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Síntese teórica sobre Projetos 

Etimologicamente, a palavra Projeto deriva do latim projectus, particípio 

passado de projícere, significando algo como “um jato lançado para frente”. No campo 

da educação, a palavra Projeto vem ganhando bastante destaque porque tem sido 

concebida como uma das maneiras de articular o conhecimento escolar de forma menos 

ordenada e rígida quando comparada aquela dos programas curriculares canônicos e 

isolados das disciplinas. Nesse sentido, um Projeto pode não partir de conteúdos de 

apenas uma disciplina, organizando-se por um determinado eixo de pesquisa que, 

muitas vezes, se beneficia do tratamento interdisciplinar. Ainda que o eixo de trabalho 

não seja explorado por várias disciplinas, um Projeto monodisciplinar dever ter como 

característica a ruptura com a linearidade curricular da disciplina. Via de regra, o plano 

inicial de voo de um bom projeto se transforma ao longo da sua execução, o que 

favorece o trânsito por com conteúdos disciplinares de forma mais livre e por demandas. 

Por exemplo, um Projeto que incialmente aponte para a estatística pode transfigurar-se 

em conteúdos de funções quadráticas, como vimos em um dos Projetos apresentados na 

vídeo aula. 

De acordo com a BNCC, “em lugar de pretender que os jovens apenas aprendam 

o que já sabemos, o mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para 

investigação e intervenção quanto a seus aspectos sociais, produtivos, ambientais e 

culturais” [1]. Seguindo essa mesma direção, quando o MEC anunciou “Matemática e 

suas Tecnologias” como um dos Itinerários Formativos vocacionado a aprendizagem 

escolar por meio de projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de 

trabalho, aumenta ainda mais o interesse pelo campo da metodologia do ensino por 

Projetos. 

Não faz parte destas notas o aprofundamento de aspectos teóricos sobre a 

metodologia de trabalho por Projetos e, para essa finalidade, indica-se Hernández [2], 

Bender [3] e Machado [4]. Apresento, a seguir, algumas das ideias importantes sobre o 

trabalho com Projetos que merecem atenção especial do professor em seus futuros 

estudos sobre o assunto. 



 

 

Estas são algumas das etapas de um Projeto, citadas por muitos pesquisadores da 

área: 

a) Estabelecer uma boa pergunta, cuja resposta podemos conjecturar, mas que seja 

passível de investigação teórica e/ou experimental. A pergunta pode ter relação 

direta com contextos reais e aplicados das ciências e da matemática, mas 

também pode ser de escopo teórico. A pergunta deve ter interesse legítimo para 

o grupo de alunos envolvidos, portanto, sua participação ativa nessa escolha é 

fundamental. 

 

b) Fazer levantamento exploratório de dados e áreas do conhecimento que devem 

ser mobilizados para a investigação. 

 

c) Determinar metas a serem alcançadas em função do calendário disponível para o 

trabalho. Ainda que as metas não sejam plenamente cumpridas, esta etapa deve 

funcionar como um exercício de planejamento para os alunos. 

 

d) Planejar maneiras de comunicar os resultados ao final do Projeto (seminário, 

podcast, apresentação de protótipo etc). 

Em relação à ação docente em um Projeto, são preconizadas três atribuições 

centrais do professor: 

a) O papel de mediador do conhecimento. Ao professor não cabe ter uma resposta 

pronta para a conjectura investigada pelos alunos, mas deve, sim, ter domínio do 

tema a ponto de ser capaz de sugerir caminhos e realizar pesquisas junto com os 

alunos. A autoridade docente em um Projeto não se impõe pela exclusividade do 

conhecimento, mas sim pela troca de experiências do universo da pesquisa, em 

que o professor será o parceiro mais experiente. 

 

b) Cabe ao professor monitorar as diversas etapas do Projeto proporcionando 

devolutivas frequentes que possam servir como um balizador para o trabalho do 

aluno. Diferentemente de uma prova, onde em geral se avalia a etapa final do 

processo, na metodologia de Projetos avalia-se continuamente cada etapa do 

trabalho para favorecer o ajuste de rumos e a sinalização da necessidade de 

outras etapas não previstas na investigação inicial. Uma situação perfeitamente 

possível, ao final de um projeto, é a de que o aluno obtenha conceito máximo, 

ainda que seu produto final tenha ficado aquém das expectativas inicialmente 



 

 

previstas. O processo costuma contar mais do que o produto final. Professores 

que trabalham com projetos frequentemente usam rubricas nas devolutivas para 

os alunos. 

 

c) Promover instrumentos de auto avaliação que componham um processo de 

metacognição da aprendizagem. O aprimoramento do conhecimento que o aluno 

pode ter sobre seu próprio processo cognitivo constitui um importante 

subproduto almejado pela metodologia de Projetos. 

Com relação especificamente aos dois Projetos apresentados na vídeo aula, 

recomenda-se a seguinte bibliografia complementar para aprofundamento: 

Projeto 1 - A rampa de skate do tempo mínimo: [5] e [6]. 

Projeto 2 - Mapeamento da intensidade sonora em ambiente escolar [7] 

A seguir são propostas duas questões (com gabarito) sobre os Projetos que foram 

apresentados na vídeo-aula. 

Questões para praticar matemática a partir dos Projetos 

1. Sabe-se por meio do cálculo integral que o comprimento do arco de uma 

cicloide é quatro vezes o diâmetro do “círculo rolante”. Um aluno quer calcular 

o perímetro da região fechada formada pelo arco da cicloide dada por 

( )4 4sen ,  4 4cos  −  −  , com  0,2  , e sua projeção ortogonal sobre o 

eixo x, como indica a linha vermelha na figura. 

              

O perímetro procurado, em unidade de medida do plano cartesiano, é igual a 

(A) 8 4+   

(B) 8 8+   

(C) 16 8+   

(D) 32 8+   

(E) 32 16+   



 

 

2. Um aluno mediu diversas intensidades sonoras com um decibelímetro 

profissional e com um aplicativo de celular. Transferidos os dados para uma 

planilha de cálculo, foi possível visualizar os pares ordenados (x, y), sendo x a 

medida obtida no celular e y a medida obtida no decibelímetro profissional, 

ambas em decibéis. 

                   

Admita que esses dados possam ser razoavelmente bem modelados pela função 

quadrática dada por 2y 0,0125x 0,7x 54= − + . A equação que fornece os níveis 

de intensidade sonora para os quais o erro de medida entre o celular e o 

decibelímetro profissional é igual a zero é 

(A) 20,0125x 1,7x 54 0+ + =  

(B) 20,0125x 0,7x 54 0− + =  

(C) 20,0125x 0,3x 54 0+ + =  

(D) 20,0125x 0,3x 54 0− + =  

(E) 20,0125x 1,7x 54 0− + =  
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