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RESUMO 

 

 

O trabalho foi elaborado com o objetivo de investigar o uso de metodologias ativas em 

salas de aula de Química na Educação Básica, em especial as que possam ser 

identificadas com a “cultura do fazer”, a fim de avaliar seu potencial inovador e propor 

estratégias para a aprendizagem ativa de conhecimentos químicos dentro dessa 

cultura. A metodologia consistiu em buscar, nas publicações dos 5 últimos anos da 

revista Química Nova na Escola, indícios de que metodologias ativas, sobretudo as 

identificadas com a cultura do fazer, são desenvolvidas nas aulas de Química. Os 

resultados apontam que metodologias ativas são pouco desenvolvidas (apenas 32% 

dos artigos analisados), e raramente com o foco em aprender a fazer algo que possa 

ser usado, como se estava buscando. Por acreditar que essa é uma metodologia de 

ensino estimulante, que pode mostrar o quanto a Química está presente em nossas 

vidas, a cultura do fazer foi usada neste trabalho como um grande aliado no ensino 

de Química, através de uma proposta de projeto em que são feitos sabão e sabonete. 

Afinal a partir dela os alunos podem transformar seus conhecimentos em produtos 

com grandes utilidades em seu dia a dia, dando a eles um pouco de liberdade para 

produzir parte dos produtos de limpeza de que necessitam. 

 

Palavras chave: sabão, educação libertadora, metodologias ativas, cultura do fazer. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to investigate the use of work methologies in Chemistry 

classrooms in Basic Educations, especially those thar can be used with a maker 

culture, na active learning of puppies within that culture. The methodology consisted 

in searching in the publications of the last 5 years of the magazine Química Nova na 

Escola, the indicators that the techniques are geared towards children with the maker 

culture, are conducted in Chemistry classes. The indicators that are active 

methodologies are small ( only 32% os articles analvzed), and appear with the focus 

on learning methology, what can show how much a child is presente in our lives, a 

make culture what is a Project situation in elementar school? Made soap. After all, from 

now on, your skills can be useful in products with great utilities in your day, giving them 

a little freedom to be parto f the cleaners of what they are.  

Keywords: soap, liberating education, active Technologies, maker culture. 
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INTRODUÇÃO 

O Ensino de Química, como hoje observa-se nas Escolas, foi considerado por 

Paulo Freire como um modelo bancário de educação, no qual há a deposição de 

conhecimento nos alunos que são altamente passivos no processo de sua própria 

aprendizagem. Esse modelo é falho em vários aspectos, pois não é efetivo a longo 

prazo, dado que o educando armazena a ideia apenas para reproduzir, em uma 

avaliação, que o professor ou instituição de ensino considera razoável para medir o 

conhecimento dos alunos, não vendo sentido o uso da Ciência em sua vida. Com isso, 

consegue-se perceber que o modelo atual de educação brasileira enfatiza a 

preparação dos alunos para uma avaliação que visa garantir uma vaga em um Curso 

Superior. Esse modelo parece, hoje em dia, ser o mais atrativo para algumas pessoas 

que são enganadas ao acharem que o objetivo da escola é fazer com que o educando 

passe no vestibular. 

Dessa forma, percebe-se que o modelo educacional atual é falho quando 

pretende-se atingir o objetivo real da educação, que é formar par a cidadania. Ao 

mesmo tempo, as teorias educacionais abordadas  na Universidade parecem ser de 

certa forma utópicas, ou pelo menos muito longe de serem alcançadas dentro desse 

sistema educacional. Assim, surge a questão de como fazer para que  o educando 

seja protagonista da construção de seu conhecimento dentro do atual sistema 

educacional brasileiro.  

A escola formal, aquela que ensina e avalia todos os educandos de forma 

igual, no modelo de “transmissão de conhecimento”, não percebe que está ignorando 

a sociedade do conhecer, na qual os processos cognitivos, sociais e emocionais se 

constroem de forma individual e não em massa, como a forma tradicional impõe sem 

considerar que os educandos devem ser agentes ativos e empreendedores dentro do 

próprio processo de aprendizagem. 

Essas características já estão sendo percebidas. Tanto o setor privado quanto 

o público estão percebendo que há uma deficiência muito grande, pois os educandos 

não aceitam mais um modelo vertical e autoritário de ensino. Hoje em dia, eles 

conseguem ver vídeo aulas no Youtube e aprender o conteúdo de forma com que não 

precisem mais passar pela autoridade de um professor presencial. Deve-se salientar 
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que os jovens que estão na escola hoje representam as chamadas geração Y1 - ou 

millenials – e a geração Z2. Estes estudantes são considerados nativos digitais, ou 

seja, eles já nasceram em um mundo em que as informações estão disponíveis 

praticamente instantaneamente em suas mãos. É difícil retirar o celular ou tablet da 

mão de um aluno.  

Uma pesquisa que foi produzida pelo pesquisador Lincoln Bernard McCoy 

(ORRICO; MONTEIRO, 2018) com aproximadamente 700 alunos de universidades 

norte-americanas, mostrou que 90% dos alunos utilizam tecnologia durante as aulas, 

sendo que aproximadamente 66% dos alunos usam a tecnologia para checar alguma 

rede social. 

Esse hábito pode ser interpretado como uma tendência dos estudantes a se 

manterem ativos, buscando as informações que são de seu interesse – sejam elas 

relevantes ou não – em lugar de estarem passivos diante da exposição de conceitos 

pelos professores.   

Um modo já consagrado de proporcionar aulas mais ativas aos estudantes, 

no que diz respeito à Química, é proporcionar aulas práticas, ou seja, em que possam 

ser observados fenômenos de transformação da matéria. Mas essa não deve ser a 

única maneira, até porque muitas escolas não dispõem de laboratórios, materiais e 

reagentes químicos.  

De modo que esse trabalho tem por objetivo identificar e debater uma maneira 

de aprender Química diferente da aula tradicional, mas levando em conta que nem 

todas as escolas possuem laboratório de Química, traçando projetos que coloquem 

os alunos em atividade diante de alguma situação do cotidiano. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Machado (2004), o ensino de Química é realizado de três 

formas: fenomenológico, representacional e teórico. Porém, ainda segundo o autor, o 

                                                           
1 Geração Y – Geração na qual as pessoas nasceram entre 1980 e 1990. É a geração de pessoas criadas em uma 
época de grande avanço tecnológico e economia estável. 
2 Geração Z – Geração na qual as pessoas nasceram pós 1990 até 2010.  Geração de pessoas que 
nascem pós o surgimento da internet e que desde pequenos são familiarizados com as possibilidades 
da era tecnológica.  ( NOVAES, BERTOLAZZI, ZANANDREA, CAMARGO. 2016) 
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que se vê muito nas Escolas, hoje em dia, é a abordagem apenas de duas formas, a 

representacional e a teórica: 

Mas, o que a escola, o livro didático e o professor têm feito? Trabalhado 
descontextualizadamente somente os níveis representacional e teórico e, 
principalmente, o nível representacional, incluindo aí os aspectos matemáticos 
desse nível [...]. A ausência de fenômenos e seus contextos na sala de aula 
pode fazer com que os alunos tomem por “reais” as fórmulas das substâncias, 
as equações químicas e os modelos para a matéria (MACHADO, 2004, p.173). 

Mas as escolas e os professores estão começando a perceber que trabalham 

de forma descontextualizada com a realidade do aluno. Que é como se o mundo 

estivesse em andamento e a sala de aula não. Existem algumas formas de possíveis 

mudanças do atual cenário da educação e uma delas seria um modelo mais 

adequado, na qual ainda existiria o programa disciplinar a ser seguido, porém com 

metodologias que mudam o cenário de dentro de sala de aula, na qual tem-se o 

envolvimento maior do educando através de projetos de ensino – inclusive de projetos 

interdisciplinares -, do uso de ferramentas tecnológicas, além de alguns tipos de 

experimentações dentro de sala de aula. 

 Assim, as escolas que foram mais atentas a esse ponto usam metodologias 

que são chamadas de metodologias ativas para se adaptar a essa situação. 

As metodologias precisam estar de acordo com o objetivo e aí cabe ao 

professor entender qual o objetivo da escola para que ele consiga aplicar o projeto 

mais coerente para aquele educando. Alguns dos projetos podem ser a criação de 

desafios, atividades, a sala de aula invertida3, etc. 

Por essa razão o tema desta monografia é o estudo da inserção da “cultura 

do fazer”, ou cultura maker, em aulas de Química, o que é altamente oportuno a esse 

tipo de problema apresentado, pois assim o alvo da pesquisa, ou seja, os educandos, 

terão uma maior possibilidade e oportunidade para ter o processo de educação 

modificado, observando que a escola pode andar junto com o mundo. (CRUZ, 

ALBUQUERQUE, AZEVEDO. 2011) 

 

                                                           
3 A sala de aula invertida ( do inglês: Flipped Classroom ) tem por objetivo melhorar o uso dos recursos virtuais 
e presenciais de modo que a aprendizagem do aluno seja facilitada. Essa metodologia inverte a lógica de sala 
de aula. O educando aprende o conteúdo em casa por meio de tecnologia de informação e comunicação (TIC). 
O professor torna-se mediador e a tecnologia a ferramenta. Desta forma o tempo em sala é otimizado e pode 
ser usado para discussões e projetos.   
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1.2 OBJETIVO GERAL 

Investigar o uso de metodologias ativas em salas de aula de Química na 

Educação Básica, em especial as que possam ser identificadas com a “cultura do 

fazer”, a fim de avaliar seu potencial inovador e propor estratégias para a 

aprendizagem ativa de conhecimentos químicos dentro dessa cultura. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fazer uma revisão da literatura acerca do uso de metodologias ativas no 

ensino de Química; 

- Fazer revisão de literatura e busca na Internet sobre a cultura do fazer como 

estratégia didática; 

- Identificar, em relatos de professores publicados em revista específica, se 

são usadas metodologias ativas nas aulas de Química; 

- Reconhecer, entre as metodologias ativas usadas, se algumas delas dizem 

respeito à cultura do fazer; 

- Elaborar um projeto didático para o ensino de Química com base na cultura 

do fazer. 
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2 METODOLOGIA 

Esse trabalho se propõe, inicialmente, à pesquisa bibliográfica de trabalhos  

que debatam experiências de ensino que tenham essas características: metodologias 

ativas e, sobretudo, cultura do fazer. Para isso foram feitas buscas, considerando-se 

os últimos 5 anos de publicação, no site da Revista Química Nova na Escola, seção 

Relatos de Sala de Aula, para saber o que os professores fazem dentro de sala de 

aula que seja inovador para o ensino de Química.  

 O primeiro passo foi selecionar os números da revista que seriam analisados. 

A opção foi . de chegar à última edição publicada, o que levou a iniciar a busca pelo 

volume  36, Nº3, de agosto de 2014; Desta forma, a primeira etapa foi ler os resumos 

dos artigos presentes na seção “Relatos de sala de Aula” da Revista, a fim de 

conhecer se os artigos eram de experiência no ensino médio e de descartar os artigos 

que tratavam de ensino superior. 

A segunda etapa foi buscar nos resumos palavras e expressões com 

significados que pareciam ser de metodologias ativas, a fim de analisar apenas os 

artigos que tratam dessas metodologias. 

A terceira etapa foi ler os artigos completos, desse grupo a ser analisado, a 

fim de confirmar se tratavam mesmo de metodologias ativas e, principalmente, se 

estavam dentro da cultura do fazer   

A partir dos resultados dessa busca foi elaborado um projeto de aprendizagem 

ativa, dentro da cultura do fazer.  

Esse tema da cultura do fazer foi escolhido para este trabalho pois foi 

percebido que a Química dentro do atual modelo de educação é apresentada aos 

alunos na maioria das instituições educacionais de forma expositiva dentro da sala de 

aula. Os professores cumprem as disciplinas presentes no currículo escolar, na 

grande maioria das vezes apenas com um quadro e giz/pilot. Da mesma forma, 

quando o aluno se questiona e, consequentemente, questiona o professor qual é a 

necessidade e pra que servem todas aquelas teorias e fórmulas colocadas no quadro 

fazendo a clássica pergunta “ Ok! Mas para que serve isso? Para que eu aprendo 

Química?”, o professor, acostumado a ouvir essa pergunta, já tem a resposta na ponta 
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da língua: fala que a Química está em tudo e todos, por isso é importante saber e 

aprender o que ele está dizendo. O professor não está errado, mas falar apenas de 

uma forma descontextualizada que a Química está em todas as coisas sem mostrar 

que coisas são essas e como o aluno pode enxergar a ciência, fica apenas sem 

sentido para o aluno. Pensando nisso, esse trabalho mostra uma forma de aprender 

fazendo sabão.  

O aluno aprende a reação de saponificação na terceira série do ensino médio, 

aproximadamente no final do ano, quando começam a ver reações orgânicas.  

Foram feitas então algumas pesquisas em artigos, livros e sites que 

mostravam a reação de saponificação e como essa reação e o procedimento usado 

para fazer sabão caseiro poderiam ser aplicados dentro de sala de aula de forma 

segura. Em sites de compartilhamento de vídeos, foram pesquisados alguns vídeos 

de pessoas, que não são químicos, produzindo sabão caseiro, para ter-se uma base 

de como a população que não é formada, não estuda ciência, lida com uma reação 

química e  com a fabricação de um produto químico.  
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3 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

3.1 METODOLOGIAS ATIVAS 

Grande parte das escolas inseridas no sistema atual de educação são as 

mesmas escolas do século passado, ou seja, usa as mesmas metodologias, o quadro, 

cadeiras enfileiradas e alunos prestando atenção em um único porta-voz e detentor 

do conhecimento: o professor.   

Para Morán (2015): 

As instituições que atuam na educação formal terão relevância quando 
apresentarem modelos mais eficientes, atraentes e adaptados aos alunos de 
hoje; quando superarem os modelos conteudistas predominantes, em que tudo 
é previsto antes e é aplicado de uma forma igual para todos, ao mesmo tempo, 
de forma convencional (p. 29). 

Mas o que são esses tais modelos eficientes e como eles funcionam?  

Antes de responder tal pergunta deve-se entender a cabeça de um aluno da 

educação básica, um adolescente que está em formação.  

Para entender esses adolescentes e o processo de formação é preciso 

primeiramente saber que essa pessoa não é igual ao adolescente de décadas atrás. 

Para ele não basta mais apenas obter informações para que com a ajuda da escola 

consiga participar de modo integrado da sociedade e da comunidade à qual ele 

pertence. Mesmo sabendo que a informação é imprescindível para o convívio em 

sociedade, apenas entender e absorver uma informação torna esse jovem apenas 

expectador do mundo. As informações de todo o mundo chegam para as pessoas em 

frações de segundos, desta forma com essa confusão crescente da informação - afinal 

o excesso de informação forma uma confusão mental muito grande - o ser humano 

precisa desenvolver cada vez mais sua capacidade de pensar, agir e sentir de maneira 

cada vez mais ampla e profunda.  

Ao perceber toda revolução diante deste cenário mundial, as instituições 

educacionais estão cada vez mais atentas às mudanças e percebem que elas 

mesmas precisam mudar urgentemente. Algumas decidem mudar de forma mais 
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branda, mantendo o modelo curricular com que sempre trabalhou, mas priorizando o 

envolvimento do aluno neste currículo, promovendo metodologias ativas. Como 

exemplos dessas metodologias pode-se citar o ensino por projetos, a sala de aula 

invertida, a plataforma adaptativa e o ensino Híbrido ou blended, como Morán cita em 

seu texto (MORÁN, 2015).  

Já algumas outras instituições propõem outros modelos, considerados mais 

inovadores, sem disciplina, por exemplo. Ou metodologias que são totalmente 

pensadas em desafios e problemas para os alunos. Desafios e problemas esses que 

o aluno resolve no seu próprio ritmo de acordo com as suas necessidades.  

O estudo de caso, por exemplo, é uma metodologia ativa que vem sendo 

bastante utilizada no ensino superior, principalmente por cursos de direito, 

administração e medicina. Com essa metodologia, o aluno é levado a uma análise de 

uma série de problemas e deve tomar decisões. Os casos podem ser reais ou não. 

Podem ser adaptados a uma realidade específica também. Neste método, os alunos 

devem empregar os conceitos já estudados e aprendidos para resolver os problemas 

e a partir disto eles tiram conclusões e as analisam para saber se essas conclusões 

estão de acordo com o caso e se não poderia haver outras conclusões. Esta 

metodologia é sugerida para aumentar a possibilidade dos alunos de ter contato com 

situações que podem ser facilmente encontradas em seus cotidianos profissionais e 

pessoais. Observar como têm sido bem sucedidas essas metodologias no ensino 

superior é inspirador para que as usemos no Ensino Médio. 

Outra metodologia que se encaixa bem nas escolas, e já vem sendo usada, é 

a aprendizagem por problemas. Essa aprendizagem também é conhecida pela sigla 

PBL que vem do inglês Problem Based Learning. Essa metodologia foi introduzida no 

Brasil, a princípio, nos cursos de Medicina, porém vem sendo experimentado por 

outros cursos acadêmicos e também na educação básica. Ela se baseia na resolução 

de problemas propostos a fim de ter como objetivo que o aluno estude e aprenda 

determinado conteúdo. Vale salientar que cada tema da disciplina pode ser 

transformado em um problema para ser estudado e discutido pelos alunos e a PBL 

deve garantir que estes estudantes resolvam problemas suficientes para a partir de 

então se tornarem autônomos na busca de conhecimento e habilidades. Assim, 

sempre que aparecer algum desafio ou problema a ser resolvido na vida profissional 

dos indivíduos que foram submetidos a PBL, eles saberão resolver por eles mesmos.  
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Segundo Berbel (2011), esta metodologia é formativa pois estimula o discente a ter 

uma atitude autônoma e ativa em busca de seu conhecimento.  

A bem da verdade, é sabido que a escola nos moldes de hoje avalia todos os 

alunos da mesma forma, é como se eles fossem uma grande massa e não um ser 

humano individual. Se é ignorado que cada ser humano é um indivíduo, deixa-se de 

lado também que o conhecimento se baseia em competências cognitivas, mas 

também em competências pessoais e sociais.  

Há décadas atrás, a educação tinha uma função de “passar o conteúdo” pois 

não se tinha acesso à informação como se tem hoje. Hoje as pessoas conseguem 

aprender qualquer conteúdo em qualquer lugar e a qualquer hora. Isso é bem 

complexo e deixa os estudiosos da educação um pouco assustados pois, não há 

modelos prévios bem sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade 

altamente equipada com computadores, celulares e todos os aparatos digitais 

(MORÁN, 2015)  

E, para além disto, a sociedade hoje exige que o indivíduo seja proativo, possua 

uma visão empreendedora e seja uma pessoa que pratique a colaboração com os 

outros que fazem parte desta sociedade 

A educação de hoje se torna cada vez mais híbrida4 involuntariamente, 

quando percebe-se que não se aprende apenas no espaço físico da sala de aula e 

sim a todo instante. Afinal, a todo momento as pessoas recebem informações nos 

espaços físicos cotidianos e principalmente nos digitais. Mesmo sabendo que  existem 

muitas deficiências estruturais nas escolas, tanto os setores públicos quanto privados 

estão buscando alternativas que melhorem essa situação. Esse movimento tende a 

se intensificar cada vez mais pois faz parte da escola contribuir para que o 

desenvolvimento de seus alunos ocorra e esses estudantes não aceitam mais uma 

ideia autoritária e vertical de escola.  

                                                           
4 Ensino híbrido é um método que prevê o equilíbrio entre a aprendizagem individual e a grupal. Neste método 
pode-se integrar várias áreas do conhecimento, metodologias e tecnologias. O ensino híbrido também pode ter 
um currículo mais flexível no qual se planeja o básico e fundamental para todos e que ao mesmo tempo possua 
métodos personalizados que atenda a todos os alunos individualmente. Há o uso de tecnologia e parte do 
programa educacional se dá via online com o estudante controlando o tempo de estudo, o lugar onde ele quer 
estudar e o ritmo deste estudo. (MORÁN, 2015) 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) já mostra isso desde 1996 

quando  diz no Art. 32, inciso III que a educação para o ensino fundamental tem por 

objetivo o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos  e habilidades e a formação de atitudes e valores. Já para 

o ensino médio, a lei da educação mostra que entre os objetivos está o aprimoramento 

do educando como pessoa humana, incluindo formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico como diz o Art. 35 incisos III. (BRASIL, 

1996). Assim, dentro das diversas habilidades que um aluno terá que desenvolver 

durante todos os seus anos de ensino fundamental e médio, uma delas será o 

desenvolvimento humano, conquista da emancipação do pensamento e ainda o 

comprometimento com as suas ações.   

O papel do professor diante dessa complexidade toda de informação é o de 

intermediador. O professor deve ser a pessoa que contribuirá e ajudará o aluno na 

promoção da sua própria autonomia.  E para além disso, as metodologias ativas 

precisam favorecer os objetivos pretendidos para aquela escola, classe ou grupo de 

alunos. Precisa-se de alunos mais proativos, capazes de resolver problemas, 

participar e desenvolver atividades complexas na qual eles tenham que tomar 

decisões, avaliar hipóteses e chegar a resultados com apoio do professor e de 

materiais diversos, como o livro didático e sites de pesquisa.  

O que significa ser autônomo? Segundo o Novo dicionário da Língua 

Portuguesa (HOLANDA, 1986) a autonomia significa a capacidade de se governar; o 

direito de se reger; liberdade ou independência moral ou intelectual.   

Desta forma, uma pessoa autônoma irá agir sem controle externo. Uma pessoa 

autônoma precisa possuir autodeterminação e essa autodeterminação nada mais é 

do que o desejo de organizar seus próprios pensamentos, experiências e organismo 

a fim de integra-los a si mesmo.  

A autodeterminação é uma necessidade humana natural, que se relaciona 

com a motivação intrínseca do ser humano. Desta forma, os indivíduos desejam fazer 

alguma coisa ou atividade porque acreditam em sua capacidade, na funcionalidade e 

porque desejam realizar aquele feito e não por demandas externas ou porque alguém 

está obrigando. Assim, consegue-se adquirir os hábitos que são mencionados na lei 

de educação por meio de ações enquanto que os conhecimentos são adquiridos para 
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realizar alguma ação. Deste modo, é possível combinar conhecimento, hábito e 

motivação e a partir de então , juntando esses três conceitos, consegue-se ter uma 

mudança no sujeito. 

Não é fácil conciliar o conjunto de hábito, conhecimento e motivação em uma 

pessoa quando o sistema de educação que existe é todo baseado no sistema bancário 

já descrito por Paulo Freire. O que é mais comum de ser encontrado, são pessoas 

consideradas “marionetes”, pois o sistema condiciona esses sujeitos a serem desta 

forma. Pessoas marionetes possuem sentimentos inferiores e negativos por serem 

guiados por outras pessoas ou pelo meio externo em que ela está inserida (BERBEL, 

2011). 

Essa situação e sentimentos irão produzir na pessoa um sentimento de 

impotência, fraqueza e inutilidade. Ao sentir-se obrigado a realizar uma tarefa, seja 

ela qual for, o sujeito acaba por ter sua atenção desviada desta tarefa, o que acaba 

diminuindo as possibilidades de manifestar-se da motivação intrínseca, explica Berbel 

(2011).  

As pessoas que são “marionetes” se sentem frequentemente presas a 

autoridades ou recompensas, ou seja, eles produzem, criam habilidades ou 

conhecimento pela recompensa ou porque alguma autoridade está mandando que ele 

o faça. Já as pessoas que são guiadas pela autodeterminação produzem e criam 

habilidades devido a sua motivação, liberdade e auto investimento. A pessoa com 

autodeterminação sente que ao resolver algum problema e adquirir algum 

conhecimento a partir deste problema, ele estará investindo nele mesmo. Embora 

exista esses dois tipos de pessoas e que o sistema educacional favoreça o 

desenvolvimento de apenas um desses perfis, é preciso notar que é impossível uma 

pessoa ser totalmente independente das influências externas.  

É impossível pensar que em um mundo capitalista, as pessoas consigam agir 

totalmente sem a menor influência de nada. O eixo da questão é se a pessoa contribui 

ou não para essas forças que influenciam suas ações, ou seja, será que essa pessoa 

permanece passiva diante de toda a influência externa ou será que ela sabe que não 

dá para ser totalmente livre e independente na sociedade, aceita e usa isto como fonte 

de informação para suas iniciativas? 
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Importante ressaltar que “Educar para a autonomia significa também, 

consequentemente, um ato político e para o campo de formação profissional e ou 

formação de professores, um ato político pedagógico” (BERBEL,2011). 

A implementação de metodologias ativas irá favorecer a autonomia quando o 

aluno se sentir protagonista da sua própria ação. E quando for apresentado às 

problematizações de situações que estão dentro do cronograma escolar, terá o poder 

de escolha dos aspectos de seus conteúdos de estudo e dos caminhos que deverão 

seguir para achar a soluções criativas destes problemas. Para isso eles precisarão de 

acompanhamento de profissionais mais experientes que eles mesmos para ajuda-los 

a tornar alguns processos mais simples, estabelecer conexões entre assuntos e 

caminhos que não foram percebidos por eles, ajudar a superar as etapas mais rápido 

e ainda fazer o lançamento de novos desafios e possibilidades dentro do mesmo  

problema. 

Vários teóricos já falaram da eficácia das metodologias ativas mesmo antes 

deste termo ser popular, além de enfatizar a importância de superação a educação 

bancária. Paulo Freire (2016) diz que o que impulsiona a aprendizagem na educação 

de adultos é a superação de desafios, resolução de problemas e construção do 

conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências prévias do sujeito. 

Para além dos métodos de ensino aprendizagem, o espaço da escola também 

possui um fator fundamental que precisa ser repensado, as escolas precisam ser mais 

abertas, aproveitando mais os fatores naturais como o vento e a própria luz solar. 

Deixar de lado os espaços mais quadrados e fechados para se apropriar de lugares 

mais abertos.  

Há algumas escolas que possuem grande contato com a natureza e possuem 

vantagens que não dá pra negar em relação a projetos de agricultura e ecologia. Além 

de projetos ecológicos, as escolas que não dispõem dessa vantagem da área verde 

podem fazer projetos urbanos que ajudarão os alunos e atender e a fazer mais parte 

e estar mais presente em sua comunidade. Essa também é uma forma de fazer o 

ensino ser mais ativo, que estimule a participação social e desenvolva a autonomia. 

Trabalhar com caminhos mais flexíveis, desafios, projetos e informações 

contextualizadas e atuais, apresentando sempre um equilíbrio entre a colaboração e 

a personalização é um caminho bem eficiente e que possibilita ser planejado e 
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desenvolvido de várias formas. Com projetos pedagógicos que prezam pela formação 

construtiva do aluno com ele sendo o agente principal do seu processo de educação 

consegue-se prever o equilíbrio entre o tempo de aprendizagem individual e a 

aprendizagem em grupos. Afinal, aprendemos com os outros mas também 

aprendemos sozinhos. (MORÁN 2015). 

Cabe ainda afirmar, a partir de Berbel (2011), que a atitude profissional dos 

professores é importante para que o uso de metodologias ativas dê certo. Existem 

formas de pensamento e ação dos professores que podem ajudar ao desenvolvimento 

dos alunos. Segundo Berbel (2011), os professores que se propõem a usar 

metodologias ativas precisam:  

1. Ouvir com mais frequência 

2. Permitir que os alunos lidem de modo pessoal com materiais e ideias  

3. Se interessar pela vida de seus alunos, perguntar o que eles querem 

4. Responder os questionamentos 

5. Assumir com empatia o ponto de vista dos alunos 

6. Centralizar a ação educativa nos alunos, encorajando-os na iniciativa e em 

comunicações não controladas.  

Em contraponto, os alunos que se sentem mais autônomos apresentam resultados 

positivos em relação a : 

1. Motivação 

2. Engajamento 

3. Autovalor, autoestima e criatividade 

4. Aprendizagem  

5. Melhoria em notas 

6. Estado psicológico 

Muitos professores concordam que as metodologias ativas são atraentes para 

a formação do estudante com pensamento crítico e por isso já estão experimentando 

várias dessas metodologias. Porém, segundo Morán ( 2015), ainda o que predomina 

é a acomodação, repetição de fórmulas e aulas altamente expositivas, afinal vários 

professores e gestores acham que serão desvalorizados com a perda do papel de 

transmissor de informação, ficando em segundo plano. Esse pensamento prejudica 

tanto a escola quanto os professores e os alunos pois é bem pouco provável que os 



23 
 

alunos se sintam espontaneamente motivados a em todas as atividades pedagógicas 

de modo autônomo, com alegria e vontade de fazer. A interação com o professor é 

fundamental para que isto dê certo, para que o aluno se sinta motivado e veja sentido 

em tudo que está sendo proposto. A empatia do aluno com o professor facilita a 

identificação pessoal que esse aluno terá com o conteúdo e com tudo que será 

apresentado em sala de aula, valorizando as atividades propostas e assim criando o 

primeiro passo para a sua autonomia e pensamento crítico. 

 

3.2 PROJETOS DE APRENDIZAGEM 

Apesar de algumas pessoas considerarem que a produção de projetos é algo 

que demanda muito de habilidades cognitivas e por isso possa parecer algo dificílimo, 

ao ponto de ser disciplina em alguns cursos de metrado, é inegável que produzimos 

projetos desde crianças. Afinal, por meio disto é que o ser humano procura respostas 

para suas questões naturais e humanas. Tenho observado que quando uma criança 

começa a falar e a se perguntar das coisas, a social fase do “ por quê?” é uma fase 

na qual a criança experimenta o tempo inteiro, é a fase da curiosidade. Essa fase 

costuma ser atropelada pois a maioria dos adultos a acham chata e começam a podar 

a criança para que não fique repetidas vezes perguntando “por quê?”. Assim, este 

processo é atropelado por adultos e pela própria escola que começa a adestrar as 

crianças. A criança “domesticada” vira um adulto que não pergunta, não fala, não se 

sente no direito de ter curiosidade em vários assuntos, não tem uma mente 

investigativa. Esses mesmos adultos são aqueles que dizem que não sabem 

pesquisar, muitos realmente não sabem nem usar as ferramentas de busca na internet 

e criam-se disciplinas como “introdução a metodologia de pesquisa”. Óbvio que 

existem níveis mais complexos e outros menos complexos de pesquisa, mas a 

verdade é que tudo seria bem mais fácil se lá na infância, ao invés da criança ser 

interrompida, ela fosse estimulada e orientada em suas perguntas.  

Quando se trata de estimular a curiosidade e a investigação, na escola, é 

preciso não confundir o ensino por projetos com a aprendizagem por projetos.  

O ensino por projetos pode estar relacionando a uma série de variáveis como 

o projeto que a escola (direção, administração, coordenação e professores) escolhem 

para uma certa turma ou série, pode ser um projeto que um professor já previamente 
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escolhe para uma turma fazer etc. A questão é que neste tipo de metodologia, quem 

será o agente ativo desta produção? Quem escolherá o que é relevante para o aluno 

aprender? Ou até mesmo quem avaliará e de que forma avaliará o aluno que produziu 

o projeto? Será que o aluno terá autonomia para ter suas próprias dúvidas ou os 

professores já darão um questionário pronto para os alunos? E esse questionário, será 

que é realmente fundamental para o aluno como construção de conhecimento e que 

ele levará para vida, ou acabará caindo no mesmo caminho de gravar as respostas 

ou pesquisar na internet para que ele consiga responder e tirar nota dez? A verdade 

é que em projetos de ensino tudo parte da decisão professor e a ele, ao seu controle, 

irá retornar (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2000) 

Agindo dessa forma deve-se tomar o cuidado para não voltar ao ponto de 

partida onde o professor se torna a única pessoa sendo detentora de conhecimento 

que organiza e direciona para onde os alunos devem pensar e por onde devem pensar 

sem dar a eles nenhuma opção de escolha.  

Pesquisas em neurociência dizem que pode haver ensino sem aprendizagem. 

O desenvolvimento de conhecimento e inteligência de um sujeito necessita da 

atividade operatória do indivíduo que irá construir conhecimento quando estiver em 

relação imediata com o meio, com outros indivíduos que possuem outros saberes que 

podem ser trocados e com objetos a sua volta (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2000)  

Desta forma, ao falar sobre aprendizagem por projetos, necessariamente fala-

se que o projeto deve vir por meio de questões e dúvidas do autor, levando em conta 

o que é relevante para ele e não esquecendo que, como Vygotsky (1984) já dizia, o 

sujeito vem de casa com saberes que são de absoluta importância para o mesmo. Um 

dos maiores erros dos educadores é achar que os alunos vêm de casa sem saber 

nada e sem vivência.  

De acordo com Fagundes, Sato e Maçada (2000) a partir da consciência deste 

conhecimento prévio, o aluno pode começar a interagir com o desconhecido, 

situações novas que resultem em novas dúvidas que no futuro se tornarão novos 

conhecimentos. Assim, uma aprendizagem em projetos é movida pelas inquietações, 

dúvidas e perturbações nas certezas do aluno. Aquilo que constitui suas certezas 

particulares. A grande questão é como o professor pode ter acesso a essas dúvidas 

e certezas do aluno se nem mesmo o próprio  educando as possui. Os educandos não 
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sabem de suas dúvidas e certezas acerca de um assunto. Qual professor nunca ouviu 

“Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a matéria X” e quando você faz uma pergunta 

o aluno não sabe responder. Para acessar este meio inconsciente do outro, as 

variáveis  que serão testadas para buscas de soluções de qualquer problema deve vir 

do próprio aluno. Diferente do ensino por projeto, no projeto de aprendizagem as 

dúvidas, as curiosidades acerca de certa disciplina ou ciência devem vir do próprio 

aluno. Afinal é ele que quer as respostas. É ele o maior interessado na sua própria 

aprendizagem. Estas duvidas virão num contexto da sua própria realidade, da sua 

experiência de vida ou de algum meio com desafios propostos a ele. Neste momento 

é importante que o professor se mantenha em segundo plano sem intervir, afinal essa 

motivação deve vir de dentro do próprio estudante e não de fora.  

Ainda de acordo com as autoras, para início de um projeto deve-se fazer um 

levantamento com os alunos de suas certezas temporárias. Essas certezas são ditas 

como temporárias, pois ao pesquisar, ler e indagar, muitas dúvidas se tornam certezas 

e muitas certezas se tornam dúvidas. Ou ainda pode-se gerar novas dúvidas e novas 

certezas que também serão temporárias e assim, com este ciclo, formam-se novas 

ideias, novas buscas e as pesquisas passam a ser replanejadas e reorganizadas. 

Assim, de acordo com Fagundes, Sato e Maçada (2000), nesses novos caminhos que 

levam o aluno à construção de um projeto pode-se orientar a autonomia dos alunos 

para alguns pontos: 

 Os critérios sobre a relevância em relação a determinado contexto 

 Buscar e selecionar informações 

 Definir, escolher e testar processos para testar a relevância das 

informações escolhidas 

 Organizar o conhecimento escolhido. 

Como este trabalho trata-se da educação no atual sistema brasileiro, deve 

haver uma preocupação com o currículo escolar. Afinal, como proponho a ideia de 

conseguir tornar o aluno agente da sua própria educação no atual sistema de crise da 

educação brasileira, deve haver preocupação sobre como a escola irá receber a 

proposta dos projetos.  

O currículo escolar é formado para a educação bancária, a educação para 

massificar o conteúdo na cabeça dos alunos. Não se ensina para cada pessoa, 
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levando em conta suas histórias e vivências, ensina-se para uma massa de 30 ou 40 

educandos. A turma se torna quase uma entidade só que grita em coro “ sim” ou “não” 

quando os professores perguntam se entenderam o conteúdo exposto. Com a 

educação por projetos, isso se torna diferente, afinal quem irá fazer o projeto é o 

próprio aluno. Vão partir dele as curiosidades, dúvidas e certezas. Estas, que por sua 

vez se tornarão obsoletas, pois no processo continuado de educação ele busca por 

respostas, suas certezas já deixam de ser certezas pois novos elementos são 

inseridos e novas dúvidas vão surgindo. Formando um ciclo. Desta forma, o ensino 

massificado não será mais possível. Se o colégio for mais rígido na ideia do currículo, 

o professor pode dar mais de uma ideia de projeto para os alunos se direcionarem e 

não correr o risco do foco sair totalmente do currículo escolar.  

A escola hoje, infelizmente é pobre de materiais úteis, materiais da natureza 

e cultura. Estar presente com estas ferramentas, irá fazer muita diferença na 

educação do aluno.  

Sendo assim, se o aluno escolhe o projeto ou lhe é apenas direcionado 

algumas opções e ele tem que se preocupar com a pesquisa e desenvolvimento, qual 

será o papel do professor? 

O primeiro papel  é de ativador da aprendizagem. Sabe-se que o trabalho do 

processor não é apenas cognitivo e que em várias abordagens, seu trabalho vai além 

do cognitivo.  

Fagundes, Sato e Maçada (2000) dizem que, desta forma,  o professor ou 

professora pode trabalhar estimulando a liberdade de expressão de cada um. 

Fazendo com que os educandos não se sintam acanhados em cooperar e dar suas 

ideias. Estimular a tomada de consciência de cada aluno apenas por avalia-los em 

grupos ou até mesmo individualmente os seus próprios atos. 

Além disso, o professor também tem papel fundamental na orientação, 

articulação e desenvolvimento do projeto. Afinal, quando os próprios alunos tiverem 

muitas dúvidas e não conseguirem seguir, é ao professor que ele vai recorrer, e este 

então o ajudará a seguir para o próximo passo. E o aluno terá sua aprendizagem 

facilitada. Pois ao se fazer todo movimento de busca por conteúdo e para que seu 

projeto funcione, ele mesmo irá criar perguntas e soluções, fazendo com que o ciclo 

de dúvidas e certezas dito anteriormente seja estabelecido. Desta forma o aluno 
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adquire um equilíbrio. O mesmo possui aquilo que o intriga e aquilo que ele possui 

certeza absoluta saber acerca do assunto. Desta forma, ao procurar e começar a 

pesquisar, ele irá adicionar novos elementos ao seu próprio conhecimento. Esses 

elementos novos irão tirar as dúvidas dele e fazer com que suas certezas, agora com 

novos elementos, já não sejam tão certezas assim.  

Desse modo, ele está em seu equilíbrio de novo, porém não um equilíbrio 

igual ao anterior pois a partir de então ele possui novos conhecimentos. Por 

consequência, o aluno pode não apenas adquirir um monte de informação na internet 

acerca de certo assunto. Ele deve fazer relações entre as informações que ele já 

possui para produzir e ser agente de seu próprio conhecimento: 

A situação de projeto de aprendizagem pode favorecer especialmente a 
aprendizagem de cooperação, com trocas recíprocas e respeito mútuo. Isto 
quer dizer que a prioridade não é o conteúdo em sim, formal e 
descontextualizado. A proposta é aprender conteúdos, por meio de 
procedimentos que desenvolvam a própria capacidade de continuar 
aprendendo, num processo construtivo e simultâneo de questionar-se, 
encontrar certezas e reconstruí-las em novas certezas. Isto quer dizer: formular 
problemas, encontrar soluções que suportem a formulação de novos e mais 
complexos problemas. Ao mesmo tempo, este processo compreende o 
desenvolvimento continuado de novas competências em níveis mais 
avançados, seja do quadro conceitual do sujeito, de seus sistemas lógicos, seja 
de seus sistemas de valores e de suas condições de tomada de consciência. 
(FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2000, pág 24) 

Por consequência disto, a ideia não é olhar o resultado final, mas sim todo 

processo de aprendizagem de cada aluno. Como este está racionando ou quais novas 

ideias ele tem. Se a escola tiver como regra a aplicação de alguma avaliação, pode-

se usar um questionário simples.  

Para que isto tudo consiga acontecer e ser bem feito é preciso que a escola 

como um todo seja parceira. A direção, coordenação, administração, responsáveis e 

professores. Apesar disto, bem sabe-se que não é sempre que tem-se toda a escola 

de acordo com as ideias do professor. Assim, a princípio, o professor pode  fazer 

pequenos projetos com as turmas e ir mostrando os resultados desses alunos à 

coordenação, direção e responsáveis. Sempre em contato com essas pessoas para 

mostrar que não é trancado dentro de sala de aula com um quadro cheio que o aluno 

aprende. Pode-se mostrar a eles que não é necessariamente desta forma que o aluno 

conseguirá algum êxito nas disciplinas e que conseguir fazer alguma questão de 

alguma apostila ou livro não determina conhecimento.  
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A parceria entre a coordenação, direção e professores é fundamental para 

que a aprendizagem por projetos funcione.  

 

 

3.3 A “CULTURA DO FAZER” COMO PROJETO DE APRENDIZAGEM 

Tudo começa no final do século XVIII com a  Primeira Revolução Industrial. 

Antes desta, a maior parte da produção estava nas mãos de artesãos. Ou seja, estes 

produtores faziam suas mercadorias. O mais interessante é que nesta época os 

artesãos conheciam exatamente seu público. Não é à toa que além de expor seus 

produtos, eles iam de casa em casa para vender. Desta forma, eles sabiam quem era 

a pessoa que compraria, onde ela morava, quantos filhos tinha, se era casado ou não 

e etc.  

Com a Revolução Industrial pode-se perceber a passagem da manufatura 

para a maquinofatura. Assim, tem-se uma produção em série para um público 

indeterminado. Antes os artesãos produziam para um público de pessoas conhecidas 

e agora há a produção para um público desconhecido. Antes, o que era feito por uma 

pessoa, um artesão, agora é feito por uma máquina ou várias pessoas que se dividem 

na tarefa. (IGLÉSIAS, 1981) 

Era como se o produto que era produzido na máquina da fábrica X servisse 

para toda a população, sem se preocupar que população era essa.  

A partir de então, vem outra fase da Revolução Industrial, que ficou conhecida 

como Segunda Revolução Industrial. Ela ocorre entre 1850/70 até 1945. Neste 

momento há uma crescente no desenvolvimento dentro da indústria química, petróleo, 

aço etc. Outro progresso essencial deste período veio com a introdução de navios de 

aço que eram movidos a vapor, desenvolvimento de aviões e a produção em massa 

dos bens de consumo. A partir da Segunda Revolução Industrial, passa-se a ver 

refrigeração mecânica, comidas enlatadas, e outros produtos que visam trazer mais 

conforto para o ambiente doméstico. Com isto começa-se a perceber que as indústrias 

monopolizam os meios de produção. Esta fase se estendeu até a Segunda Guerra 

Mundial. Desta forma as pessoas que passavam por necessidades devido à guerra 

se viam dependentes destas industrias, visto que elas faziam produtos de fácil preparo 
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e consumo. Pode-se perceber também que grande parte do crescimento da indústria 

química, citado anteriormente, é devido à guerra. Quando a Alemanha nazista quis 

expulsar os cientistas como Einstein e vários outros, alguns países aproveitaram para 

acolher esses cientistas que os ajudariam na produção e na pesquisa em Química.  

Na década de 50, logo após a segunda guerra, surgiu o movimento chamado 

“do it yourself” (D.I.Y). Este termo é de origem inglesa e no Brasil ficou conhecido 

como o movimento do “Faça você mesmo”. Este termo se refere a qualquer coisa feita 

pela própria pessoa, sem contratação de profissionais. (MCKAY, 1998) 

A princípio, o D.I.Y ganhou força no movimento punk underground, na qual 

bandas D.I.Y contavam com produção independente desde as composições das 

músicas, fabricação dos instrumentos, produção dos álbuns, divulgação da produção 

etc. A partir deste momento, o movimento ficou muito ligado ao anticapitalismo, 

anticonsumismo, propagando que todos poderiam produzir aquilo que consomem. 

(MCKAY, 1998) 

O motivo do “faça você mesmo” ter se popularizado no Brasil, muito tem a ver 

com a contracultura de massa, sociedade do espetáculo e a crescente propagação do 

consumo tecnológico.  

O movimento “faça você mesmo” é muito educativo, visto que aborda os 

temas da produtividade, da autonomia, da responsabilidade e da ética tendo como 

panos de fundo a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Por essa 

razão tem havido interesse, entre professores, de inserir a cultura do fazer em seus 

planos de ensino. 

Esse movimento tem se popularizado nas escolas como movimento maker, 

que é, na verdade, uma particularidade dentro da cultura de fazer por si mesmo: o 

movimento maker está relacionado ao uso de ferramentas tecnológicas. Desse modo, 

como os princípios educacionais são comuns a todas as formas de fazer, muitas vezes 

esse texto estará se referindo ao movimento maker, como a “cultura do fazer”. 

O movimento maker visa a imersão do aluno no aprendizado fazendo mais 

uma vez que seja empoderado no seu processo de educação. Ao contrário do modelo 

baseado exclusivamente na teoria, o movimento maker faz com que o aluno coloque 

a mão na massa e faça algum produto útil ao mesmo tempo que faz ciência por si só. 

Com isso, os educandos passam desde cedo, a pensar “fora da caixa” e a serem mais 
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autônomos. Assim, desde bem novos eles conseguem se desenvolver de forma que 

possam ter ideias inovadoras.  

Sabemos que para a vida adulta devemos ser inovadores, afinal conseguimos 

perceber que as pessoas de maiores destaques na sociedade são aquelas que 

pensam de modo independente e que trazem novas ideias. Aquelas que saem da 

caixa e vão além do óbvio.  

Segundo Willingham (2010), no livro “Why don’t students like school?”, apesar 

do pensamento e raciocínio serem o que nos diferencia dos animais irracionais, o 

nosso cérebro não gosta de pensar e nem de raciocinar. Tanto que o processo de 

aprendizagem é considerado pela a maioria dos alunos, chato, pois o cérebro não 

gosta de ser posto para trabalhar. Por exemplo: quando estamos aprendendo a dirigir, 

é um processo desgastante e cansativo, mas depois que aprendemos o caminho de 

casa, por exemplo, a gente para de raciocinar como faz para conseguir achar o 

caminho e este caminho  passa a ser algo inconsciente. O ser humano não pensa que 

deve pegar a chave de casa para abrir a porta e assim conseguir entrar, ele apenas 

faz, pois depois de feito isto repetidas vezes, já está mecânico. A maioria das coisas  

já são automáticas e estão no hábito do ser humano. Assim acontece com o educando 

quando ele começa a aprender alguma disciplina nova: é altamente desgastante e 

chato, o cérebro dele “rejeita” o conhecimento novo, pois se não for bem 

contextualizado e estruturado, não irá fazer sentido algum para ele. Deve-se lembrar 

que ele é um nativo digital e possui internet, jogos e o mundo todo que se torna mais 

interessante a este aluno.  

Hoje em dia as pessoas conseguem ser muito mais ativas em seus processos 

de aprendizagem fora da sala de aula, em suas escolhas, e até mesmo vendo uma 

série ou filme. A Netflix®5 anunciou em dezembro de 2018 que irá lançar um filme com 

cinco finais possíveis. Ou seja, a pessoa não precisa mais ficar sentada no sofá sendo 

passiva na história do seu personagem preferido. Ela escolhe o que vai acontecer com 

ele. Desta forma, como o sistema de educação pode pensar que os alunos irão 

aprender sendo completamente passivos em sala de aula? Sendo assim, o movimento 

maker possibilita que o aluno comece a ver tudo o que ele vê na teoria sendo aplicado 

                                                           
5 Netflix é uma provedora global de filmes e séries de televisão que usa a tecnologia denominada streaming: 
envio de informações multimídia, através da transferência de dados, utilizando redes de computadores. 
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na prática, por ele mesmo! O que é o mais importante. E assim, este educando que 

possui um objetivo final com o seu projeto, irá depois receber um feedback do 

professor. Nesse tipo de movimento, o professor será apenas o tutor deste aluno, o 

orientando e estando presente para retirar qualquer dúvida.  Ou seja, o papel central 

do professor será dialogar com os estudantes, respeitando seus raciocínios e local de 

fala. Porém, sempre os desafiando e ativando sua curiosidade, sobretudo porque, 

como diz Freire (1996, p. 87), “O exercício da curiosidade a faz mais criticamente 

curiosa, mais metodicamente perseguidora do seu objeto”.  

A teoria educacional de Paulo Freire nos instiga a pensar na importância de 

uma cultura escolar em que se aprende fazendo. Segundo Freire (1996), é importante   

“[...] estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se 
pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face 
das explicações discursivas [...]. A dialogicidade não nega a validade de 
momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. 
O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles [...] é 
dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivadora, enquanto fala ou 
enquanto ouve. O que importa é que professores e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. (p. 86) 

A base do movimento maker irá se encontrar, na educação, nos desafios que 

os alunos terão que passar para chegar à solução de cada problema e isso difere o 

estilo da aula expositiva tradicional, pois o aluno agora irá colocar em prática o que foi 

aprendido a partir de ferramentas, conseguindo então, compreender e aprimorar o que 

foi visto em sala de aula.  

Entre outros, Paulo Freire(1996), Bourdieu e Passeron (1970), Dewey (1998) 

já traziam a pedagogia do compartilhamento e da autonomia que se encaixa 

perfeitamente no contexto em que vivemos hoje, visto que vivemos em sociedade e a 

partilha com o próximo se faz necessária. Existem algumas linhas de pensamento que 

apontam para direções que vão se opor ao padrão de aula expositiva no qual o aluno 

é apenas um agente passivo do conhecimento e que buscam contribuir com a 

educação de acordo com os quatro pilares de Delors et. al (1999) que são: aprender 

a fazer; aprender a conhecer; aprender a ser e aprender a viver juntos.  

É importante trazer a ideia de autonomia, equidade, protagonismo, formação 

de opinião crítica sobre a sociedade, curiosidade e a paixão por aprender como essas 

linhas de pensamento trazem, com o objetivo de formar cidadãos que consigam viver 

em sociedade e exercer princípios básicos de ciências tecnológicas e humanas, que 
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consigam viver em um mundo globalizado e com mudanças bruscas no governo e 

economia. Assim, consegue-se formar seres humanos ativos e responsáveis por suas 

reflexões sem o perigo de serem influenciados por terceiros, colaborando para uma 

sociedade mais justa economicamente e socialmente.  

A partir disso, o movimento maker, que possui sua origem na democratização 

dos meios de produção, visto que ele é sucessor do famoso movimento do faça você 

mesmo, tem por objetivo: “[...] fazer as tecnologias de fabricação serem acessíveis a 

“quase qualquer pessoa” e assim empoderar as pessoas para começarem o futuro 

tecnológico delas” (BANDONI, 2016, p. 53). 

Quando os alunos passam a ser protagonistas, quando eles começam a ter 

que literalmente “colocar a mão na massa” para que algum projeto que pode ser 

proposto pelo professor se concretize, ele consegue começar a colocar em prática o 

trabalho em equipe, a autonomia, o empoderamento e a partilha com os colegas. Por 

isso que é importante que os educandos tenham contato com a cultura maker desde 

o início de sua educação. Para ilustrar, basta imaginarmos dois grupos de alunos da 

mesma faixa etária. Um grupo desenvolve projetos desde o Ensino Fundamental I 

enquanto que o segundo grupo apenas tem contato com algum espaço maker que o 

possibilite a fazer projetos quando chega ao Ensino Médio.  

Se colocarmos os dois grupos para realizar algum plano experimental, o 

primeiro grupo se organizará e colocará em prática mais facilmente. Pode-se levar 

isso não apenas para a escola, mas para a vida de cada um deles também. Aquele 

que possui maior liberdade para produzir seus projetos e chegar a um resultado final 

proposto pelo professor, será aquele que conseguira tomar suas decisões sozinho, 

sem influências de terceiros, que também estará disposto a  pensar no próximo ao 

viver em sociedade.  

Gonçalves e Marques (2006), afirmam que os projetos químicos também 

relacionam-se a aspectos formativos da cidadania do educando, como dito antes, 

projetos esses que podem ser de experimentação ou reprodução de algum modelo 

aprendido com os materiais do cotidiano, feitos pelos alunos nos processos de ensino-

aprendizagem. Entre esses aspectos formativos estão: o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar em grupo; o aprimoramento de algumas competências, como 

divisão de tarefas, responsabilidade com o grupo e individual, negociação das ideias 
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de todos os membros do grupo e de algumas diretrizes para a solução dos problemas; 

o desenvolvimento da iniciativa pessoal, pois, quando instigados a pesquisar e propor 

hipóteses para a solução de problemas, ou a pensar e fornecer explicações para os 

fenômenos observados nos experimentos, os alunos são estimulados a tomar 

decisões e expressar suas ideias para outras pessoas; a compreensão das relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade, por meio da discussão de aspectos 

relacionados à tecnologia presente no dia-a-dia deles, às relações sociais associadas 

à produção do conhecimento científico e às implicações ambientais decorrentes da 

atividade científica. Tais reflexões reforçam a ideia de que a aprendizagem se dá 

através do interesse e do envolvimento do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento. 

Diante disso, percebe-se a relevância de organizar um espaço maker  para o 

desenvolvimento de projetos de Química dentro da cultura do DYI, pois perceber o 

que está acontecendo dentro de um projeto de Química, perceber as transformações 

e reações acontecendo e fabricar um produto que se possa usar e que envolva uma 

tecnologia química, se fazem altamente importantes, visto que acima de tudo, a 

Química é uma Ciência experimental e quando a deixada inteiramente no método 

expositivo do quadro, na sala de aula, ela deixa de ser palpável ao aluno. Estes 

projetos se tornam altamente favoráveis para o processo de ensino-aprendizagem de 

Química, pois propiciam o ambiente favorável para os níveis representacionais, 

teóricos e fenomenológicos, dado que os alunos conseguem observar e até promover 

os experimentos gerando associações destes com os produtos desenvolvidos. Desta 

forma, apesar de não haver a necessidade da presença de uma sala maker tradicional, 

com impressoras 3D, placas Arduíno e cortadores a laser, percebe-se a importância 

de fazer com que os educandos, levando à escola produtos e artefatos fáceis de 

serem encontrados, façam experimentos e vejam como a Química pode ser aplicada 

na fabricação de produtos usados no cotidiano. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O ENSINO DE QUÍMICA NA CULTURA DO FAZER: ESTADO DA ARTE 

No Quadro 1 estão apresentados os resultados da revisão de literatura sobre se os professores de Química têm se inserido 

nessa nova cultura escolar. 

Quadro 1:  Estado da arte sobre o ensino de Química na cultura do fazer 

Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

QNEsc Vol. 36 
No3 

(Ago. 2014) 
 

Produção de Audiovisual como 
Recurso Didático para o Ensino de 
Legislação em Curso de Graduação 

em Química 

Excluído 
Referente ao 

Ensino 
Superior 

- - - 

QNEsc Vol. 36 
No3 

(Ago. 2014) 

Imagens, Analogias, Modelos e 
Charge: Distintas Abordagens no 
Ensino de Química Envolvendo o 

Tema Polímeros 

Analisado - 
Participação ativa; 

selecionassem 
imagens 

Sim. Os alunos foram solicitados a 
realizar tarefas, fazer analogias, 

representar em imagens, debater 
escolhas, etc. 

Não 

QNEsc Vol. 36 
No3 

(Ago. 2014) 

Atividades Didático-Pedagógicas 
para o Ensino de Química 

Desenvolvidas pelo Projeto PIBID-
IFG 

Analisado - Experimentação 

Não, se consideradas as atividades 
propostas aos estudantes da 

Educação Básica. Sim, quando se 
trata das ações solicitadas aos 

licenciandos, mas esse não é o foco 
desse trabalho 

Não 

QNEsc Vol. 36 
No4 

(Nov. 2014) 

A Importância do PIBID para a 
Realização de Atividades 

Experimentais Alternativas no 
Ensino de Química 

Analisado - 
Atividades; práticas 

do cotidiano; 
experimentos 

Não.  A metodologia, conforme 
descrita no resumo como centro do 

processo, realizando tarefas. Mas 
isso não aconteceu. Os 

experimentos foram demonstrativos 

Não 
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Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

QNEsc Vol. 36 
No4 

(Nov. 2014) 

Oficina Temática Composição 
Química dos Alimentos: Uma 

Possibilidade para o Ensino de 
Química 

Analisado - 
Oficina temática; 
experimentação 

Sim, os alunos fizeram alguns 
experimentos de caráter 

investigativo para identificar os 
nutrientes presentes em alimentos. 

Não 

QNEsc Vol. 36 
No4 

(Nov. 2014) 

As Contribuições do PIBID no 
Processo de Formação Inicial de 

Professores de Química: A 
Experimentação como Ferramenta 

na Aprendizagem dos Alunos do 
Ensino Médio 

Excluído 
Referente ao 

ensino 
superior 

- - - 

QNEsc Vol. 37 
No1 

(fev. 2015) 

Uma Análise das Analogias e 
Metáforas Utilizadas por um 

Professor de Química Durante 
uma Aula de Isomeria Óptica 

Analisado - 

Figura de linguagem; 
Analogias e 

metáforas sobre 
conceitos químicos 

Não. O artigo propõe que a o 
professor use analogias e metáforas 

para explicar isomeria óptica. 
Não 

QNEsc Vol. 37 
No1 

(fev. 2015) 

Jogo Didático Investigativo: Uma 
Ferramenta para o Ensino de 

Química Inorgânica 
Analisado - 

Jogo didático com 
caráter investigativo 

Sim. Segundo o artigo, foi feito um 
jogo investigativo 

“Quiminvestigação”  com os alunos 
do Ensino Médio 

Não 

QNEsc Vol. 37 
No1 

(fev. 2015) 

Ciência Forense no Ensino de 
Química por Meio da 

Experimentação 
Analisado - Experimentação 

Sim. O artigo diz que os alunos 
fizeram experimentos em um 

laboratório de Química forense 
Não 

QNEsc Vol. 37 
No2 

(Maio.2015) 

Densidade: Uma Proposta de Aula 
Investigativa 

 
Analisado - 

Experimentação com 
caráter investigativo 

Sim. Segundo o artigo, os alunos da 
educação de jovens e adultos 

fizeram um experimento 
investigativo para a compreensão de 
fenômenos que envolvem densidade 

Não 

QNEsc Vol. 37 
No2 

(Maio.2015) 

Oficinas Pedagógicas: Uma 
Proposta para a Reflexão e a 

Formação de Professores 
Excluído 

Referente ao 
ensino 

superior 
- - -- 

QNEsc 
Vol. 37 No3 

(Agosto.2015) 

A Construção de Significados em 
Química: A Interpretação de 

Excluído 
Referente ao 

ensino 
superior 

- - - 
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Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

Experimentos por Meio do Uso de 
Discurso Dialógico 

QNEscVol. 37 
No4 

(Nov.2015) 
 

Educação Ambiental em Histórias 
em Quadrinhos: Recurso Didático 

para o Ensino de Ciências 
Analisado - 

História em 
quadrinhos como 

instrumento didático 

Não. As histórias em quadrinhos não 
foram feitas pelos alunos e sim pelo 

professor 
Não 

QNEsc 
Vol. 37 No4 
(Nov.2015) 

 

Estudo de Ácidos e Bases e o 
Desenvolvimento de um 

Experimento sobre a “Força” dos 
Ácidos 

Excluído 
Referente ao 

ensino 
superior 

- - - 

QNEsc 
Vol. 37 No4 
(Nov.2015) 

 

Banco Químico: um Jogo de 
Tabuleiro, Cartas, Dados, Compras 

e Vendas para o Ensino do 
Conceito de Soluções 

Analisado - Jogo didático 

Sim. O artigo afirma que os alunos 
jogaram alguns jogos de tabuleiro e 
cartas para aprender os conceitos 

básicos de soluções 

Não 

QNEsc Vol. 38 
No1 

(Fev.2016) 

Análise de Instrumentos de 
Avaliação como Recurso 

Formativo 
Excluído 

Referente ao 
ensino 

superior 
- - - 

QNEsc Vol. 38 
No1 

(Fev.2016) 

Ensino por Temas: A Qualidade do 
Ar Auxiliando na Construção de 

Significados em Química 
Analisado - 

Aula por temas; 
Abordagem CTSA 

Sim. A princípio ficou parecendo que 
seria uma aula expositiva separada 

por temas, mas apesar dos 
estudantes não poderem escolher os 
temas, eles foram ativos mostrando 

seus raciocínios  em toda a 
metodologia. 

Não 

QNEsc Vol. 38 
No1 

(Fev.2016) 

Desenvolvimento e Aplicação 
de Webquest para Ensino de 
Química Orgânica: Controle 
Biorracional da Lagarta-do-

Cartucho do Milho 

Analisado - WebQuest 
Sim. O WebQuest foi criado para 

ajudar alunos e professores a 
fazerem pesquisa. 

Não 

QNEsc Vol. 38 
No2 

(Maio.2016) 

Ensino de Modelos para o Átomo 
por Meio de Recursos Multimídia 
em Uma Abordagem Investigativa 

Analisado - 
Recursos multimídia 

como: vídeos, 
Não. Apesar de ser uma abordagem 

investigativa, os recursos de 
Não 
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Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

 animações e 
simulações 

multimídia foram apresentados de 
forma expositiva aos alunos. 

QNEsc Vol. 38 
No2 

(Maio.2016) 
 

Análise de Alimentos: 
Contextualização e 

Interdisciplinaridade em Cursos de 
Formação Continuada 

Excluído 
Referente ao 

ensino 
superior 

- - - 

QNEsc Vol. 38 
No2 

(Maio.2016) 

A Influência do PIBID/Química da 
UFRGS sobre o Desempenho 
Escolar de Alunos de Ensino 

Médio 

Analisado - 
Influência do PIBID 

sobre o desempenho 
escolar 

Não. O artigo mostra como o PIBID 
melhorou o desempenho dos alunos. 

Não 

QNEsc Vol. 38 
No2 

(Maio.2016) 

A Ciência Forense no Ensino de 
Química por Meio da 

Experimentação Investigativa e 
Lúdica 

Analisado - Experimentação 

Sim. As aulas foram ministradas de 
forma com que os alunos chegassem 

a todas as conclusões por eles 
mesmos 

 
Não 

 
 

QNEsc Vol. 38 
No2 

(Maio.2016) 

Análise de Uma Estratégia de 
Estudo de Caso Vivenciada por 

Licenciandos de Química 
Excluído 

Referente ao 
ensino 

superior 
- - - 

QNEsc Vol. 38 
No3 

(Ago. 2016) 

A Camisinha como Artefato 
Tecnológico no Ensino de Química. 

Analisado - 

Uso de camisinha 
como artefato 
tecnológico; 

contextualização 

Sim. Os alunos reproduziram os 
testes de qualidade nas camisinhas 

Não 

QNEsc Vol. 38 
No3 

(Ago. 2016) 
 

Conexões entre Cinética Química e 
Eletroquímica: A Experimentação 

na Perspectiva de Uma 
Aprendizagem Significativa 

Analisado - 
Experimentação – 

pilhas. 
Sim. Os alunos construíram suas 

próprias pilhas. 
Sim 

QNEsc Vol. 38 
No4 

(Nov.2016) 

Equívocos no Desenvolvimento 
e/ou aplicação de Objetos de 
Aprendizagem no ensino de 

química: um relato de experiência 

Analisado - 
Importância dos 

objetos de 
aprendizagem 

Não. Os alunos não foram 
submetidos a metodologias ativas. 

Não 

QNEsc Vol. 38 
No4 

(Nov.2016) 

Contextualizando a química com a 
educação sexual aplicada de 

Analisado - 
Interdisciplinaridade; 

constextualização 
Não. As aulas foram expositivas Não 
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Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

forma transdisciplinar nas aulas de 
biologia 

QNEsc Vol. 39 
No1 

(Fev.2017) 

Células Eletroquímicas, Cotidiano 
e Concepções dos Educandos 

Analisado - Experimentação 

Não. Dois experimentos foram 
feitos. Um de forma demonstrativa e 

o outro com pouquíssima 
participação dos alunos 

Não 

QNEsc Vol. 39 
No1 

(Fev.2017) 

Plantas Medicinais: uma oficina 
temática para o ensino de grupos 

funcionais 
Analisado - 

Oficina temática; 
visão crítica sobre o 

tema 

Não. Os conteúdos foram 
ministrados de forma expositiva 

Não 

QNEsc Vol. 39 
No1 

(Fev.2017) 

Combustíveis: uma abordagem 
problematizadora para o ensino 

de química 
Excluído 

Referente ao 
Ensino 

superior 
- - - 

QNEsc Vol. 39 
No2 

(Maio.2017) 
 

Cromatografia em papel: reflexão 
sobre uma atividade experimental 

para discussão do conceito de 
polaridade 

Analisado - Experimentação 
Não. Todo o procedimento foi feito 

de forma expositiva 
Não 

QNEsc Vol. 39 
No2 

(Maio.2017) 

A constituição do 
professor/pesquisador no 
componente curricular de 

Monografia por meio da escrita 
em diários de pesquisa 

Excluído 
Referente ao 

ensino 
superior 

- - - 

QNEsc Vol. 39 
No2 

(Maio.2017) 
 

O milho das comidas típicas 
juninas: uma sequência didática 

para a contextualização 
sociocultural no ensino de 

Química 

Analisado - 
Contextualização 

sociocultural 

Não. A metodologia, apesar de 
conter um debate entre os alunos , 

não foi proposta de forma ativa. 
Não 

QNEsc Vol. 39 
No3 

(Ago. 2017) 

Educação ambiental no Ensino de 
Química: Reciclagem de caixas 

Tetra Pak® na construção de uma 
tabela periódica interativa 

Analisado - 
Construção da tabela 

periódica; 
reciclagem 

Sim. Os alunos construíram uma 
tabela periódica 

Sim 
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Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

QNEsc Vol. 39 
No3 

(Ago. 2017) 

Chocoquímica: construindo 
conhecimentos acerca do 

chocolate por meio do método de 
aprendizagem cooperativa Jigsaw 

Excluído 
Referente ao 

ensino 
superior 

- - - 

QNEsc Vol. 39 
No4 

(Nov.2017) 

Temática Chás: Uma Contribuição 
para o Ensino de Nomenclatura 

dos Compostos Orgânicos 
Analisado - 

Aula expositiva; 
discussões; 

questionário 

Não. Apesar da contextualização, a 
metodologia foi empregada de 

forma expositiva 
Não 

QNEsc Vol. 39 
No4 

(Nov.2017) 
 

Do Senso Comum à Elaboração do 
Conhecimento Químico: Uso de 

Dispositivos Didáticos para 
Mediação Pedagógica na Prática 

Educativa 

Analisado - 
Vídeos; 

experimentação; 
softwares. 

Não. A aplicação da metodologia 
através dos vídeos, experimentação 

e softwares não foram feitos de 
forma ativa 

Não 

QNEsc Vol. 39 
No4 

(Nov.2017) 

O Ensino de Química para alunos 
surdos: o conceito de 

misturas no Ensino de Ciências 
Analisado - 

Experimentação com 
materiais adaptados. 

Sim. Os alunos fizeram a 
experimentação de forma ativa 

Não 

QNEsc Vol. 40 
No1 

(Fev.2018) 

Pistas Orgânicas: um jogo para o 
processo de ensino e 

aprendizagem da química 
Analisado - Jogo didático 

Sim, os alunos participaram de jogos 
sugeridos pelo professor 

Não 

QNEsc Vol. 40 
No1 

(Fev.2018) 

O Ensino de Equilíbrio Químico a 
partir dos trabalhos do cientista 
alemão Fritz Haber na síntese da 
amônia e no programa de armas 

químicas durante a Primeira 
Guerra Mundial 

Analisado - 

Inserção da história 
da ciência; reflexão 
de aspectos sociais, 

políticos e 
econômicos 

Não. As aulas foram expositivas Não 

QNEsc Vol. 40 
No2 

(Maio 2018) 

O Jogo Educativo como Recurso 
Interdisciplinar no Ensino de 

Química 
 

Analisado - 
Jogo educativo; 

interdisciplinaridade 
Sim. A partir dos jogos com caráter 

investigativo e interdisciplinar. 
Não 

QNEsc Vol. 40 
No2 

(Maio 2018) 

Destilação: uma sequência 
didática baseada na História da 

Ciência 
Analisado - 

Sequencia didática 
permeada por 

fatores da história 

Não. Não houve participação dos 
alunos de forma ativa nas atividades 

propostas 
Não 



40 
 

Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

da ciência; discussão 
de texto histórico. 

QNEsc Vol. 40 
No3 

(Ago. 2018) 
 

Modelizações Astronáuticas na 
Perspectiva da Educação CTS: 

Proposta de Atividade Integradora 
ao Ensino de Ciências 

Analisado - 

Experimentação: 
elaboração e 

lançamento de 
foguete 

desenvolvido a partir 
de garrafa PET. 

Sim. Os alunos preparam toda a 
experimentação e o foguete 

Sim 

QNEsc Vol. 40 
No4 

(Nov.2018) 
 

Corantes: Uma Abordagem com 
Enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) Usando Processos 
Oxidativos Avançados 

Analisado - 

Intervenção didática 
fundamentada no 

enfoque CTSA; 
Experimentação 

Não. A princípio parece ser, mas 
depois percebe-se que os alunos 

ficam passivos no processo de 
aprendizagem 

Não 

QNEsc Vol. 40 
No4 

(Nov.2018) 
 

Aprendizagem Ativo-Colaborativo-
Interativa: Inter-Relações e 

Experimentação Investigativa no 
Ensino de Eletroquímica 

Analisado - 
Experimentação 

investigativa. 
Sim. Os alunos investigam a todo 
tempo e fazem os experimentos 

Não 

QNEsc Vol. 40 
No4 

(Nov.2018) 
 

O Uso de Mapas Conceituais no 
Ensino da Tabela Periódica: Um 

Relato de Experiência Vivenciado 
no PIBID 

Analisado - 

Mapas conceituais; 
quebra-cabeça 
Jigsaw Puzzle 

Concept Map – JPCM 

Não, a abordagem apresentada aos 
alunos não é ativa apesar deles 

construírem mapas mentais 
Não 

QNEsc Vol. 41 
No1 

(Fev.2019) 

A Cultura Afro-Brasileira no Ensino 
de Química: A 

Interdisciplinaridade da Química e 
a História da Cana-de-Açúcar 

Analisado - 
Execução de oficina 
sobre química e a 

cana-de-açúcar 

Não. Apesar de haver a oficina, os 
alunos não construíram nada que 

pudessem usar 
Não 

QNEsc Vol. 41 
No1 

(Fev.2019) 

A Dinâmica do Contrato Didático 
no Ensino de Calorimetria por 

Resolução de Situações-Problema: 
A Simultaneidade de Duas 

Relações Contratuais 

Excluído 

Referente a 
curso de 

extensão para 
professor 

- - - 

QNEsc Vol. 41 
No2 

(Maio.2019) 

Saberes Docentes Compartilhados 
Durante o Estágio Supervisionado: 

Excluído 
Referente a 
formação de 

professor 
- - - 
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Número da 
revista 

Título do Artigo 
Situação 

(Analisado 
ou Excluído) 

Justificativa, 
se excluído 

Termos relevantes, 
se analisado 

Metodologia ativa? 
(Sim ou Não) 

Inserido na 
cultura do 

fazer (“Cultura 
maker”)? 

 Uma Experiência Com 
Licenciandos em Química 

QNEsc Vol. 41 
No2 

(Maio.2019) 
 

Ensino de Química e Codocência: 
Interdependência 

Docente/Tradutor e Intérprete de 
Língua de Sinais 

Excluído 
Referente a 
formação de 

professor 
- - - 

QNEsc Vol. 41 
No2 

(Maio.2019) 

O Método de Estudo de Caso 
Como Alternativa para o Ensino de 
Química: Um Olhar para o Ensino 

Médio Noturno 

Analisado - 

Estudo de caso; 
contextualização; 

Análise dos 
parâmetros físico- 

químicos em contas 
de água e 

composição química 
das águas vendidas 

em mercado. 

Sim. Os alunos foram estimulados o 
tempo todo a fazer investigação. 

Não 

 

Como pode-se ver no quadro, foram analisados 53 artigos da revista Química Nova na Escola, seção Relatos de Sala de 

Aula, e percebeu-se que apenas 17 artigos usam metodologias ativas, ou seja, aproximadamente 32% dos artigos falam sobre 

metodologias ativas.  Muitos usam a experimentação como metodologia para tornar o aluno ativo em seu próprio processo de 

educação, mas foi percebido que muitos artigos que tratavam de experimentação a utilizavam de forma expositiva e ainda percebeu-

se também que pouquíssimos professores fazem projetos dentro da cultura do fazer. Pelo quadro pode-se perceber que apenas três 

artigos estavam dentro da cultura do fazer, ou seja, em aproximadamente 6% dos artigos os professores propuseram aos seus 

alunos fabricar alguma coisa. Uma vez que o estudo foi feito a partir de relatos de sala de aula, pode-se dizer que essa é uma 

amostra confiável e que os dados obtidos endossam a ideia de que a Química não é vista, na escola, como uma ciência que pode 

ser útil no sentido de fabricação de produtos úteis ao cotidiano das pessoas.   
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4.2  UM PROJETO PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA “CULTURA DO FAZER” 

Sabendo que a construção de conhecimento em uma sociedade neoliberal 

tem o objetivo de inserir os indivíduos em uma economia competitiva, e que a 

competição favorece os melhor preparados, o que, em muitos casos, significa proteger 

as classes sociais que já são mais favorecidas. E sabendo também que raciocinar e 

ser ativo na educação e desenvolvimento de um indivíduo que não esteja amarrado 

às privações e princípios da propriedade privada, é importante que para que essa 

pessoa se veja como indivíduo que faz parte da classe trabalhado e que pode usar 

seus conhecimentos básicos em ciência para produzir seus próprios produtos de 

higiene e assim não apenas sucumbir e ficar preso as bases capitalistas. Esse 

trabalho tem por objetivo propor um projeto para ajudar na formação do aluno em 

Química e ainda encorajar educandos e professores a utilizar a cultura do fazer dentro 

de sala de aula.  

O projeto que está proposto neste trabalho consiste na produção de sabão 

artesanal. Foi escolhido este produto, pois vê-se uma numerosa quantidade de 

pessoas, que não necessariamente possuem formação acadêmica em Química ou 

algum curso com uma grande carga horária em Química, produzindo sabão e 

vendendo, sendo uma forma de renda. Assim, é de objetivo poder ensinar como 

elaborar e executar tal produto de forma que o educando saiba quais materiais ele 

está utilizando, como esses materiais podem prejudicar ou não o meio ambiente e 

como ele pode utilizar sem oferecer risco a ele e a sociedade ainda podendo criar uma 

independência do sabão industrial. 

 

4.2.1 A história do sabão 

Um material que foi descoberto quase que por acaso e que encontra-se feito 

artesanalmente até hoje é o sabão.  

Não se sabe exatamente a origem deste material, não há em livros didáticos 

ou artigo, algum dado histórico da origem desta reação química, porém existem 

algumas vertentes. Segundo Barbosa e Silva (1995), uma delas é datada da história 

antes da escrita, junto da descoberta do fogo. É bastante provável que o sabão tenha 

sido descoberto nesta época enquanto os homens assavam animais, pois é bem 

possível que gorduras derretidas caíssem em cima da fogueira, com abundância de 
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carbonato de potássio, formando um coalho branco após terem sido molhados pela 

chuva. 

Outra vertente sobre a origem do sabão vem de uma lenda romana que 

aponta o monte Sapo, um local que era utilizado para sacrifícios animais, como sendo 

aquele no qual o sabão foi percebido. Segundo a história, ao chover uma enxurrada 

levou a gordura animal junto às cinzas para o rio Tibre, assim as lavadeiras que 

trabalhavam a margem do rio perceberam que o barro ali presente ajudava no 

processo de lavagem da roupa, deixando-as mais limpas. (MALESCZYK, 

POLANCZKY, 2017) 

Segundo Wadas, Simon, Scarton e Machado (2004) uma descoberta sobre o 

sabão foi exposta sobre um papiro de Ebres escrita datada 1550 a.C., que descreve 

que os egípcios se banhavam com algo semelhante ao sabão. Sendo que, desta vez, 

fez-se o sabão sendo utilizado para fins farmacológicos no tratamento de doenças de 

pele e não para fins de limpeza e higiene pessoal. 

O primeiro fato histórico sobre uma produção de um material semelhante ao 

sabão o mostra também não como sendo utilizado para fins de limpeza e higiene 

pessoal, mas para fins farmacológicos em ferimentos, doenças de pele e penteados 

artísticos.  Este material foi encontrado nas escavações da antiga babilônia  segundo 

Wadas, Simon, Scarton e Machado (2004). Foram encontrados cilindros de barro de 

2800 a.C. com gorduras de animais fervidas com cinzas.  

Plínio , o Velho ( 23-79 d.C.), historiador romano, relata em seu livro  “História 

natural” que em 600 a.C. os fenícios já eram conhecedores das técnicas de fabricação 

de material parecido com o sabão. Eles ferviam gordura de cabra com água e cinzas 

de madeira, esta mistura ficava pastosa e eles passavam pelo corpo.  

Plínio também relatou que Galeno, um médico grego (130-200 d.C.) 

recomendava a utilização deste material parecido com o sabão a seus pacientes, para 

limpeza e retirada de tecidos mortos da pele.  

Neste mesmo livro, Plínio descreve o processo de fabricação do sabão duro 

e mole que apesar de exposto, só passou a ser produzido em grande escala a partir 

do século XIII. No início do século XIX ainda se imaginava que o sabão fosse apenas 

a mistura de gordura e algum produto alcalino até que o químico francês Michel- 
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Eugène Chevreul (1786-1889) mostrou que a formação se dava por uma reação 

química. 

Considerando essa história, de um produto que se desenvolve como uma 

tecnologia química mas que, mesmo antes que isso pudesse ser reconhecido, já era 

fabricado e utilizado com as mais diferentes utilidades, decidiu-se, nesse trabalho, 

organizar um projeto dentro da cultura do fazer para ser desenvolvido a fim de ensinar 

Química na Escola. 

 

4.2.2 Projeto “SABOLHAS”6   

 Esse projeto foi pensado para que a escola, mesmo com dificuldade de mudar 

sua forma tradicional, ainda possa fazer diferença e fazer sentido para a vida dos 

alunos.  

Ao fazer uma breve pesquisa no Youtube®7 sobre produção de sabão e 

sabonete caseiro, percebi nos vídeos que a maioria das pessoas, não sabiam 

exatamente o que estavam fazendo, não imaginavam o motivo da consistência do 

sabão ter mudado ao adicionar hidróxido de sódio e também não possuíam o menor 

cuidado ao manusear a base.  Os conhecimentos químicos  sobre a produção de 

sabão e sabonete dessas pessoas eram bem rasos. As pessoas de alguns vídeos de 

produção de sabão mostravam uma falta de entendimento no procedimento quando 

mostravam que não entendiam que a reação era exotérmica na mistura do óleo com 

o hidróxido de sódio. Alguns chegavam a comentar que a mistura ficava quente e que 

as pessoas deveriam ter cuidado ao manusear, mas nenhuma delas explicou o que 

era uma reação exotérmica.  

Em todos os vídeos as pessoas diziam que havia necessidade de mexer a 

mistura por cerca de uma hora. Mas o que chamou a atenção foi que uma senhora de 

um dos vídeos disse que apenas uma pessoa poderia mexer durante essa hora se 

não o sabão viraria água.  

Um outro ponto que chamou atenção foi o fato de mesmo estando produzindo 

sabão, algumas pessoas ainda colocavam sabão em pó e detergente. Ora, se estão 

                                                           
6  Sabolhas seria uma mistura de sabão e bolhas, fazendo uma referência a bolhas produzidas com o sabão 
7 Plataforma usada para o compartilhamento de vídeos, na internet. 
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produzindo sabão, por que colocar sabão em pó? Parece redundante e 

desnecessário, mas no vídeo era explicado que era para fazer mais espuma além de 

dar uma firmeza a mais. Isso mostra que apesar das pessoas estarem ensinando um 

método de produzir algo, elas sabem que seus métodos são incompletos em relação 

aos industriais, tendo que recorrer aos produtos das grandes empresas para aprimorar 

o seu próprio produto, visto que em sua formulação caseira não entram alguns 

componentes. Os produtos industrializados, nesse momento, devem ser entendidos 

como novos componentes, capazes de melhorar a fórmula ou receita do sabão 

caseiro. 

Apesar disso tudo, foi percebido que as receitas se repetiam tanto nos vídeos 

que ensinavam a fazer sabão quando naqueles que ensinavam a fazer sabonete. Isso 

nos mostra que apesar da notória falta de conhecimento químico, eles sabiam que se 

misturasse óleo com hidróxido de sódio e ficasse mexendo por uma hora, formaria 

uma consistência de sabão. Apesar de não entenderem a reação que acontecia nos 

vídeos de sabão, eles sabiam que aquele sabão ali não era próprio para o rosto ou 

corpo e sim para lavar roupas e uso doméstico, apenas. Todos os vídeos alertavam 

sobre isso.  

Mas qual o motivo? Como eles sabem que aquele sabão não era o ideal para 

o banho?  

A população sabe um pouco de ciência da forma mais genuína, da forma 

como foi passado a elas de geração a geração e que elas hoje em dia passam pras 

outras pessoas através de vídeos nas redes sociais.  

Quando foi que as aulas de Química deixaram de ser aulas interessantes nas 

quais é possível ensinar a população a ser independente em vários aspectos, para 

serem aulas totalmente expositivas e que parecem sem sentido para a maioria das 

pessoas? Por que as pessoas que ensinam a fazer sabão hoje em dia não lembram 

das aulas de Química da escola na qual se ensinam reações orgânicas e, 

consequentemente,  a reação de saponificação?  

Foi por pensar nisso que esse projeto foi criado. Existem pessoas que 

possuem uma educação considerada de qualidade fazendo sabão por achar que 

devem levar uma vida mais natural, e existem pessoas que quase não tiveram 

educação formal fazendo sabão para vender e ter um dinheiro extra no final do mês. 
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Esses dois tipos de pessoas parecem não ter nada em comum, mas 

independentemente da educação que tiveram, as duas estão fazendo Química dentro 

da casa delas e não sabem como explicar o que ocorre no processo de fabricação do 

produto que prepararam nem como torna-lo melhor.  

O projeto foi planejado como uma sequência didática que tem como ponto de 

partida um convite feito aos alunos, para que fabriquem sabão. A partir do momento 

que aceitem o convite, as demais etapas dependerão de sua iniciativa e envolvimento, 

sendo sempre completadas pelo professor ou professora. 

O planejamento prevê que seja  ministrado em quatro dias, cada dia com um 

ou dois tempos de aula com cinquenta minutos cada, em turmas de terceira série, no 

cronograma de Química Orgânica – reações orgânicas.  

É um projeto que pode ser aplicado em todo tipo de escola. Ou em área 

carente ou em área mais nobre, pois para os mais carentes pode-se mostrar que eles 

podem sair do monopólio da indústria de sabão e sabonete para uso próprio dos seus 

produtos de higiene e ainda poder ganhar dinheiro com as produções. Para a área 

mais nobre, pode-se mostrar, a partir do sabão e sabonete criado, que eles têm 

alternativas mais baratas e que podem ser mais saudáveis para seus produtos de 

limpeza e ainda mostrar e falar um pouco das diferenças de classe. Mostrar que há 

uma parte da população que não necessariamente está tão distante deles e usa esse 

mesmo sabão e sabonete para ganhar seus sustentos ou economizar. 

 

1º dia: Lançamento do projeto (50 minutos) 

Nessa aula o tema seria apresentado aos alunos a partir da história do sabão, 

mostrando que assim como a penicilina (e aí o ideal seria que antes eles pudessem 

ter uma aula interdisciplinar com o professor de Química e Biologia sobre bioquímica 

e a penicilina) foi descoberto quase que por acaso, acidentalmente. E mostrando 

também que essa descoberta é importante para a humanidade até hoje, que é uma 

tecnologia química com aplicações na higiene, na saúde e na cosmética, podendo ser 

apropriada por qualquer pessoa através de processos bem simples e caseiros. 

A partir dessa introdução, que tem o objetivo de cativar os alunos para o tema, 

seriam feitos questionamentos aos alunos, a fim de leva-los a fazer pesquisas, para 

que encontrem as respostas: Vocês sabem como os sabões são fabricados, hoje em 
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dia? O que vocês gostariam de saber sobre a fabricação dos sabões? Vocês sabem 

as diferenças entre os sabões, os sabonetes e os detergentes? Querem saber quais 

são essas diferenças? Querem ser pesquisadores sobre os sabões, sabonetes e 

detergentes? Querem aprender a fazer sabões e sabonetes? Como vão fazer para 

encontrar, de maneira independente, respostas para essas suas dúvidas e 

curiosidades?  

É importante que nessa primeira aula, que o professor estimule a curiosidade 

do aluno acerca do assunto em questão, mas que ele não fale sozinho. É importante 

que o aluno faça a maior quantidade de perguntas e que o professor estimule a 

curiosidade para que o aluno quase que exclusivamente faça as perguntas. O papel 

do professor nesta aula é de estimulador.  

A partir desses questionamentos a turma seria organizada em grupos e por 

temas, a fim de buscar as respostas. 

 

2º dia: Apresentação dos resultados de pesquisa, pelos alunos, e 

complementação, pelo/a professor/a (100 minutos) 

No primeiro momento, os grupos iriam apresentar seus resultados de 

pesquisa e apresentar as dúvidas que persistiram, ou seja, as respostas que não 

puderam encontrar sozinhos, ou as que encontraram e não compreenderam.  

Também vão escolher quais as melhores “receitas” de sabão e de sabonete 

entre as que foram apresentadas, para que usem essas receitas para fazerem os 

produtos na próxima aula. 

A partir de então, fazer uma aula informativa, mostrando a reação de 

saponificação e explicando os conceitos e os conteúdos sobre o tema. Feito isso, 

pode-se entrar mais fundo em algumas questões como a produção de espuma 

Os sabões são substâncias tensoativas ou seja, possuem a capacidade de 

reduzir a tensão superficial de líquidos. Além disso, quando estão em solução e são 

submetidos a agitação, produzem espuma. (ZAGO NETO; DEL PINO, 2011). O poder 

espumante está diretamente ligado ao efeito do sabão, mas a espuma nem sempre é 

sinal de poder de limpeza. O que faz o sabão ter a capacidade de retirar gorduras e 

sujeiras de superfícies é o caráter polar e apolar da sua molécula. A parte polar da 
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molécula de sabão é hidrofílica (interage com a água), enquanto que a apolar é 

hidrofóbica (não interage com a água) Assim, a partir disto é possível que se forme 

uma emulsão que é caracterizada pela espuma (SANTOS; NAGASHIMA, 2017).   

Desta forma, pode-se mostrar ao aluno que sabonetes que produzem muita 

espuma são aqueles que os fabricantes, ao perceberem que a população se satisfaz 

com o caráter estético da espuma, pois acham que elas que são, exclusivamente, as 

responsáveis pela limpeza, podem colocar substâncias químicas espessantes que 

reduzem ainda mais a tensão superficial, aumentando a produção de espuma. A partir 

daí vale lembrar o impacto ambiental que essas substâncias podem causar.  

Falando em impacto ambiental, pode ser discutido nesta aula o conceito de 

água dura e porque lavar roupa com água do mar, por exemplo, pode não ser eficiente, 

devido à presença dos íons cálcio e magnésio. 

Ao mostrar a diferença entre sabão e sabonete, pode-se falar da presença do 

lauril sulfato de sódio e mostrar sua funcionalidade. Apresentar sua longa cadeia 

orgânica apolar e sua pequena, porém eficiente parte polar. 

Ao falar da ação desengordurante do lauril sulfato de sódio, pode-se começar 

a estimular a curiosidade do aluno o perguntando porque existem produtos 

conhecidos como sabão, detergente, sabonete e desengordurante.  

Assim, finaliza-se a aula um mostrando todos os conceitos teóricos da reação 

de saponificação e mais alguns conceitos que são importantes para o entendimento 

dos produtos de higiene.  

 

3º dia: Fabricação de sabão e sabonete (100 minutos): 

Nessa aula a turma seria dividida em dois grupos (se a turma for muito grande, 

pode dividir em quatro ou mais). 

Assim, um grupo fará sabão e o outro fará sabonete, a partir das próprias 

receitas ou formulações que encontraram compartilhadas na internet. O grupo que 

fará sabonete, deverá providenciar algo como um secador de cabelo para derreter a 

base glicerinada. Sabendo que os alunos não poderão levar nada que produza fogo, 

o professor poderá estimular os alunos a pesquisar o ponto de fusão da glicerina para 
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que eles encontrem uma outra fonte de calor que seja capaz de derreter a base 

glicerinada e que não envolva a produção de fogo.   

Dessa forma, eles farão seus produtos. Se eles terminarem antes do previsto 

para o fim da aula, poderão fazer uma roda de conversa de como se sentiram ao 

manusear algo como lauril, hidróxido de sódio e como se sentiram ao ver a 

transformação acontecer diante dos olhos deles. Os produtos seriam deixados na 

escola para secar e eles só obteriam o produto final na aula seguinte.  

 

4º dia: Encerramento e avaliação (100 minutos) 

Na quarta e última aula ao começar a aula, eles finalizariam seus produtos 

vendo o resultado final. 

Mas como seria feito a avaliação dos alunos? É importante salientar que na 

educação por projetos, principalmente se tratando da educação básica, o mais 

importante não é o resultado final e sim todo o caminho que eles percorreram fazendo 

buscas, pesquisando, desconstruindo suas certezas e criando novas, respondendo 

suas dúvidas e criando novas dúvidas. A motivação intrínseca e o estímulo à 

autodeterminação dos alunos junto com a ideia de que os alunos podem fabricar 

vários dos produtos que eles usam, se libertando um pouco do monopólio das grandes 

empresas é o mais importante.  

 Assim, o professor passaria um questionário (Apêndice 1) que faz algumas 

perguntas teóricas. Essa seria a forma de avaliação desses alunos. Esse questionário 

pode ser utilizado de duas formas. A primeira delas é o professor passando e depois 

dando nota a cada aluno, como é feita toda avaliação nos dias de hoje. Esse método 

não é o mais adequado, porém é uma boa saída para os professores que estão 

começando a aplicar as metodologias ativas em escolas que  estão resistentes a 

mudança. Outra maneira seria passar e eles mesmo se avaliarem. Uma auto 

avaliação. A auto avaliação é importante e justa, pois faz o estudante perceber-se 

mais uma vez como parte integrante e principal sujeito do processo de aprendizagem 

e não apenas um executor de tarefas promovidas pelo professor. A avaliação 

convencional, como é conhecida, é utilizada como disciplinadora e aparenta aos 

alunos ser uma ameaça imposta pelo professor para conseguir a atenção e um “bom 

comportamento” por parte dos alunos. (FRANCISCO; MORAES, 2013). Vale lembrar 
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também que um instrumento sozinho não é capaz de investigar todos os objetivos, 

deve-se haver mais de um instrumento de avaliação para que esta seja feita de forma 

mais efetiva. Desta forma, o questionário pode ser aplicado junto com a auto avalição.  

  É normal que os professores se perguntem: “mas e aquele aluno que não 

faz o trabalho, deixa o grupo fazer e depois dá para si mesmo nota máxima na auto 

avaliação?” 

Este ponto é importante de ser pensado e pode ser resolvido. O professor que 

está direcionando e ajudando nos projetos sabe quais alunos possuem dificuldades, 

quais se empenham e quais não querem fazer. Sendo mediador do projeto o professor 

tem contato com toda a turma um a um. Sendo assim, se um aluno que é aquele típico 

de deixar tudo para depois, não se interessa e deixa seus colegas de classe fazerem 

o projeto por ele, e ainda assim se auto avaliar com a nota máxima, esse aluno será 

uma “bandeira vermelha” para o professor. Será aquele aluno que o professor pode 

olhar com mais cuidado, perceber o que o torna tão desinteressado e propor novas 

medidas e até outros projetos para ele, sempre visando todo o processo e não apenas 

o final, o resultado.  

 É importante frisar que o questionário em anexo foi feito com verbos da 

taxonomia de Bloom8 (TREVISAN; AMARAL, 2016) para conseguir melhor avaliar os 

processos cognitivos e assim o professor e os alunos conseguirem fazer uma melhor 

avaliação.   

Para além do questionário, valeria o professor fazer uma roda de conversa, 

perguntar o que eles acharam de produzir seu próprio sabão e sabonete, se eles 

sentem confiança em usar esses produtos e se eles fariam em casa para usar no dia 

a dia ou para vender e ter uma renda extra. 

 

 

 

 

                                                           
8 A Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é uma maneira de utilizar verbos que possam auxiliar 

na descrição dos objetivos do processo cognitivo. Ela é dividida em níveis de complexidade crescente 
– do mais simples ao mais complexo. Desta forma, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao 
próximo nível, é fundamental que o aluno tenha adquirido as habilidades presentes no nível anterior.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A escola de hoje ainda está no século passado com muitas limitações e ainda 

muito tradicional. É um fato também que ainda hoje faltam prática e conhecimento da 

cultura do fazer. De acordo com as pesquisas feitas nas revisões de literatura, 

percebe-se que os professores já estão se movimentando para tentar mudar um 

pouco, mesmo que de forma pequena e dentro das limitações do sistema e currículo 

escolar. A comprovação da tentativa de mudança foi percebida, pois muitos tentam 

usar metodologias diferentes - mesmo que não estando dentro das metodologias 

ativas - da tradicional de aulas, exclusivamente, expositivas. Essa vontade de mudar 

presente na grande maioria dos professores é muito importante e válida, porém ainda 

falta a grande maioria perceber a importância da cultura do fazer na Química e na 

sociedade.  

A cultura do fazer e esse projeto trazem benefícios à sociedade em geral, pois 

pode ser usada por muitos professores, dentro da própria sala de aula e por ser um 

projeto que traz autonomia ao aluno.  

O projeto do sabão além de ser facilmente realizado em sala de aula, traz ao 

aluno uma sensação de liberdade. Afinal, a partir deste projeto, ele percebe que 

consegue fabricar um produto de grande utilidade para o cotidiano. 

Ao preparar os sabões na escola, os alunos podem perceber e ter a 

consciência dos perigos e cuidados que devem ter ao manipular substâncias como 

Hidróxido de Sódio. Desta forma, diferente como foi visto nos vídeos em que as 

pessoas manipulavam de qualquer maneira e sem usar luvas, os alunos poderão fazer 

o produto de forma mais segura. Além disso, como eles farão uma pesquisa a cerca 

dos produtos, eles poderão se preocupar com seus produtos e fazer cada vez mais 

um produto de maior qualidade.  
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Apêndice 1: Sugestão de questionário 

 

Escola ___________________ 

Nome do aluno _____________________________ Turma: _______ 

Unidade ( se houver) _________________________ Turno:________ 

 

1- Discuta se o sabão e sabonete precisam de muita espuma para 

ser eficaz. 

 

2- Aponte o motivo do sabonete ser feito de glicerina e o sabão de 

óleo animal ou vegetal. 

 
 
3- Descreva a reação de formação do sabão. 

 
 
4- Descreva a(s) função(ões) orgânica(s) presentes na molécula de 

sabão e de glicerina. 

 
5- Recorde o motivo de lavar roupa na água do mar não é eficaz. 

 
 

 

 

 

 

 


