamos as estratégias em 
resultados.

Precisaremos também de exaustivas tentativas embasadas em uma funda-

mentação teórica a respeito do assunto que iremos abordar e temos que 

admitir que as tecnologias nos ajudem nesta fase.

2.2 Planejamento estratégico
Vamos falar um pouco sobre o planejamento estratégico. Você sabe o que 

é? Quando falamos de planejamento estratégico estamos nos referindo à 

mobilização de todos os envolvidos em uma determinada atividade, visando 

sempre atingir os objetivos propostos.

Então, podemos dizer que planejamento estratégico é uma metodologia, 

ou seja, um caminho que traçamos visando alcançar um objetivo desejado.                                

Alguns autores se referem ao planejamento estratégico como a bússola para 

os membros de uma determinada organização. 

O planejamento estratégico é mais usado nas empresas, mas não é impossí-

vel aplicá-lo nas escolas, pois ele se resume em todo esforço que os educa-

dores fazem de maneira a atingirem uma boa organização escolar.

Para que a escola consiga estabelecer um planejamento estratégico, ela deve 

levar em consideração alguns elementos internos e externos da escola a fim 

de organizar um processo educacional significativo.

As escolas precisam explorar algumas linhas de ação para alcançar seu ob-

jetivo e ter sempre um pensamento inovador e criativo para conseguir uma 

transformação da realidade em que vivem.

Ter sempre um referencial a seguir e construir também boas referências para 

os outros, sempre pensando em resultados positivos.
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Para que isso ocorra a escola tem que saber qual é o seu papel na comuni-

dade que representa, quais são os desafios que permeiam nossa educação, 

quais necessidades a escola deve atender e o que ela vai construir de melhor.

Agora, vamos esclarecer a importância da metodologia nos projetos. Veja.

Uma metodologia constitui-se de uma abordagem bem organizada e essa 

organização deve ser feita de maneira que todos os envolvidos no processo 

possam usá-la. Ela deve ser discutida, e sempre que possível, avaliada e com-

plementada na medida de sua elaboração.

A metodologia pode ser desenvolvida em fases para facilitar sua aplicação e 

para melhor ser avaliada por todos da equipe. Essas avaliações a que nos re-

ferimos são aqueles momentos em que todos podem, multidisciplinarmente, 

verificar se os objetivos do projeto estão sendo atendidos.

Observe que na educação a pedagogia de projetos nos auxilia na proposta 

de trabalharmos com eles, e você sabe o que é? Porque surgiu a pedagogia 

de projetos?

2.3 Pedagogia de projetos
No início do século XX, alguns filósofos e educadores 

americanos como John Dewey e William Kilpatrick, pro-

puseram uma proposta da “Metodologia de Projetos”, 

eles acreditavam que a educação não só nos preparava 

para a vida, mas ela era a própria vida, assim eles expli-

cam que as experiências que nos são proporcionadas são 

importantes para nosso desenvolvimento, e trabalhando 

com projetos poderemos alcançar ou mesmo chegarmos 

mais perto do objetivo de preparar o aluno para a vida.

No Brasil o trabalho com projetos começou a se difundir 

a partir da divulgação do movimento conhecido como 

“Escola Nova”, através de Anísio Teixeira e Lourenço 

Filho.

Trabalhando com projetos damos à educação um senti-

do novo, em que as tentativas de resolvermos situações 

problemáticas são aliviadas e a autonomia do aluno é 

Escola Nova – Esse nome foi 
dado por apresentar ideias novas 
para a renovação do ensino. 
Esse acontecimento surgiu 
primeiramente na Europa.
Os inspiradores da Escola Nova 
foram: o escritor: Jean-Jacques 
Rousseau; os pedagogos: 
Heinrich Pestalozzi e Freidrich 
Fröbel; na América o filósofo 
e pedagogo Jhon Dewey e o 
psicólogo Edouard Claparède e o 
educador Adolphe Ferriere.
No Brasil vários educadores 
se destacaram: Rui Barbosa, 
Lourenço Filho e Anísio Teixeira.
Para esses estudiosos a 
educação devia deixar de ser 
meros locais de transmissão de 
conhecimento.
Enfim a Escola Nova propunha 
uma renovação do ensino, o 
aluno teria que ser o autor 
de sua própria experiência, e 
os métodos usados na escola 
teriam de ser criativos.

Figura 5 - John 
Dewey

Fonte: biography.com

Figura 6 - Anísio 
Teixeira

Fonte: infoescola.com
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garantida. Aqui os conteúdos estudados passam a ser meios para ampliar 

a formação dos alunos e sua interação na realidade de forma crítica e dinâ-

mica.

A Pedagogia de projetos transforma a escola em um espaço aberto à cons-

trução de aprendizagens significativas.

Há relatos de professores que dizem que trabalhando com projetos em sala 

de aula melhora a disciplina, porque os alunos entendem que também fa-

zem parte da coordenação do trabalho a ser realizado, a motivação aumenta 

e aprendizagem é vista claramente.

Figura 7
Fonte: brasil.gov.br

Figura 8
Fonte: www.socorro.sp.gov.br/
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A aplicação dessa metodologia de projeto tem o apoio das novas tecnolo-

gias, porque são primordiais para o sucesso dessa aplicação em uma prática 

pedagógica. O computador será uma ferramenta tecnológica que auxiliará 

desde a pesquisa até a identificação e classificação de dados relevantes da 

pesquisa.

As novas tecnologias aplicadas à educação ampliam a relação entre “conhe-

cedor e conhecimento”, porque com elas certamente teremos mudanças no 

eixo ensino-aprendizagem, com esse tipo de ajuda não cairemos nas limi-

tações dos métodos tradicionais de ensino, o professor pode ultrapassar os 

limites do ensinar, assim ele somente coordenará e articulará a relação entre 

teoria e prática e como você já deve ter estudado, o aluno será o responsável 

pela obtenção de seu conhecimento.

Segundo Hernandez (1998), os projetos de trabalho contribuem para uma 

(re) significação dos espaços de aprendizagem de tal forma que eles voltem 

para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes.

Temos que levar em consideração que trabalhar com projetos não é uma ta-

refa simples, são vários os níveis de interesses e necessidades, trabalharemos 

com equipes diversificadas e isso exige grande disposição e capacidade de 

trabalho em grupo.

Logo, a metodologia de projeto é um plano que traçamos para administrar 

qualquer projeto, é esse procedimento que dará o “norte” para alcançarmos 

Figura 9
Fonte: brasil.gov.br
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o objetivo desejado.

É na metodologia que encontraremos os instrumentos necessários para a 

definição, planejamento, acompanhamento e desenvolvimento de nosso 

projeto.

Na elaboração de um projeto iremos encontrar inúmeras dificuldades, mas 

o esforço das pessoas envolvidas, o poder do trabalho em conjunto ajuda a 

viabilizar a execução do mesmo.

Muitos estudiosos procuram enfatizar a importância da pesquisa e conse-

quentemente de uma boa metodologia para a educação, pois com ela a 

educação torna-se mais dinâmica, só que temos que deixar bem claro que 

para que essa prática se desenvolva, primeiramente o professor tem que ser 

pesquisador, sempre voltado às questões educacionais.

Esperamos ter esclarecido as definições de método e pesquisa, e lembre-se 

de que, todos os segmentos profissionais estão procurando cada vez mais 

trabalhar com projetos, utilizando-se de um bom planejamento estratégico.

Resumo 
Nesta aula, apontamos que método é a forma como pensamos para chegar 

à natureza de um determinado problema.Vimos que pesquisa é o processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Mostramos 

que planejamento estratégico é um processo sistemático e constante toma-

da de decisões, visando o alcance de objetivos estabelecidos. Também foi 

abordado que no Brasil a divulgação do trabalho com projetos se deu com 

a Escola Nova através de Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Vamos praticar?

Atividades de aprendizagem
1. Observe este trecho, retirado da aula, sobre o planejamento estratégico. 

“Planejamento estratégico é um processo sistemático e constante tomada 

de decisões, visando o alcance de objetivos estabelecidos”.

Faça uma análise sobre a definição de planejamento estratégico a partir do 

fragmento acima.

2. Com o movimento da Escola Nova, alguns estudiosos queriam uma re-

novação no ensino, porque eles acreditavam que a educação não só nos 
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preparava para a vida, mas ela era a própria vida (Dewey). Identifique alguns 

fatores nos quais a escola auxilia na formação do aluno para a vida. 

3. Para elaborarmos um projeto precisamos de alguns instrumentos necessá-

rios para o desenvolvimento do mesmo. Quais são esses instrumentos?

Caro (a) estudante, 

Abordamos nessa aula três temas fundamentais: método; pesquisa e plane-

jamento estratégico. Na aula três trataremos das metodologias de projetos 

de aprendizagem e os PCNs. Preparado? Então, vamos lá!
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Aula 3. A metodologia de projetos de   
  aprendizagem e os PCNs

Objetivos:

• reconhecer a importância dos PCNs para a educação;

• conceituar habilidades e competências; e

• refletir sobre a importância de trabalharmos com projetos.

Caro (a) estudante,

Você sabia que os PCNs norteiam os trabalhos dos educadores, propõem 

uma educação comprometida com a cidadania? Com eles garantimos o 

respeito aos direitos humanos, o repúdio à discriminação, a garantia à digni-

dade e à cidadania, a participação democrática e a corresponsabilidade pela 

vida social, que são princípios para se realizar um trabalho pedagógico eficaz 

e verdadeiro. Esse é o tema que abordaremos nesta aula. Vamos lá?

3.1 Breve histórico sobre os PCNs
Antes de tratarmos sobre os projetos que de certa forma são inovações na 

ação pedagógica do professor e na aprendizagem do aluno, os PCNs foram 

elaborados por vários educadores que deram sugestões e também criticaram 

um documento elaborado pelo MEC. Com esta participação e como todos 

tinham um compromisso com a educação, esse documento foi melhor ali-

cerçado em dois grandes pilares. Você sabe quais são?

O primeiro pilar é a preservação das diversidades regionais, culturais e po-

líticas, pois sabemos que nosso país é continental, rico nessas variações, e 

o segundo são os fundamentos para a construção de referências nacionais 

comuns a todas as regiões brasileiras.

Com tudo isso o que ficou garantido foi a aquisição de conhecimentos pelos 

jovens, garantindo a eles a plena cidadania.

Cidadania - um conjunto de 
valores sociais que determinam o 
conjunto de deveres e direitos de 
um cidadão.
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Em algumas literaturas vocês encontrarão a seguinte explicação para os 

PCNs: 

Conjunto de proposições para análise, elaboração e revisão dos currículos, 

princípios metodológicos e políticas educacionais nos estados e municípios.

E você sabe qual o objetivo do MEC ao elaborar os PCNs? É nosso próximo 

assunto.

3.2 Objetivo do MEC ao elaborar os PCNs
De um lado visa respeitar as diversidades regionais, culturais, políticas exis-

tentes no país, e, de outro, considerar a necessidade de construir referências 

nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras.

Hoje a educação não está centrada apenas em conteúdos disciplinares ou 

no professor, ela está centrada em competências e habilidades, ou seja, na 

aprendizagem significativa. Aqui o aluno tem papel ativo na construção de 

seu saber, assim os PCNs são de grande importância no processo ensino-

-aprendizagem.

Para um melhor entendimento vamos tratar da habilidade e competência, 

observe a definição de Perrenoud (1999).

Habilidades são conhecimentos disciplinares que são acumulados sem 

uma preocupação precisa de articulação e interação em situações do 

cotidiano, da realidade social e do mundo do trabalho.

Competência é a capacidade de agir eficazmente em diferentes cir-

cunstâncias apoiada nos conhecimentos já adquiridos na análise de si-

tuações reais para ações interativas e criativas, ou seja, compreende um 

conjunto de habilidades. Disponível em: <http://share.pdfonline.com/

d022e2dc4f404cd3a8c7650e89c01070/_Guia%20Especialista%20

VF.indd.htm>. Acesso em: 29 ago. 2013.

A filosofia inovadora dos PCNs dá ênfase à metodologia de projeto, com 

isso a aprendizagem do aluno torna-se mais significativa e essencial para a 

sua vida, porque o principal não é aprender apenas conteúdos disciplinares, 

e sim se apropriar de competências e habilidades que irão acompanhá-lo 

sempre. Devemos levar em consideração que para avaliar as competências e 

Disponível em:<http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/

introducao.pdf>. Acesso em: 07 
ago. 2013.
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habilidades é necessário utilizarmos de práticas avaliativas inovadoras.

Trabalhando com projetos criaremos condições para que o aluno seja autor 

de suas atitudes, deixe de lado a insegurança e a dependência e seja capaz 

de transformar seus sonhos em realidade, pois terá a oportunidade de pla-

nejar, executar procedimentos, analisar e refletir sobre alguma problemática 

e ainda no final, apresentar soluções.

O desenvolvimento dessa autonomia é essencial à formação do cidadão, e 

como você já estudou, o desenvolvimento de capacidades é o objetivo dos 

PCNs.

Essas capacidades serão desenvolvidas quando o professor passar a trabalhar 

os conteúdos tanto de forma conceitual quanto de forma procedimental, 

quando o aluno será o agente de sua aprendizagem.

Há grandes vantagens em trabalhar com projetos, primeiramente o aluno 

deixa de ser passivo, isto é, elabora suas próprias ideias. Podem também 

trabalhar com diferentes áreas de conhecimento e assim sua aprendizagem 

amplia-se consideravelmente.

Temos que deixar claro que quando os professores forem trabalhar com pro-

jetos nunca poderão fazê-lo de forma rígida, impositiva, isso desestimula o 

aluno. O professor tem que ser o mediador desse processo de conhecimen-

to, criando sempre um ambiente motivador, voltado para a investigação e 

problematização.

Os projetos fornecem meios de trabalharmos o processo de aprendizagem 

na área cognitiva, motora, afetiva, social e emocional e ainda propicia o de-

senvolvimento em várias áreas do conhecimento. Como podemos verificar 

nos PCNs.

Ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como fim em si 

mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto 

como meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes 

permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. 

(BRASIL, SEE, PCN, V.1 pág. 730).

Para saber mais sobre os PCNs, 
acesse o site<http://portal.mec.
gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.
pdf>
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Resumo 
Vimos que os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), norteiam o trabalho 

dos educadores, e foram elaborados a partir de dois pilares: preservação das 

diversidades regionais, culturais e políticas; e a construção de referências 

nacionais comuns a todas as regiões. Mostramos que a educação não está 

centrada apenas em conteúdos ou nos professores, ela está centrada em 

competências, ou seja, na capacidade de agir eficazmente em diferentes cir-

cunstâncias, apoiadas nos conhecimentos adquiridos na análise de situações 

reais interativas e criativas e nas habilidades, isto é, nos conhecimentos dis-

ciplinares que são acumulados sem uma preocupação precisa de articulação 

e situações do cotidiano. Vamos praticar?

Atividades de aprendizagem
1. Depois de refletir sobre a aula, diga em poucas palavras se ao trabalhar-

mos com projetos estamos oportunizando o desenvolvimento de competên-

cias no aluno.

2.  Leia novamente esta aula e escreva um pequeno texto esclarecendo o 

que muda na escola ao trabalharmos com projetos?

3. Cite pelo menos uma vantagem de se trabalhar com projetos.

4. Qual o objetivo do MEC ao elaborar os PCNs?

Caro (a) estudante, 

Depois de estudarmos sobre a importância de uma boa metodologia e de 

um planejamento estratégico, veremos a importância dos PCNs na elabora-

ção de projetos educacionais. Esperamos você lá!
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Aula 4. Gerenciando projetos

Objetivos:

• reconhecer um projeto bem sucedido; e

• organizar alguns passos para a elaboração de um projeto bem 

sucedido.

Caro (a) estudante,

Vimos na aula anterior, o quanto os PCNs ajudam a nortear o trabalho com 

os projetos dos professores. Nesta, abordaremos a importância da elabora-

ção de um projeto para que ele seja bem-sucedido.

4.1 Requisitos para um projeto    
      bem-sucedido
Estudamos nas aulas anteriores, que para um projeto ser bem-sucedido, ele 

deve ser bem elaborado, temos que saber prever problemas que eventual-

mente possam aparecer, planejar e fazer um orçamento de quanto iremos 

gastar, elaborar um cronograma de nossas ações, e todos que estiverem en-

volvidos no projeto trabalhar de forma integrada, em equipe para atingirmos 

a meta desejada.

Não é uma tarefa tão fácil como imaginamos, mas o produto final é de gran-

de valia, pois alcançaremos um objetivo que contribuirá significativamente 

para a resolução de algo que não está funcionando como desejávamos.

Voltando um pouco na história, vocês já ouviram falar do livro “A arte da 

guerra” do chinês Sun Tzu? Segundo esse autor, um bom estrategista deve 

seguir algumas táticas para ganhar uma guerra, ele deve planejar bem desde 

a sua estratégia, até a execução, que é a batalha final.

Nesta disciplina o tipo de projeto que mais iremos estudar é o projeto educa-

Há inúmeros exemplos de 
projetos bem-sucedidos. Acesse 
o site:<http://noticiasquixada.
blogspot.com/2009/01/leo-de-
fritura-vira-combustvel-em.html> 
e veja o exemplo de um desses 
projetos, no qual alguns jovens 
em parceria com a prefeitura 
implantaram a coleta de óleo 
de fritura em sua cidade, para a 
produção de biodiesel.

Biodiesel é um combustível 
para ser utilizado nos carros ou 
caminhões, feito a partir das 
plantas (óleos vegetais) ou de 
animais (gordura animal).
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cional, e para que ele tenha sucesso a postura do professor é muito impor-

tante, ele deve assumir uma postura de facilitador, porque aqui ele não é a 

única fonte de conhecimento que o aluno vai ter acesso.

Os professores deverão utilizar diferentes meios para propiciar a aprendiza-

gem, para que isso ocorra é essencial o envolvimento com projetos, ativi-

dades de pesquisa, estudo de caso, etc. Os professores deverão envolver os 

alunos motivando-os a construir seus conhecimentos. Outro fator importan-

te no ensino–aprendizagem é o diálogo em sala de aula.

O trabalho em equipe também é de grande valia, e é uma estratégia que o 

professor deve trabalhar em sala de aula para melhorar a aprendizagem e o 

interesse dos alunos e os projetos auxiliarão nesse tipo de trabalho.

Trabalhando com projetos o professor insistentemente poderá questionar os 

alunos com perguntas do tipo, por que fazer? O quê fazer? Como fazer? 

Onde buscar? Etc., pois quando se trabalha com projetos ele nos dá margem 

à escolha dos conteúdos, cada problema será tratado de forma diferente.

É fundamental que os professores repensem sua prática educativa, traba-

lhando sempre de maneira a facilitar a busca de conhecimento, ele apenas 

planejará as possibilidades e não as atividades que serão desenvolvidas.

Outro tópico 

De suma importância para que oprojeto tenha êxito, é o trabalho em equipe 

e cooperativo, essas palavras não podem estar desvinculadas da prática dos 

projetos. Já sabemos que a principal preocupação de um bom profissional 

da área de educação é a aprendizagem de seus alunos, essa sim é a fonte 

constante de estudos e reflexões para melhorar o processo de ensino-apren-

dizagem, assim os questionamentos sobre as práticas educacionais estão em 

constantes mudanças.

Para que isso aconteça, diversos momentos devem ser realizados no âmbito 

da pesquisa, tais como, encontros das pessoas envolvidas no projeto, deba-

tes, estudos, seminários, pesquisas. Com um trabalho bem sistematizado, 

são estruturados os caminhos que iremos traçar para a realização de um 

projeto que com certeza terá êxito, ou seja, será bem-sucedido.

Um ensino de qualidade não fica limitado às repetições e às reproduções 
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dos conhecimentos que já existem, mas focaliza o trabalho de forma criativa 

para a produção de novos conhecimentos, preparando o aluno para enfren-

tar a vida com competência e habilidade.

Todos ganham trabalhando com projetos, vamos ver um exemplo de projeto 

bem-sucedido retirado da Revista Nova Escola, de junho/julho de 2007, p.54.

Em Limeira, interior de São Paulo, uma parceria entre a prefeitura, o Cenpec 

e a Fundação Volkswagen, fizeram o Projeto Estudar Pra Valer! Com este 

projeto eles capacitaram educadores para trabalhar a leitura e a produção 

de textos, sempre preocupados com a inclusão social e de acordo com a 

realidade local.

O programa teve duração de quatro anos, os envolvidos receberam capacita-

ção do Cenpec e ao todo participaram nove escolas de Limeira.

Nesta capacitação os encontros eram bimestrais e todos os envolvidos co-

nheceram e aprenderam a utilizar algumas estratégias de ensino e a traba-

lharem com projetos, qual o seu papel, e o que é afinal de contas um projeto.

Aprenderam a trabalhar em equipe, buscar parcerias e a incentivar todos a 

participarem.

Os professores envolvidos no projeto contam que para trabalharem a orali-

dade criaram o Clube da Correspondência, que estimulava a troca de cartas 

entre os alunos dentro e fora da escola, e os desafios da rima, que trabalhava 

a oralidade com base em versos e adivinhações.

Eles constataram que a mudança foi incrível, e os alunos passaram a se ex-

pressar muito melhor e continuam se correspondendo.

Para a coordenadora do projeto essa apropriação das ideias propostas pela 

ONG é o melhor resultado que se pode esperar de um programa de capa-

citação, todos os envolvidos aprenderam de alguma forma, o valor de seu 

papel, e os resultados foram positivos.

Agora que você já sabe o que é um projeto bem-sucedido. Vamos ao resu-

mo.
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Resumo 
Mostramos que projeto bem-sucedido é sinônimo de projeto bem elabora-

do. Para a elaboração de um bom projeto precisamos seguir criteriosamente 

alguns requisitos. São eles: planejamento; orçamento; tempo; objetivos cla-

ros; análise das etapas e execução.

Sugerimos que releia a aula antes de realizar as atividades propostas.

Atividades de aprendizagem
1. Quais são os caminhos para um projeto bem-sucedido?

2. Entre em algum site de busca, procure um exemplo de projeto bem-suce-

dido que mais lhe chamou a atenção e escreva-o. 

Caro (a) estudante,

Finalizamos mais uma aula. Na próxima estudaremos alguns métodos efica-

zes para a elaboração de um projeto ser bem-sucedido.
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Aula 5. Metodologia, métodos e    
  técnicas

Objetivos:

• definir metodologia;

• apontar os métodos mais utilizados em pesquisas; e

• reconhecer a importância das técnicas para a elaboração de um 

projeto.

Caro (a) estudante,

Nesta aula, abordaremos os métodos e as técnicas mais utilizadas em pes-

quisas, trataremos também da sua importância na elaboração de um proje-

to. Fique atento (a).

5.1 Método
Quando vamos fazer uma pesquisa, a escolha do tema é o primeiro pas-

so para a sua elaboração e requer alguns critérios. Segundo Santos (2000 

p.50), para escolher um tema dependemos:

Do gosto pessoal, preparo técnico e tempo disponível. Um tema da 

preferência do pesquisador gera empatia, entusiasmo e favorece a 

perseverança. A formação cultural e a vivência garantirão o início bem-

-sucedido do processo de busca.

Assim, precisamos gostar do tema escolhido, nos entusiasmar com ele para 

que nosso produto final, a pesquisa, seja bem feita. Temos que defini-lo com 

clareza, estudá-lo e aprofundar nossa pesquisa para sentirmos que ela irá 

nos proporcionar novos conhecimentos.

Com a metodologia teremos um conjunto de métodos a nossa disposição 

que serão sistematizados e trabalhados, desde a escolha do tema até as con-

Empatia é a projeção imag-
inária ou mental de um estado 
subjetivo, quer afetivo, quer 
conato ou cognitivo, nos elemen-
tos de uma obra de arte ou de 
um objeto natural, de modo que 
estes parecem imbuídos dele. Na 
psicanálise, estado de espírito 
no qual uma pessoa se identifica 
com outra, presumindo sentir o 
que esta está sentindo.
Perseverança-Qualidade de 
quem persevera; constância, 
firmeza, pertinácia.
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clusões, recomendações e soluções para o problema pesquisado.

Quando vamos fazer uma pesquisa não podemos utilizar apenas um mé-

todo, é bom usarmos mais de um, pois assim explicaremos melhor nosso 

objeto de estudo.

Para definirmos nosso objeto de pesquisa precisamos nos lembrar de uma 

série de questionamentos:

• Qual será nosso tema? Eu gosto dele?

• Onde irei pesquisar?

• Que importância essa pesquisa terá para a minha vida?

• Por que é importante estudar esse objeto de pesquisa?

Quando conseguirmos responder essas questões de forma clara, consegui-

remos dar um título a essa pesquisa, e à medida que vamos respondendo 

aos questionamentos estaremos criando referenciais para a estruturação de 

nosso projeto de pesquisa.

Não podemos ampliar muito nosso campo de pesquisa, temos que afunilar 

esse campo para não perdermos o foco, ou seja, devemos partir de um 

detalhe para chegarmos a explicações que facilitarão o entendimento da 

totalidade de nosso objeto de pesquisa.

Quando falamos em tema, problema e/ou objeto de pesquisa, esta-
mos falando de um objeto ou fato que ainda não está sendo explica-
do como devia.

Agora, vamos relembrar o que é método.

Vimos na primeira aula que método é um meio ou um caminho que utiliza-

mos para atingir uma meta. Para muitos estudiosos o método é um procedi-

mento adequado para explicar um determinado problema.

Temos os métodos científicos que são divididos em experimental e estatísti-

co.
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5.1.1 Método experimental
Aqui o pesquisador analisa o problema, constrói suas hipóteses e manipula 

fatores referentes ao que está observando. Podemos dizer então, que méto-

do experimental nada mais é que a observação, manipulação e controle das 

variáveis em uma dada situação pelo pesquisador.

5.1.2 Método estatístico
Fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da probabilidade e nos au-

xilia em uma investigação, mas devemos saber que os resultados obtidos 

com esse método não podem ser considerados absolutamente verdadeiras, 

mas com ele é possível determinar em termos numéricos, a probabilidade de 

acerto ou a nossa margem de erro de um valor obtido.

Como percebemos, através dos métodos obteremos conhecimentos neces-

sários para a realização de uma pesquisa. 

Observamos que a característica do método é a investigação, todas as obser-

vações que fazemos e a utilização de conhecimentos teóricos. 

Essa observação pode ser assistemática (quando ela não é estruturada), é 

também feita sem um controle rígido. E a sistemática (quando ela é planeja-

da), bem estruturada com objetivos e propósitos definidos.

Em uma pesquisa podemos utilizar o método indutivo: quando queremos 

começar com as leis e teorias.

Método dedutivo: quando tratamos de fenômenos particulares.

Método hipotético-dedutivo: quando formulamos as hipóteses e testamos a 

ocorrência de fenômenos.

Figura 10
Fonte: www.perspect.com.br/.../img_resultados_grupo.gif
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Método dialético: quando partimos da contradição do fenômeno e da mu-

dança que ocorre na natureza e sociedade. Agora, vamos tratar das técnicas.

5.2 Técnicas
Quando tratamos de técnicas para a elaboração de um projeto, estamos nos 

referindo a aplicação de alguns procedimentos ou regras para facilitar nossa 

pesquisa. Assim elas são os meios que utilizaremos para aplicarmos um mé-

todo de nossa preferência e com elas conseguiremos levantar informações 

ou dados para o esclarecimento de nosso objeto de pesquisa.

Em uma pesquisa as abordagens qualitativas e quantitativas nos ajudam a 

coletar, analisar e interpretar os dados. Vamos explicá-las separadamente:

Abordagem quantitativa: é sempre mais estatística, aqui coletaremos 

materiais, estabeleceremos hipóteses para definirmos as variáveis de nossa 

pesquisa. Ela é mais objetiva, pontual e estruturada, e as técnicas que utili-

zaremos para análise são dedutivas, isto é, partem do geral para o particular, 

por isso são orientadas pelos resultados e a coleta de dados é quantitativa.

Abordagem qualitativa: também chamada de insights (observação), com 

essa abordagem não precisamos de instrumentos para a análise, mas des-

crevemos a complexidade dos problemas levantados na pesquisa. Ela é sub-

jetiva, descreve significados que são socialmente construídos, não é estrutu-

rada, a coleta de dados é qualitativa e as técnicas de análise são indutivas.

Com as técnicas coletaremos os dados para chegarmos ao nosso obje-
tivo final, um projeto bem elaborado que seja significativo enquanto 
objeto de estudo. Lembrando que sempre poderemos fazer combina-
ções entre técnicas variadas.
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Figura 11 - Mapa conceitual da aula 05
Fonte: autoras

Resumo 
Nesta aula, mostramos que a pesquisa proporciona novos conhecimentos e 

com a metodologia teremos um conjunto de métodos que serão utilizados 

para a solução do problema pesquisado; esse método pode variar para que o 

objeto de estudo seja melhor explicado. Abordamos o método experimental 

– observação, manipulação e controle das variáveis E o método estatístico – 

auxilia em uma investigação com dados estatísticos.

Sugerimos que você faça uma leitura da aula antes de realizar as atividades 

propostas.

Atividades de aprendizagem
1. Depois de ler atentamente a aula, procure explicar por escrito, o que é 

método e técnica de pesquisa. 

Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:

a) (  ) quando queremos começar uma pesquisa com as leis e teorias, usamos 

o método dedutivo.
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b) (  )  O Método hipotético-dedutivo é aquele que  formulamos as hipóteses 

e testamos a ocorrência de fenômenos.

c) (  ) Quando queremos tratar de fenômenos particulares usamos o método 

dedutivo.

d) (   ) Quando partimos da contradição do fenômeno e da mudança que 

ocorre na natureza e sociedade, usamos o método indutivo.

2. Por que temos de utilizar uma boa metodologia para a elaboração de um 

projeto?

Caro (a) estudante,

Essa foi a nossa quinta aula, na qual abordamos os métodos e as técnicas 

mais utilizadas em pesquisas. Na próxima, mostraremos como esquematizar 

uma pesquisa.
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Aula 6. Como pesquisar

Objetivos:

• esquematizar uma pesquisa; e

• reconhecer os tipos de abordagens utilizadas em pesquisas.

Caro (a) estudante,

Nesta aula, mostraremos como esquematizar uma pesquisa. Apontaremos 

os tipos de abordagens utilizadas, isto é, estudaremos a abordagem qualita-

tiva e a abordagem quantitativa. Mas antes vamos discorrer sobre pesquisa. 

Fique atento (a).

6.1 Pesquisa
Trabalhar com a pesquisa não é uma tarefa fácil, ela é desafiadora, porque 

temos que saber organizar nosso trabalho, temos que ter dedicação, partici-

pação e presença ativa de todos os envolvidos. 

A pesquisa é importante para o desenvolvimento do aluno, pois juntamente 

com o professor pode englobar a teoria e a prática, assim o aluno deixa de 

ser objeto de ensino e torna-se parceiro do professor no processo de ensino-

-aprendizagem.

Hoje o objetivo maior de todas as escolas é a formação integral do aluno. 

Além de o aluno adquirir conhecimento ele vai ser crítico e criativo, e a pes-

quisa auxilia nesse sentido.

A pesquisa inova a forma de aprender, age no pensar do aluno, inova os 

métodos não deixando de reforçar a confluência entre teoria e prática.

Trabalhando com a pesquisa o professor deixa de ser autoritário, pois a pes-

quisa muda toda essa visão e o professor torna-se parceiro de trabalho, 

Confluência – convergir; correr 
para o mesmo ponto, 
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um orientador, que aprende junto com o aluno e valoriza o conhecimento 

adquirido.

O professor usando esta metodologia terá que preparar seu aluno a buscar 

soluções, ter iniciativa de pesquisar em livros, textos, Internet ou outras fon-

tes de informação, ele terá de ensinar o seu aluno a aprender a aprender, 

a saber pensar. Transformará sua sala de aula em um local de trabalho em 

conjunto, e isso é uma atividade desafiadora.

A pesquisa é a busca pela inovação.

Aqui não existirá aquele “aluno-objeto”, que só escuta a aula e a reproduz 

na prova como disse Pedro Demo em seu livro Educar pela Pesquisa. Esse 

mesmo autor nos mostra o seguinte quadro:

Aluno alfabetizado:

• desenha letras;

• interpreta mensagem;

• formula mensagem.

Quando vamos iniciar uma pesquisa temos em mente quais são nossos ob-

jetivos, as hipóteses que levantaremos e qual nosso objeto de estudo, assim 

saberemos explicar e analisar fatos e fenômenos.

Ao coletar os dados de nossa pesquisa podemos utilizar dois tipos de abor-

dagem: a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, cada uma de-

las apresenta características específicas, como vocês já comprovaram na aula 

anterior. 

Mas por que fazemos pesquisa? Pode ser pelo desejo de estudar ou conhe-

cer mais sobre um determinado assunto, ou para fazer algo que planejamos 

de maneira mais eficiente ou eficaz.

A pesquisa se concretiza quando elaboramos um projeto. Por isso nele não 

podemos esquecer-nos de especificar os objetivos de nossa pesquisa, apre-

sentar uma justificativa para sua realização, definir o tipo de pesquisa que 

iremos utilizar, os procedimentos, coleta e análise de dados.
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Temos de lembrar de que não existe uma ordem de etapas rígidas para a 

construção de um projeto, nós podemos adequá-los de acordo com o nosso 

objetivo.

No livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, de Antonio Carlos Gil, temos 

um quadro interessante nos dando um exemplo para a esquematização de 

uma pesquisa.

Vocês viram que para fazermos uma pesquisa precisamos coletar os dados 

e por isso revisaremos detalhadamente as abordagens: qualitativa e quanti-

tativa.

6.2 Abordagem qualitativa
Com esse tipo de abordagem tentaremos explicar os resultados de nossa 

pesquisa através de informações que coletaremos com as entrevistas, ques-

tionários ou questões abertas, pesquisa bibliográfica ou planilhas, com ela 

podemos compreender ou classificar processos sociais, podemos através dos 

resultados propor mudanças ou até mesmo formar opiniões.

Ela facilita a descrição de fatos ou fenômenos que observamos. A pesquisa 

qualitativa é caracterizada como um estudo de um determinado fenômeno 

social, grupo de pessoas, fatos ou objetos.

Aqui o pesquisador tentará interpretar a realidade através de uma análise, 

utilizando métodos e técnicas específicas.

Figura 12
Fonte: autoras
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Para exemplificar mostraremos o quadro conceitual para abordagem qualita-

tiva do livro Projetos, Relatórios e Textos na Educação Básica de Maria Marly 

de Oliveira.

6.3 Abordagem quantitativa
Empregaremos esta abordagem para quantificar dados obtidos, recursos e 

técnicas estatísticas.

Vamos quantificar todos os dados obtidos em nossa coleta de informações 

como os questionários que fizemos, nossas entrevistas ou planilhas, etc.

Mas não precisamos ficar presos a somente uma abordagem, podemos com-

binar as duas e isso nos proporcionará maior credibilidade aos resultados de 

nossas pesquisas.

Duffy (1987, p. 31), um estudioso no assunto, nos apresenta alguns bene-

fícios quanto ao emprego das duas abordagens em nossa análise de dados.

Possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos quan-

titativos) com compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no 

fenômeno (pelos métodos qualitativos)

Possibilidade de congregar identificação de variáveis específicas (pelos 

métodos quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos mé-

todos qualitativos)

Possibilidade de completar um conjunto de fatos e causas associados 

ao emprego de metodologia quantitativa com uma visão da natureza 

dinâmica da realidade

Figura 13
Fonte: autoras
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Possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições con-

troladas com dados obtidos do contexto natural de sua ocorrência

Possibilidade de reafirmar validade e confiabilidade das descobertas 

pelo emprego de técnicas diferenciadas.

Disponível em:<http://br.monografias.com/trabalhos3/perfil-educador-

-ambiental/perfil-educador-ambiental4.shtml>. Acesso em: 07 ago. 

2013.

Para você entender melhor observe o quadro comparativo abaixo:

Pesquisa qualitativa e quantitativa 

Pesquisa Qualitativa Pesquisa Quantitativa

Subjetivo Objetivo

Soft Science Hard Science

Desenvolve a Teoria Testa a Teoria

Descoberta, descrição, compreensão, interpretação parti-
lhada

Redução, controle, precisão

Organicista: o todo é mais do que as partes Mecanicista: partes são iguais ao todo

Possibilita narrativas ricas, interpretações individuais Possibilita análises estatísticas

Os elementos básicos da análise são palavras e idéias Os elementos básicos da análise são os números

O pesquisador participa do processo O pesquisador mantém distância do processo

Depende do contexto Independe do contexto

Gera ideias e questões para pesquisa Teste de hipóteses

O raciocínio é dialético e indutivo O raciocínio é lógico e dedutivo

Descreve os significados, descobertas Estabelece relações, causas

Busca particularidades Busca generalizações

Preocupa-se com a qualidade das informações e respostas Preocupa-se com as quantidades

Utiliza a comunicação e observação Utiliza instrumentos específicos

Disponível em:<http://www.ethos.com.br/home/conteudo/4237/4850/Saiba-Mais>. Acesso em: 29 ago.2013.

Lembre-se de que a pesquisa lhe proporcionará respostas aos “problemas” 

que você irá tentar resolver, mas ela deve ser feita cuidadosamente com a 

escolha do método que você utilizará, as técnicas e outros procedimentos 

que ajudarão você a obter os resultados desejados.

Esperamos que você tenha compreendido os conteúdos tratados. Agora, 

vamos ao resumo da aula.
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Resumo 
Nesta aula, vimos que a pesquisa é uma tarefa desafiadora, na qual o aluno 

torna-se parceiro do professor no processo de ensino-aprendizagem, visa à 

formação integral do aluno, confluência entre teoria e prática. Na sequência 

abordamos os tipos de pesquisas, ou seja, a pesquisa qualitativa e a pesquisa 

quantitativa.

Pesquisa qualitativa – subjetiva, desenvolve a teoria, a interpretação é parti-

lhada, os elementos básicos da análise são palavras e ideias e o pesquisador 

participa do processo, se preocupa com a qualidade das informações e res-

postas, utiliza a comunicação e observação.

Pesquisa quantitativa – é objetiva, aqui a teoria e prática são testadas, tem 

de ter controle e precisão, os elementos básicos da análise são números, o 

pesquisador mantém distância do processo, ele testa as hipóteses, o racio-

cínio é lógico e dedutivo, preocupa-se com as quantidades e utiliza instru-

mentos específicos.

Agora é hora de praticar.

Atividades de aprendizagem
1. Englobar teoria e prática é uma das vantagens que temos quando traba-

lhamos com a pesquisa em sala de aula. Identifique no texto outras vanta-

gens de se trabalhar com a pesquisa.

2. Quando empregamos em uma pesquisa uma abordagem qualitativa, ten-

tamos explicar os resultados de nossa pesquisa através de informações que 

coletaremos com entrevistas, questionários, questões abertas, pesquisa bi-

bliográfica ou planilhas. Já com a abordagem quantitativa quantificamos os 

resultados obtidos. Qual a vantagem de trabalharmos com as duas aborda-

gens em uma mesma pesquisa?

3. Para Pedro Demo, trabalhando com a pesquisa o aluno deixa de ser “alu-

no-objeto”, que só escuta a aula e reproduz na prova. Ele nos mostra o 

seguinte quadro:

Aluno alfabetizado: desenha letras;

interpreta mensagem;
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formula mensagem.

Interprete a colocação que Pedro Demo faz a respeito do aluno deixar de ser 

aluno-objeto.

Caro (a) estudante,

Estamos chegando à etapa final de nossas aulas, não desanime, estude cada 

vez mais. Na próxima aula trataremos dos principais tipos de pesquisa.
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Aula 7. Principais tipos de pesquisa

Objetivos:

• identificar os principais gêneros de pesquisa;

• classificar as pesquisas com base em seus objetivos e procedi-

mentos técnicos; e

• utilizar o melhor tipo de pesquisa dependendo de seu objeto 

de estudo.

Caro (a) estudante,

Sempre que vamos fazer uma pesquisa ficamos na dúvida em relação aos 

procedimentos que iremos utilizar, mas segundo Demo (2000) p.22), nós 

temos quatro gêneros de pesquisa, mas nenhuma é auto-suficiente, “na 

prática sempre mesclamos todos os gêneros de pesquisa”. Nesta aula, trata-

remos dos gêneros de pesquisa. Vamos lá?

7.1 Gêneros de pesquisa
a) Pesquisa teórica

Essa pesquisa é recomendada quando nosso objetivo for aprimorar concei-

tos teóricos, aqui não haverá nenhuma intervenção na realidade, mas mes-

mo assim ela é importante, pois nos dá condições de explicar a realidade, e 

se for preciso fazer algum tipo de intervenção.

Figura 14
Fonte: www.casadapesquisa.com.br/imagens/10160213.jpg
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b) Pesquisa metodológica

É voltada para os métodos e procedimentos utilizados em uma pesquisa.

c) Pesquisa empírica

Produz e analisa os dados, mas sempre pela via e controle empírico e fatual, 

ou seja, é analisada através da vivência do pesquisador. Ela oferece subsídios 

para nossas argumentações.

d) Pesquisa prática

Com esse tipo de pesquisa podemos fazer algum tipo de intervenção na rea-

lidade, a parte prática é colocada na pesquisa e podemos utilizar aqui alguns 

métodos qualitativos.

7.2 Pesquisas classificadas com base em  
 seus objetivos
As pesquisas também são classificadas com base em seus objetivos e nos 

procedimentos técnicos adotados. Com base em seus objetivos elas se divi-

dem em três grupos: pesquisa exploratória, descritiva e explicativa.

Com base nos procedimentos técnicos elas são: bibliográfica, documental, 

experimental, ex-post facto, levantamento, estudo de caso e pesquisa ação.           

Alguns autores chegam a classificar as pesquisas segundo as fontes de in-

formação, e ficariam neste grupo as pesquisas de campo, de laboratório e 

bibliográfica. 

Vamos estudar atentamente cada uma dessas pesquisas.

a) Pesquisa exploratória

Chamada também de pesquisa base, ela é usada para familiarizarmos com o 

problema, para explicá-lo melhor. Tem como objetivo o aprimoramento das 

ideias, assim nos possibilita uma maior consideração dos fatos estudados. 

Sempre neste tipo de pesquisa utilizamos levantamentos bibliográficos, en-

trevistas e análises, por isso é bastante flexível e na maioria dos casos assume 
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a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso.  

b) Pesquisa descritiva.

A pesquisa descritiva não está interessada nos porquês, estabelece relações 

entre as variáveis e seu objetivo é a descrição de certas características de 

uma população ou fenômeno. Aqui é comum utilizarmos a coleta de dados, 

questionários e observações.

É fácil nos lembrar desse tipo de pesquisa, ela é utilizada, por exemplo, 

quando se pretende estudar alguma característica de um grupo: por idade, 

sexo, procedência, nível de escolaridade, etc., ou quando o objetivo é levan-

tar opiniões, atitudes da população.

Esse tipo de pesquisa é mais utilizado, juntamente com a exploratória, pelos 

pesquisadores sociais, instituições educacionais, empresas, partidos políti-

cos, etc. Aqui o pesquisador observa os fenômenos, descreve, classifica e 

interpreta a realidade. 

c) Pesquisa explicativa

Na pesquisa explicativa o objetivo principal é identificar fatores que determi-

nam ou contribuem para a ocorrência de certos fenômenos. Aqui se explica 

a razão e o porquê das coisas.

O pesquisador tem de tomar certos cuidados para não cometer erros, o co-

nhecimento científico está atrelado a este tipo de pesquisa e a identificação 

de todos os dados devem estar suficientemente descritos e detalhados. Aqui 

encontraremos as pesquisas ex-post facto.

7.3 Pesquisas com base nos     
 procedimentos técnicos
Como já mencionamos anteriormente as pesquisas também podem ser clas-

sificadas com base nos procedimentos técnicos em: bibliográfica, documen-

tal, experimental, ex-post facto, levantamento, estudo de caso e pesquisa 

ação.   

A seguir traremos de cada uma delas.
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a) Pesquisa bibliográfica

Na pesquisa Bibliográfica buscamos informações em materiais já existentes 

e utilizamos várias fontes como, por exemplo, livros, publicações periódicas, 

impressos diversos, artigos científicos, dicionários, enciclopédias e documen-

tos eletrônicos. 

A pesquisa bibliográfica é indispensável em estudos históricos, pois nos per-

mite estudar os fatos passados. Mas o pesquisador deve ficar sempre atento 

às suas fontes de pesquisa para não cometer o erro de reproduzir dados 

equivocados ou incoerências.   

b) Pesquisa documental

A pesquisa documental assemelha-se a bibliográfica, a diferença está ape-

nas na natureza das fontes. Aqui as informações são coletadas a partir dos 

documentos existentes que ainda não foram analisadas, como por exemplo, 

contratos, diários, biografias, relato de viagens, fotografias, gravações, fil-

mes e mapas. 

Enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são retiradas das bibliotecas ou 

documentos já analisados, na pesquisa documental as fontes são diversifica-

das e dispersas.

Há autores que consideram a pesquisa bibliográfica como um tipo de pes-

quisa documental porque se valem de material impresso para fins de leitura.

A pesquisa documental possui algumas vantagens. Primeiramente há uma 

enorme quantidade de material para pesquisa, o seu custo é baixo, porque 

o pesquisador precisa apenas de disponibilidade de tempo e outra vantagem 

é que não se tem contato com os sujeitos da pesquisa. 

Mas o pesquisador ao se utilizar desse tipo de pesquisa precisa considerar as 

mais diversas implicações relativas aos documentos antes de formular uma 

conclusão e garantir representatividade.

c) Pesquisa experimental

A pesquisa experimental é aquela que podemos realizá-la em qualquer am-

biente, é a mais tradicional, ela se dá por tentativa e erro. Aqui fazemos 
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investigações empíricas e nossa finalidade é testar hipóteses. É o melhor 

exemplo de pesquisa científica.

Esse tipo de pesquisa caracteriza-se por manipular as variáveis relacionadas 

ao objeto que iremos estudar, com isso interferimos na realidade, manipu-

lando essa variável, observando o que acontece com a dependente.

A pesquisa experimental tem maior prestígio no meio científico porque con-

siste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que pode-

rão influenciá-lo e definir as formas de controle e observação dos efeitos que 

a variável produz no objeto. Assim o pesquisador torna-se sujeito agente na 

pesquisa.

Mesmo sendo considerada o tipo de pesquisa mais valiosa pelos cientistas, 

ela também possui limitações, uma delas que às vezes existem variáveis que 

são impossíveis ou muito difíceis de fazer uma manipulação experimental.

d) Pesquisa ex-post facto

Pesquisa ex-post facto “a partir do fato passado”. Com esse tipo de pesquisa 

o estudo é feito após a ocorrência de variações na variável. Aqui o objetivo é 

o mesmo da pesquisa experimental, só que o pesquisador não possui o con-

trole sobre a variável porque o fenômeno já ocorreu. É uma pesquisa muito 

utilizada na área da saúde, baseada na comparação entre duas amostras.

e)  Pesquisa de levantamento

E o que é um levantamento? São solicitações ou informações feitas a um de-

terminado grupo acerca de um problema que está em estudo. Caracteriza-se 

pela interrogação direta às pessoas que são selecionadas a fim de conhecer 

seus comportamentos.

O objeto de investigação é feito mediante procedimentos estatísticos e as 

conclusões são projetadas para a totalidade, não se esquecendo de que se 

leva em conta a margem de erro que é obtida também através de cálculos 

estatísticos.

O levantamento social é um exemplo de pesquisa social e se adéqua aos 

estudos descritivos, são úteis para o estudo de opiniões e atitudes, mas não 

são indicados no estudo de problemas referentes a relações e estruturas 
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sociais complexas.

f)  Pesquisa estudo de caso

O estudo de caso é um tipo de pesquisa mais utilizada nas ciências biomédi-

cas e sociais. É um estudo detalhado e profundo de um, ou poucos objetos 

a fim de detalhá-lo ou esclarecê-lo. 

O pesquisador ao utilizar esse tipo de pesquisa precisa ser criterioso ao esco-

lher seus procedimentos metodológicos para não comprometer a qualidade 

de seus resultados e minimizar os efeitos de erro. Esse tipo de pesquisa de-

manda muito tempo para sua realização, às vezes seus resultados tornam-se 

pouco consistentes, por isso é considerada uma pesquisa difícil realização.

g) Pesquisa ação

A pesquisa ação exige bastante envolvimento por parte do pesquisador e a 

ação por parte do grupo ou pessoas envolvidas no problema. O pesquisador 

aqui é um colaborador no qual as pessoas envolvidas também precisam fazer 

a sua parte.

A pesquisa ação utiliza métodos diversos e gera ações que podem modificar 

aspectos sociais que está em estudo. Apesar das críticas vem sendo reconhe-

cida como útil principalmente por pesquisadores identificados por ideologias 

“reformistas” e “participativas”.

Prezado (a) estudante, nesta aula você pôde observar os gêneros de pesquisa 

e agora já é possível escolher o tipo de pesquisa mais adequado segundo 

seus interesses.  Vamos ao resumo da aula.

Resumo 
Nesta aula, apontamos os gêneros de pesquisa, ou seja:

Pesquisa teórica, recomendada quando o objetivo é aprimorar nossos con-

ceitos teóricos;

Pesquisa metodológica, voltada para os métodos e procedimentos;

Pesquisa empírica, produz e analisa dados;
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Pesquisa prática, quando fazemos intervenções na realidade.

Vimos também que as pesquisas são classificadas segundo seus objetivos em: 

exploratória; descritiva e explicativa. E com base nos procedimentos técnicos 

em: bibliográfica, documental, experimental, ex-post facto, levantamento, 

estudo de caso e pesquisa ação. E com base nas fontes de informação em: 

laboratório e bibliográfica.

É hora de praticar!

Atividades de aprendizagem
1. Formule um problema de pesquisa e elabore um plano de trabalho para 

você fazer uma pesquisa bibliográfica.

2. Analise em que medida o lixo que produzimos pode ser utilizado como 

fonte de dados de uma pesquisa ação, você pode procurar informações em 

jornais, revistas, Internet, etc.

3. A pesquisa ex-post facto é aquela que faz um estudo após a ocorrência 

de variações na variável, você viu que nesse tipo de pesquisa o fenômeno já 

ocorreu. Analise a importância desse tipo de pesquisa no estudo de fatores 

históricos.
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Aula 8. Principais instrumentos de    
  pesquisa

Objetivos:

• reconhecer a importância dos principais instrumentos de uma 

pesquisa;

• diferenciar observação, questionário, entrevista, formulário e 

planilha;

• elaborar um instrumento de pesquisa.

Caro (a) estudante,

Nas aulas, anteriores fizemos um estudo sobre a pesquisa, vimos que po-

demos aprofundar nossos conhecimentos e até defender uma ideia. Agora 

vamos tratar dos principais instrumentos de pesquisa, por exemplo, obser-

vações, questionários, entrevistas, formulários e planilhas.

8.1 Observações
Precisamos levar em consideração que, um instrumento de pesquisa é consi-

derado válido quando mede com precisão o que desejamos conhecer. Logo, 

é necessário confiabilidade e precisão nas coletas de nossa investigação.

Assim as observações são as bases de todas as investigações, e elas nos 

permitem os registros dos fenômenos para que possamos planejar e siste-

matizar os dados coletados.

Antes de iniciar qualquer processo de observação precisamos examinar o 

local e determinar os pontos mais relevantes a serem observados. Procure 

elaborar com antecedência uma lista ou um mapa para registrar as observa-

ções que forem realmente necessárias.

Quando precisar utilizar registros iconográficos (fotografias, filmes, vídeos, 

etc.), primeiramente avise seus entrevistados, para os mesmos não serem 
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pegos de surpresa.

Na sequência, vamos tratar de outro instrumento de pesquisa, o questioná-

rio.

8.2 Questionários

O questionário é uma forma de coleta de dados para uma pesquisa, é con-

siderado um instrumento importante porque nos fornece subsídios reais do 

universo ou amostra pesquisada.

É feita pelo pesquisador e seu preenchimento é feito pelo informando. Sua 

linguagem deve ser clara, simples e direta. Alguns autores sugerem que o 

tempo para as respostas não ultrapasse meia hora. Lembrando sempre que 

a elaboração das perguntas deve estar fundamentada no problema formu-

lado.

Para a elaboração dos questionários podemos utilizar duas categorias de 

questões: abertas e fechadas. As abertas são aquelas de respostas livres, e 

as fechadas àquelas que delimitam as respostas. É bom lembrar que não 

existem normas rígidas a respeito de sua elaboração.

Exemplo de conteúdo de um questionário

1. Para elaborar um questionário você precisa de uma carta de explicação, 

assim dará maior confiabilidade ao entrevistado e essa carta deve apresentar:

• A proposta da pesquisa.

Figura 15
Fonte: sxc.hu
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• Instruções de preenchimento.

• Instruções de devolução.

• Incentivo para o preenchimento.

• Agradecimento.

2. Identificação do Respondente

Aqui é importante não identificar diretamente o respondente, a não ser que 

haja necessidade.

3. Os itens sobre as questões a serem pesquisadas podem ser:

• Com itens de sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso.

Ex: estuda? (   ) sim     (   ) não

• Respostas livres, abertas ou curtas.

Ex: Cidade onde mora:

• Formulário de múltipla escolha.

Ex: Renda familiar:

(   ) menos de 1 salário mínimo.

(   ) 1-3 salários mínimos.

(   ) 4-6 salários mínimos.

• Questões mistas.

Ex: Quem trabalha em sua casa?

(   ) pai.

(   ) mãe.
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(   ) outro parente.

A seguir vamos tratar de outra forma de coleta de dados, a entrevista.

8.3 Entrevista
A entrevista é outro instrumento de pesquisa, mas se diferencia do questio-

nário porque estabelece uma relação direta entre pesquisador e entrevistado.

É bom planejar primeiramente a entrevista para que não nos esqueçamos de 

nenhuma informação. Elas podem ter o caráter exploratório ou ser de coleta 

de informações.

Sugestões:

• quem deve ser entrevistado. (dar preferência às pessoas que realmente 

tem conhecimento no assunto).

• plano da entrevista e questões a serem perguntadas. (prepare criteriosa-

mente as perguntas, na ordem a serem feitas).

• faça um pré-teste entrevistando alguém que possa fazer uma crítica de 

sua postura antes de iniciar realmente sua pesquisa.

• nunca demonstre insegurança ou admiração demais pelo entrevistado, 

estabeleça uma relação de respeito e amistosa.

• fale naturalmente e não deixe que sua entrevista torne-se um interroga-

tório, lembre-se de ser objetivo para não cansar seu entrevistado.

• nunca deixe seu entrevistado falando sozinho, encoraje-o sempre.

• cuidado ao utilizar o gravador, muitos ficam inibidos com ele, peça pri-

meiro a permissão ao seu entrevistado.

Sempre que realizar algum instrumento de pesquisa para coleta de 
dados, não se esqueça de fazer um relatório para não perder seus 
dados.
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8.4 Formulários e planilhas
O formulário se diferencia do questionário porque ele é preenchido pelo 

pesquisador, e o questionário é o próprio pesquisado que o preenche. Ele 

é composto por um conjunto de questões, feitas de forma organizada e 

sistemática, em forma de perguntas para alcançarmos as informações que 

desejamos.

É aconselhável colocarmos as questões mais fáceis primeiro e somente de-

pois as mais difíceis. Todo formulário deve ser claro, objetivo, atraente e ter 

o local para as respostas.

O formulário é um roteiro de perguntas feitas pelo entrevistador.

Temos também a planilha, na qual o pesquisador faz suas anotações sobre 

as observações realizadas.

Exemplo de uma planilha

Após todo o trabalho de coleta de dados de acordo com o instrumento que 

você escolheu para sua pesquisa precisamos analisar todos os dados que 

obtivemos para verificarmos o que eles significam para a pesquisa.

Separe todos os documentos recolhidos de acordo com os critérios de sua 

Figura 16 - Planilha Conflito de Gerações criada no Microsoft Excel
Fonte: download.microsoft.com/download/b/e/d/.../Projeto27.doc
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pesquisa, faça as ligações que a lógica lhe permitir, proceda às comparações 

e lance os resultados alcançados.

Agora é só escolher qual instrumento de pesquisa você irá utilizar em seu 

projeto e mãos à obra.

Resumo 
Nesta aula, discorremos sobre os principais instrumentos de pesquisa. São 

eles:

Observações - nos permitem os registros dos fenômenos para que possamos 

planejar e sistematizar os dados coletados; questionários - nos fornece sub-

sídios reais do universo ou amostra pesquisada; entrevista - estabelece uma 

relação direta entre pesquisador e entrevistado; formulário - é um roteiro de 

perguntas feitas pelo entrevistador; e as planilhas - na qual o pesquisador faz 

suas anotações sobre as observações realizadas. Vamos praticar?

Atividades de aprendizagem
1. Examine alguns questionários na Internet selecione alguns exemplos de 

questões abertas e fechadas.

2. Você já estudou que a entrevista é um instrumento de pesquisa que se 

diferencia do questionário porque estabelece uma relação direta entre pes-

quisador e entrevistado, viu também que é bom planejá-la primeiro e que ela 

nos auxilia na coleta de informações. Agora você vai elaborar uma entrevista 

para um líder da sua comunidade, um professor, um colega, etc., a respeito 

do ensino a distância nos dias de hoje. Lembre-se das sugestões no texto 

acima.

3. Selecione alguns temas de pesquisa, tais como: aquecimento global, eva-

são escolar, segurança pública, etc. Discuta com seus colegas e a partir daí, 

formule problemas de pesquisa e elabore um instrumento que seria útil em 

sua pesquisa.
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Palavras Finais

Chegamos ao final de mais uma etapa do nosso curso, no qual estamos, 

cada vez mais, adquirindo competências e habilidades para atuarmos em 

uma profissão que escolhemos para nossa atuação profissional. 

A disciplina que se encerra é um meio para o caminhar nessa profissão, 

longe de falarmos de fechamento e sim apenas mais uma etapa cumprida. 

Etapa essa laboriosa, proveitosa, construtiva, pois foi proporcionado a cons-

trução de conceitos referentes a teorias de projetos. Tais conceitos serão im-

portantíssimos para roteirizar a atuação no cotidiano, em sua prática diária.

Mais uma etapa que consagra os esforços despendidos ao longo da cami-

nhada, mas que deixa sabor de dever cumprido.

Veja, os conhecimentos adquiridos lhe abrem caminhos para novas reflexões 

a respeito do que e como efetuar pesquisa, sua importância e valor social 

que possibilita avanços pessoais.

Saiba que o bom profissional é aquele que além de dominar a técnica é 

também humano.

Parabéns pelo seu empenho e dedicação, te esperamos nas próximas disci-

plinas. Sucesso!
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Guia de Soluções

Aula 1

1. A partir desta aula é possível você perceber a real finalidade de um proje-

to, a importância de seu objetivo e do trabalho de todos os envolvidos.

2. A aprendizagem não ocorre apenas com atividades de memorização, os 

projetos abrem caminho para uma escola contextualizada.

3. Sim, os projetos transformam o processo de ensino-aprendizagem, tor-

nando-o mais significativo.

4. Título do projeto, caracterização do problema e justificativa, objetivo geral 

e específico, metas, cronograma, orçamento, e revisão bibliográfica e meto-

dologia.

5. (2), (7), (1), (6), (4), (5), (3)

Aula 2

1. O planejamento estratégico se resume nos esforços de todos os envolvi-

dos.

2. Os projetos proporcionam experiências importantes para o desenvolvi-

mento dos alunos, pois trabalhando com projetos poderemos alcançar ou 

mesmo chegarmos mais perto de uma escola que objetiva preparar o aluno 

para a vida.

3. Para a elaboração de um projeto precisamos de um planejamento estraté-

gico e de uma metodologia adequada.

Aula 3

1. Ao trabalharmos com projetos estamos desenvolvendo as competências 

e habilidades, ou seja, estamos proporcionando uma aprendizagem signifi-

cativa.

2. Os projetos auxiliam no desenvolvimento de uma aprendizagem que vai 

além do repasse de conteúdos, uma vez que o estudante interage com o 

campo de estudo.



Rede e-Tec Brasil67

3. Uma das vantagens de se trabalhar com projetos é a mudança no para-

digma escolar. Ou seja, a dinâmica de ensino é alterada, propiciando uma 

interação efetiva entre os alunos, professores e comunidade, facilitando a 

construção conceitual.

4. O objetivo do MEC ao elaborar os PCNs, por um lado visa respeitar as di-

versidades regionais, culturais, políticas existentes no país, e, de outro, con-

siderar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo 

educativo em todas as regiões brasileiras.

Aula 4

1. Inicialmente devemos saber prever problemas que eventualmente possam 

ocorrer, planejar e fazer um orçamento dos custos do projeto, elaborar um 

cronograma de nossas ações e para atingir a meta desejada é imprescindível 

que trabalhemos de forma integrada, isto é, em equipe.

2. Para realizar esta atividade acesse um site de busca e procure um exemplo 

de projeto bem-sucedido que mais lhe chamou a atenção.

Aula 5

1. Método é um meio ou um caminho que utilizamos para atingir uma meta. 

Temos o método experimental que é a observação, manipulação e controle 

das variáveis em uma dada situação pelo pesquisador, e o método estatístico 

que se fundamenta na aplicação da teoria estatística da probabilidade e nos 

auxilia em uma investigação.

Técnica de pesquisa é a aplicação de alguns procedimentos ou regras para 

facilitar a pesquisa, isto é, são os meios que utilizamos para aplicarmos um 

método de nossa preferência. É através das técnicas que conseguiremos le-

vantar informações ou dados para o esclarecimento de nosso objeto de pes-

quisa.

2. (F)) (V) (V) (F)

3. Com a metodologia teremos um conjunto de métodos a nossa disposição 

que serão sistematizados e trabalhados, desde a escolha do tema até as con-

clusões, recomendações e soluções para o problema pesquisado. É a partir 

de uma metodologia adequada que conseguiremos levantar dados que nos 
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proporcionarão alcançar os objetivos propostos.

Aula 6

1. Quando trabalhamos com pesquisa estamos promovendo a formação in-

tegral do aluno, nesse contexto o aluno vai ser mais criativo, pois a pesquisa 

inova a forma de aprender, age no pensar do aluno, inova os métodos não 

deixando de reforçar a confluência entre teoria e prática.

2. Ao trabalharmos com as duas abordagens em uma mesma pesquisa nos 

possibilita: congregar controle dos vieses com compreensão da perspectiva 

dos agentes envolvidos no fenômeno; congregar identificação de variáveis 

específicas com uma visão global do fenômeno; de completar um conjunto 

de fatos e causas associados ao emprego de metodologia quantitativa com 

uma visão da natureza dinâmica da realidade; de enriquecer constatações 

obtidas sob condições controladas com dados obtidos do contexto natural 

de sua ocorrência; de reafirmar validade e confiabilidade das descobertas 

pelo emprego de técnicas diferenciadas.

3. Essa colocação nos remete a uma escola que proporciona uma aprendi-

zagem significativa, crítica e reflexiva, visando a formação integral do aluno.

Aula 7

1. Para realizar essa atividade será necessário estudar atentamente as aulas 

iniciais, e com apoio de outras fontes elaborar sua pesquisa.

2. Nesta atividade, além de verificar a importância da reciclagem como meio 

de subsistência ela evita a poluição do meio ambiente. Neste caso você po-

derá observar a função social da reciclagem, como, por exemplo, a coleta 

seletiva do lixo e as usinas de reciclagem.

3. Esse tipo de pesquisa é importante para entendermos os fatores históricos 

ocorridos em determinados ambientes, ao longo do tempo, para projetar 

metas e ações.

Aula 8

A realização das atividades da aula oito são ações que deverão ser resolvidas 

com o apoio do professor tutor, pois tratam de aplicações práticas da teoria 

estudada na aula.
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