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Prefácio

A Educação é uma atividade de nobreza e importância 
ilibadas em praticamente todas as culturas, gerando pouca 
controvérsia o peso desta afirmação.

Entretanto, ainda que reconhecidamente importante, não 
se deve esperar que a educação seja praticada de forma ade-
quada apenas pela firmeza de propósito de seus interlocuto-
res diretos, representados pelos professores e alunos, e indi-
retos, representados pelas equipes funcionais de apoio.

Muitas variáveis interferem no sucesso da docência. Pelo 
lado dos discentes: a diversidade de interesses, de papeis de-
sempenhados junto à sociedade, o contexto social e profis-
sional no momento das aulas, o nível de aprofundamento es-
perado, o volume de conhecimento acumulado previamente, 
entre outras. Já pelo lado dos docentes: os diferentes estilos 
possíveis de ministrar aulas, as diversas possibilidades e ca-
racterísticas dos conteúdos, o nível de embasamento mínimo 
necessário para cada tipo de conteúdo, o nível de aprofunda-
mento possível (considerando os conhecimentos prévios), as 
diversas fontes de conteúdo e sua relevância técnica.

A partir destas premissas, a Uniso tem envidado esforços 
no sentido de propiciar a melhoria contínua de nossos já re-
nomados professores, no intuito de que possam ter acesso 
às metodologias didáticas alternativas mais consagradas. A 
propósito, notem que usamos o termo “metodologias alter-
nativas” ao invés de “metodologias inovadoras” ou “metodo-
logias referenciais”, como tem sido usado por algumas insti-
tuições de ensino superior pelo Brasil. 

Isso se justifica pelo fato de que a maioria das metodolo-
gias ativas de aprendizagem que estamos apresentando nas 
capacitações já são reconhecidas e não são necessariamente 
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novas. Aliás, algumas são utilizadas com sucesso há décadas.
Um pilar estratégico é a forma de oferta das capacitações: 

primeiramente aos professores que se manifestam interessa-
dos em capacitar-se e, em caso de haver mais demanda do 
que vagas, são levadas em consideração as indicações dos 
Colegiados de Curso. Entendemos que é o Colegiado do Cur-
so, apoiado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), que 
tem maior potencial de ser mais assertivo quanto à indicação 
de quem deveria receber a capacitação prioritariamente, ob-
servando as características de cada metodologia frente aos 
conteúdos ministrados em cada curso.

Os resultados esperados com tal abordagem não são mo-
destos: esperamos que nossos docentes sejam, em sua grande 
maioria, reconhecidos pela capacidade didática e de conteú-
do intelectual pela maioria dos nossos alunos, de forma que 
além de oferecerem da melhor forma o melhor conteúdo, 
possam inspirar nossos alunos à docência e à pesquisa, dado 
que a organização da sociedade e das empresas está conti-
nuamente demandando pessoas e profissionais capazes de 
desenvolver as suas equipes, no círculo social ou profissional.

A fim de consolidar tamanho objetivo, a Uniso criou o 
Programa de Aperfeiçoamento Docente (PAD) e o vinculou 
ao Programa de Melhoria Contínua da Uniso, como forma 
de que sejam ações que ocorram continuadamente, evitando 
solução de continuidade. Portanto, imaginamos que será um 
investimento continuado no principal fator de qualidade de 
nossa instituição: os docentes.

Fernando de Sá Del Fiol
José Martins de Oliveira Jr.

Rogério Augusto Profeta
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Introdução

O material que agora está em suas mãos é o resultado do 
percurso que os autores desta coletânea de textos prepararam 
para partilhar com aqueles que se interessam por aprender a 
aprender.

Aqui aparece a vivência coletiva  da troca de ideias com 
os colegas nas oficinas às propostas de aplicações em sala de 
aula, dos textos lidos às discussões acaloradas, dos cafés da 
manhã aos projetos que surgiram em nossas mentes. Tudo 
isso nos fez chegar à concretização do primeiro resultado de 
nossa jornada em busca da construção de um diálogo e de 
um convívio entre colegas e amigos sobre o uso das metodo-
logias de ensino-aprendizagem nas salas de aulas da Uniso.

Esta obra é o resultado desse primeiro esforço coletivo, 
que, esperamos, seja continuado com novas oficinas e novas 
publicações.

 Esta publicação representa as teorias, os projetos e as prá-
ticas dos participantes das quatro oficinas do PAD (Progra-
ma de Aperfeiçoamento Docente), portanto, tem o sabor do 
entusiasmo das primeiras experimentações e a inquietude e 
a responsabilidade da continuação, etapa necessária para a 
implantação de um método, que procura ser um diferencial 
nas aulas da Uniso.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, “Metodologias ati-
vas de aprendizagem na Uniso: formando cidadãos partici-
pativos” é a primeira sistematização do conjunto de teorias, 
reflexões, projetos e aplicações que foi possível ser realizada 
durante as primeiras oficinas ministradas no ano de 2015.

Os 20 textos, de autoria de 29 autores, abordam diversos 
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cursos e componentes curriculares. A partir desta Introdu-
ção, optamos por enfeixar os temas em três grandes partes: 
Teorias, Projetos e aplicação e Relatos de experiência. Foram 
os conteúdos dos próprios textos que nos levaram a essa bus-
ca de unidade.
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Evolução histórica de metodologias 
ativas na UNISO

Ana Laura Schliemann
Jorge Luiz Antonio

O processo de aprender a aprender vem se transformando 
em consonância com a sociedade, às novas tecnologias e com 
o acesso rápido às informações. As relações de trabalho e o 
como trabalhar, também, incorporaram essas mudanças. 

Hoje em dia as empresas estão contratando os profissio-
nais pela técnica que eles aprenderam e demitindo pelo com-
portamento que esses mesmos profissionais não conseguem 
ter dentro da empresa, em suas relações com a equipe, com o 
processo, ou até mesmo consigo mesmos. As relações inter-
pessoais não são trabalhadas na academia no modelo tradi-
cional de aprendizagem, uma vez que o foco fica centrado no 
professor, na aula que ele ministra com os conteúdos que ele 
determina.

Entretanto, novas formas de aprendizagem vêm sendo de-
senvolvidas baseadas em novos princípios e relações. Segun-
do Almeida (1999, p.1), sobre aprendizagem de projeto, uma 
das técnicas de metodologia ativa de aprendizagem:

Trata-se de uma nova cultura do aprendizado que 
não se fará por reformas ou novos métodos e con-
teúdos definidos por especialistas que pretendam 
impor melhorias ao sistema educacional vigente. 
É uma mudança radical, que deve tornar a escola 
capaz de: atender às demandas da sociedade; con-
siderar as expectativas, potencialidades e necessi-
dades dos alunos; criar espaço para que professo-
res e alunos tenham autonomia para desenvolver o 
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processo de aprendizagem de forma cooperativa, 
com trocas recíprocas, solidariedade e liberdade 
responsável; desenvolver as capacidades de 
trabalhar em equipe, tomar decisões, comuni-
car-se com desenvoltura, formular e resolver 
problemas relacionados com situações contex-
tuais; desenvolver a habilidade de aprender a 
aprender, de forma que cada um possa recons-
truir o conhecimento, integrando conteúdos e 
habilidades segundo o seu universo de concei-
tos, estratégias, crenças e valores; incorporar 
as novas tecnologias não apenas para expandir 
o acesso à informação atualizada, mas princi-
palmente para promover uma nova cultura do 
aprendizado por meio da criação de ambientes 
que privilegiem a construção do conhecimen-
to e a comunicação.

Mitre et al. (2008, p. 3) comenta, seguindo a mesma linha: 

Considerando-se, ainda, que a graduação dura 
somente alguns anos, enquanto a atividade profis-
sional pode permanecer por décadas e que os co-
nhecimentos e competências vão se transforman-
do velozmente, torna-se essencial pensar em uma 
metodologia para uma prática de educação liberta-
dora, na formação de um profissional ativo e apto 
a aprender a aprender. Segundo Fernandes e cola-
boradores, o aprender a aprender na formação dos 
profissionais de saúde deve compreender o apren-
der a conhecer, o  aprender a fazer, o  aprender a 
conviver e o aprender a ser, garantindo a integrali-
dade da atenção à saúde com qualidade, eficiência 
e resolutividade. Portanto, as abordagens pedagó-
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gicas progressivas de ensino-aprendizagem vêm 
sendo construídas e implicam formar profissionais 
como sujeitos sociais com competências éticas, po-
líticas e técnicas e dotados de conhecimento, racio-
cínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para 
as questões da vida e da sociedade, capacitando-os 
para intervirem em contextos de incertezas e com-
plexidades.

Para as mudanças na aprendizagem, muitos pedagogos, 
pensadores, filósofos e psicólogos trabalharam sobre vários 
temas.

Quando um professor se dispõe a pensar sobre o seu exer-
cício profissional, ele precisa pensar que professor ele é e que 
professor quer ser. Essas questões irão delimitar os valores 
que o professor tem sobre seu papel, seus fazeres e seus pen-
sares. 

É importante que eu saiba quem sou e aonde quero chegar. 
O professor, também, precisa pensar o que deseja para seus 
alunos. Se o docente somente se preocupa com a técnica, ele 
pode se esquecer de pensar na educação do comportamento 
do aluno ou como será seu desempenho na prática. 

A vida e as realidades têm mudado com muita rapidez: o 
que era verdade talvez não seja mais hoje e pode ser que não 
será amanhã. Por exemplo, um desses mitos é que somente o 
professor sabe e o aluno deve ser passivo. Que professor bom 
é bravo e sempre tem razão, indo contra a necessidade de 
flexibilização que a educação nos exige ou o intercâmbio de 
conhecimento entre professor e aluno, parceiros do mesmo 
lado da vida.

A palavra Andragogia define a educação para adultos. Se-
gundo Martins (2013, p. 145) o modelo andragógico baseia-
se nos seguintes princípios:
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1. Necessidade de saber: os adultos carecem de sa-
ber por que precisam aprender algo e qual o ganho 
que terão no processo. 
2. Autoconceito do aprendiz: adultos são respon-
sáveis por suas decisões e por suas vidas, portanto 
querem ser vistos e tratados, pelos outros, como 
capazes de se autodirigir. 
3. Papel das experiências: para o adulto, suas expe-
riências são a base de seu aprendizado. As técnicas 
que aproveitam essa amplitude de diferenças indi-
viduais serão mais eficazes. 
4. Prontidão para aprender: o adulto fica disposto 
a aprender quando a ocasião exige algum tipo de 
aprendizagem relacionado a situações reais de seu 
dia a dia. 
5. Orientação para aprendizagem: o adulto apren-
de melhor quando os conceitos apresentados estão 
contextualizados para alguma aplicação e utilida-
de. 
6. Motivação: adultos são mais motivados a apren-
der por valores intrínsecos: autoestima, qualidade 
de vida, desenvolvimento.

Como se pode ver, a andragogia pressupõe a autonomia 
e a responsabilidade sobre si mesmo como base na aprendi-
zagem. Por conta disso, é que os novos autores da aprendiza-
gem passam a ter um novo papel.

A Andragogia se diferencia da Pedagogia, a priori enten-
dida como educação para crianças, porque, se comparada aos 
modelos pedagógicos conservadores, ela tem uma relação 
multidimensional, todos estão no centro, o professor é visto 
como um facilitador que irá criar condições de aprendiza-
gem e descoberta aos alunos. 

Hoje, quando o educador planeja a seus conteúdos, se ele 



Introdução 19

trabalhar com as MA, precisa identificar e valorizar as habili-
dades e competências necessárias para lidar com a profissão e 
adaptar os conteúdos e conhecimentos que são fundamentais 
para o futuro exercício do trabalho.

Por conta dessas condições é que o professor que opta pe-
las MA´s precisa ter a consciência que a sua atividade deve 
estar voltada ao planejamento e criação de atividades que 
irão favorecer essa formação pessoal do aluno.  

Quando a aprendizagem de adultos pensa em competên-
cia, está se comprometendo com a formação de jovens que 
devem ter atenção sobre o seu fazer; estejam prontos para a 
tomada de decisão; conseguem uma boa comunicação com 
os grupos e com as equipes; desenvolvem, lideram e geren-
ciam projetos e pessoas e administram a si mesmos e aos ou-
tros.

Outro fator que precisa ser trabalhado com os alunos está 
direcionado às habilidades interpessoais, tais como a certeza 
de que as pessoas são diferentes e pensam de formas diferen-
tes, bem como que os contextos transformam e mudam as 
aplicações do conhecimento. 

Dentre as novas técnicas de aprendizagem para adultos, 
o Problem-based learning  (PBL), aprendizagem baseada em 
problemas, tem feito muito sucesso em cursos de Medicina.

Essa metodologia muda a dinâmica interna do curso, uma 
vez que não tem como ser aplicada em partes: o ensino so-
mente fará sentido se a escola for adaptada por completo.

Outra forma de aprendizagem ativa que se destaca a Me-
todologia por Problematização (MP) 

As questões da MP têm uma série de passos para serem 
seguidos baseado no método do arco de Magueréz. O ensino 
segundo o método do arco (arco de Magueréz) deve ser orga-
nizado e desenvolvido a partir da realidade ou de um recorte 
da realidade. 
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 Essas duas formas são as mais clássicas e têm sido estuda-
das e pesquisadas nos cursos de saúde há muito tempo. Nesse 
livro esses temas serão retomados mais a frente.

Entretanto, existem outras estratégias que podem ajudar 
os docentes e os alunos a trabalhar com metodologias ativas 
e que não precisam de uma mudança radical do curso como 
um todo.

Baseada nos mesmos princípios pode-se trabalhar o aluno 
com novas estratégias ou atividades de aprendizagem:

 a)Estratégias de contrato. Essa técnica pressupõe um 
diálogo entre os envolvidos (professor e alunos) definindo 
como a classe deverá funcionar em função de normas e re-
gras;

 b)Júri simulado. Essa atividade é muito utilizada 
quando queremos treinar debates, critica, ética e afins. Existe 
um roteiro disponível na internet (MACEDO, 2013); 

 c)Aprendizagem por projeto. A técnica especifica está 
no artigo “Aprendizagem por projetos na educação superior: 
posições, tendências e possibilidades” (VIEIRA, 2016). 

Outro ponto importante é a aprendizagem adaptativa, ou 
seja, os alunos passam por um longo processo de adaptação, 
ao sair do ensino médio até chegar à Universidade, no que 
se refere às novas linguagens de aprendizagem e a um novo 
padrão de aprendizagem.

Cabe ressaltar que as MA também entendem a avaliação 
de uma forma diferente. Zefferino e Passeri (2007, p.40) fa-
lam sobre a avaliação:

Há três formas de avaliação, fundamentais em 
qualquer curso: diagnóstica, somativa e formati-
va. A avaliação diagnóstica tem como propósito 
constatar se os alunos possuem os conhecimentos 
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básicos e imprescindíveis às novas aprendizagens. 
[....] A avaliação formativa é aquela realizada no 
decorrer do curso com o objetivo de verificar se os 
alunos estão dominando gradativamente cada eta-
pa proposta.

Cabe esclarecer que a avaliação formativa tem várias for-
mas de expressão que vão de Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE), prova escrita ou oral, prova teste, por-
tfólio, observação de habilidades em simulação de atividades 
profissionais, discussão de casos clínicos, entre outros.

É importante que a avaliação seja feita na mesma meto-
dologia aplicada em sala de aula e que os alunos possam ter 
passado pelas atividades antes que as mesmas tenham valor.

Diante desse quadro a Universidade precisou mudar. A 
educação do ensino superior é a capacitação e treinamento 
para essa nova realidade e, por isso, surge na década de 1950 
nos Estados Unidos o que hoje chamamos Metodologias Ati-
vas de Aprendizagem (MAA). 

A Universidade de Sorocaba, uma instituição comunitá-
ria que está localizada em Sorocaba, interior do estado de 
São Paulo, criou o Programa de Aperfeiçoamento Docente 
(PAD), que teve como objetivo oferecer capacitação a seus 
docentes nas novas técnicas para aprendizagem. No início 
das atividades a professora Carla Lechugo coordenou o pro-
jeto realizando palestras abertas aos interessados sobre temas 
diversos que versavam sobre cognição e emoção que envol-
vem os processos de aprendizagem. Ocorreram quatro en-
contros semestrais. 

Desde 2012 observa-se que houve uma preocupação da 
coordenação do programa em oferecer diversos temas que 
dão suporte ao exercício do professor.

Segundo o Relatório Anual de 2013 da Universidade de 
Sorocaba:
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No ano de 2013 foram realizados os seguintes en-
contros: Encontro de Acolhimento; Reflexão sobre 
os aspectos afetivos na relação aluno-professor no 
Ensino Superior; como criar slides mais objetivos 
e eficazes; A comunicação oral: a mídia primária e 
a construção de vínculos entre professor e alunos; 
O que os alunos pensam sobre nós? Metodologias 
ativas de aprendizagem; Ciclo vital do professor 
e do aluno: o que fazer? E, Gestão dos Cursos de 
Graduação.  Aproximadamente 80 professores par-
ticiparam das atividades.

Já no ano de 2014, o Programa de Aperfeiçoamento Do-
cente (PAD) teve como objetivo criar um espaço de reflexão 
sobre práticas pedagógicas e propor caminhos para o desen-
volvimento profissional dos docentes da Universidade.

No mesmo ano foram realizadas as oficinas de PBL – Pro-
blem-Based Learning: Aprendizagem Baseada em Problemas, 
Aprendizagem por Projetos, TBL – Team-Based Learning e 
Aprendizagem por Descoberta, envolvendo 18 professores.

A partir dessas iniciativas, muito bem avaliadas pelos par-
ticipantes, é que a Reitoria fez uma pesquisa entre os docentes 
da casa quais teriam interesse e expertise nessas novas meto-
dologias de aprendizagem para capacitar os demais colegas 
de trabalho. Observar-se, aqui, a confiança e a valorização 
que a atual reitoria dá aos seus docentes. 

Em MA´s há uma afirmação sobre a importância da cul-
tura e do conhecimento da realidade, por isso o docente que 
já está inserido pode partilhar com os colegas técnicas, mas 
há uma aproximação do cotidiano.

Após a oferta foram criadas quatro oficinas oferecidas aos 
docentes durante todo o ano de 2015. As oficinas foram:
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Aprendizagem Baseada em Problemas: propôs um mo-
mento de reflexão da prática pedagógica cotidiana, a partir 
do referencial teórico da Aprendizagem Significativa e dos 
subsídios para compreensão da Metodologia Ativa de Apren-
dizagem, especificamente abordando a dinâmica de trabalho 
por meio da Aprendizagem Baseada em Problemas. A oficina 
teve como objetivos motivar os participantes a desenvolver 
atividades em formato de ABP que pudessem ser aplicadas 
em seu cenário de aula e promover o compartilhamento des-
sas experiências.

 
Novas Metodologias Ativas de Aprendizagem: baseada 

em equipes: A aprendizagem baseada em equipes (do in-
glês “Team Based Learning”) é uma modalidade inovadora 
e simples de trabalho colaborativo que mescla aspectos da 
docência tradicional expositiva para grandes grupos com os 
benefícios do trabalho em pequenos grupos (etapa de estudo 
e questões individuais e rediscussão das questões em grupo). 
Essa estratégia pedagógica visa efetivar um trabalho em um 
cenário caracterizado pela mudança de paradigma da docên-
cia centrada no professor, para o ensino centrado no aluno e 
na aprendizagem. Permite a realização do trabalho em gran-
des turmas e normalmente não exige recursos docentes ou 
estrutura diferente das usadas nas classes tradicionais, pois 
tudo acontece no mesmo espaço físico já utilizado. Isso a dis-
tingue de outras estratégias representantes da metodologia 
ativa de aprendizagem, que exigem mudanças desde o espaço 
físico até mudanças na distribuição de tarefas entre os mem-
bros do corpo docente.

Novas Metodologias Ativas de Aprendizagem: discu-
tindo propostas de metodologia ativa de aprendizagem: que 
trabalhou com a definição do termo, com a teoria da aprendi-
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zagem de adultos, com os modelos de Paulo Freire e Kirkpa-
trick, aprendizagem sobre projetos e avaliação somativa e 
formativa. A oficina foi elaborada com o objetivo de criar, 
para os professores, condições que os alunos enfrentam em 
sala de aula. 

Novas Metodologias Ativas de Aprendizagem: método 
investigativo: O objetivo geral desta capacitação era apresen-
tar características do método investigativo de Charles San-
ders Peirce (1839 – 1914) e desvelar as suas possibilidades de 
contribuição para a produção de conhecimento. A oficina está 
dividida em quatro encontros de três horas/aula, destinadas 
a apresentar os tipos de raciocínio peirciano: abdução, dedu-
ção e indução, exemplificando os mesmos através de tarefas. 
Os participantes são os docentes da Uniso de diversas áreas 
do conhecimento: direito, produção industrial, química, ma-
temática, estética, biologia, gestão de pessoas, computação, 
educação física, medicina veterinária, nutrição, psicologia e 
economia. No último encontro temos as apresentações das 
tarefas aplicadas e análises dos professores sobre a metodolo-
gia. A relevância desses encontros é refletir com os docentes 
sobre o seu papel na elaboração de uma atividade investiga-
tiva na sala de aula.

Em cada uma das oficinas houve a participação de cerca 
de 20 docentes em cada um dos quatro encontros. A capaci-
tação teve em média 12 horas. Elas já foram oferecidas em 
duas edições com a participação de docentes da casa que fo-
ram indicados pelos coordenadores de cada área. Cabe res-
saltar que todos os docentes envolvidos com o PAD foram 
remunerados pela Universidade por suas horas de trabalho.

Os docentes envolvidos com a capacitação dos colegas 
avaliam que a metodologia adotada nas oficinas tem sido 
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adequada e que os cursos têm favorecido novas reflexões e 
fazeres no cotidiano docente.

Um dado importante sobre as oficinas foi apresentado 
pela Reitoria. Os professores que participaram das oficinas 
apresentaram, na avaliação do programa da Universidade, 
índices melhores atribuídos pelos discentes.

Outro produto dessas iniciativas foi este livro.
Para o ano de 2016 a Reitoria sinalizou a continuação do 

programa.
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Aprendizagem por projeto

Ana Laura Schliemann

Quando pensamos em aprender, via de regra, a primeira 
ideia que aparece é o processo de aprendizagem formal vin-
culado à escola, mas será que aprender é só isso?

Para Holtz (2008), os “quatro pilares da educação segundo 
a UNESCO” são: aprender a aprender, aprender a conviver, 
aprender a fazer, aprender a ser e continua dizendo que Paulo 
Freire incluiria um 5º. Elemento – Aprender por quê? Contra 
quem? A favor de quê?

Diante dessa provocação, entende-se que é importante 
uma boa definição das palavras envolvidas nesses pilares. 

As definições das palavras que estão abaixo estão referen-
dadas pelo Dicionário Online de Português, 

“Aprender” significa:

Passar a ter conhecimento sobre; instruir-se: apren-
der um novo idioma; nunca conseguiu aprender. 
Passar a possuir habilidade técnica (em): aprendeu 
uma nova modalidade de judô; certos animais têm 
dificuldades para aprender. Começar a compreen-
der melhor, normalmente, pelo uso da vivência, 
da sensibilidade etc.: aprendeu que a vida é dura; 
aprendeu com seus próprios erros; aprenderam 
dos professores a compartilhar. (Etm. do latim: 
apprendere). 

  
“Viver” significa:

Ter vida ou existência; existir: o doente ainda vive. 
Durar, perdurar, subsistir: vive a arte grega, atra-
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vessando séculos e padrões estéticos.
Aproveitar a vida: com tanto dinheiro, não sabe 
viver.
Comportar-se em vida: viver santamente. Habitar, 
residir, morar: vive na Europa há dez anos. Estar 
frequentemente (em algum lugar ou em compa-
nhia de alguém): a beata vive na igreja; vive com 
os amigos.
Passar (a vida): vive uma vida tranquila. Viver de 
alimentar-se, sustentar-se de: vive exclusivamente 
de vegetais; obter a subsistência exclusiva ou prin-
cipalmente de: vive de rendas. Viver com ser ama-
siado com: vive com fulana. Viver para, fazer de 
uma atividade ou de uma pessoa o objetivo de sua 
vida: vive para a música; viver para os filhos.

“Ser” significa:

Possuir identidade, particularidade ou capacidade 
inerente: Antônia é filha de José; esta planta é uma 
samambaia; a Terra é um planeta do sistema solar. 
Colocar-se numa condição ou circunstância deter-
minada: um dia serei feliz [Gramática]  usado na 
expressão de tempo e de lugar: são três horas; era 
em Paris.

“Fazer” significa:

Realizar; desenvolver algo a partir de uma certa 
ação. Construir; produzir algo através da orde-
nação de seus elementos constituintes: fazer um 
prédio, uma escola; os padeiros fazem pão. Elabo-
rar alguma coisa através da utilização de variados 
elementos: faziam roupas. Realizar ou pôr em prá-
tica algum ato reprovável: fazia muitas bobagens. 
Alcançar certa idade: Pedro fará 30 anos amanhã. 
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Criar; dar forma ou vida a: faziam novos vestidos 
para a coleção. Livrar-se dos dejetos orgânicos: fa-
zer cocô. Demandar esforços para conseguir algu-
ma coisa. Ter passado determinado tempo: já faz 
dois meses que ele foi embora. Indicar o tempo 
atmosférico: hoje faz muito calor. Equivaler; ter o 
peso idêntico a: dez e dez faz vinte. Realizar certo 
trabalho; ter como ocupação: fez sua faculdade em 
São Paulo.Percorrer; passar por determinado tra-
jeto: fizeram 20 quilômetros de bicicleta.Realizar 
certo esporte ou ação esportiva: sua mãe faz aca-
demia.

Lendo as definições acima pode-se perceber que apren-
der envolve uma gama gigantes de processos, competências e 
habilidades e trabalhar a aprendizagem exige do docente um 
olhar e uma ação condizentes com a mesma.

Mesmo não estando nos pilares, entendeu-se que a ação 
de conhecer precisava ser definida nesse espaço, uma vez que 
sem ele não há aprendizagem. 

“Conhecer” significa, segundo o Dicionário Online de 
Português:

Fazer com que alguma coisa seja inserida no co-
nhecimento (memória) de alguém; passar a saber: 
conhecer as culturas indígenas; conhecer novas 
sociedades. Passar a ter consciência de: ela conhe-
ce bem as suas próprias limitações. Ir ver (algo ou 
alguém); visitar: já conhecemos o antigo aparta-
mento. Ter sensação de pertencimento; fazer parte 
da família: o gato conhece o cheiro da dona. Assi-
milar através dos sentidos ou da mente; perceber: 
não é possível conhecer o céu. Ser alvo de; saber 
por sentir; experimentar: nunca conheceu o fra-
casso. Ter sido avisado sobre a existência de algo 
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ou de alguém: você conhece o professor? Possuir 
provas sobre; aceitar: um diretor que conhece os 
procedimentos. Acatar o poder ou autoridade de; 
obedecer: aquele menino não conhece castigos. 
v.t.i.   Jurídico. Passar a ter o conhecimento sobre 
uma questão judicial, aceitando-a por ser capaz 
de julgá-la. (no caso de uma autoridade judicial). 
v.t.d. e v.pron.  Apresentar (uma pessoa ou coisa) a 
alguém: conhecemos a nova casa; conheceram-se 
num velório. Conservar um relacionamento pesso-
al (familiar ou íntimo) com: nunca o conheci su-
ficientemente; conhecemo-nos na escola. Possuir 
uma relação de familiaridade com; saber: conhece 
o sistema de escrita Braille.

Observa-se nessa definição que aprender não faz parte da 
mesma e nem é um sinônimo, por isso, ao falar de aprender 
e conhecer fala-se de ações complementares para o desenvol-
vimento do conhecimento no ser humano.

Behrens e José (2001, p. 2-3) afirmam que:

A Sociedade do Conhecimento, que vem confor-
mando as últimas décadas, demanda repensar a 
educação em sua totalidade, e, em especial, a práti-
ca pedagógica dos professores universitários, con-
templando as seguintes visões para o século XXI: 
Visão de totalidade – considera-se que a prática 
pedagógica deve superar a visão fragmentada, re-
tomando as partes num todo significativo. – Visão 
de rede, de teia, de conexão – considera-se que os 
fenômenos estão interconectados, havendo uma 
relação direta de interdependência entre os seres 
humanos. – Visão de sistemas integrados – con-
sidera-se que todos os seres humanos devem ter 
acesso ao mundo globalizado, aumentando assim 
as oportunidades para construir uma sociedade 
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mais justa, igualitária e integrada. – Visão de rela-
tividade e movimento – considera-se que é essen-
cial ter uma percepção de que os conhecimentos 
são relativos, não existindo uma verdade absoluta, 
e que esses conhecimentos estão em constante mo-
vimento, qualquer esforço em solidificar a verdade 
poderá ser redimensionado em momentos subse-
quentes por novas descobertas. – Visão de cidada-
nia e ética – considera-se que a formação dos seres 
humanos deve estar alicerçada na construção da 
cidadania com uma postura ética, em que exista o 
respeito aos valores pessoais e sociais, espírito de 
solidariedade, justiça e paz. 

Com essas visões busca-se uma integralidade e uma for-
mação para o exercício do fazer cotidiano. A relação entre 
essas expressões e visões é que dá a ideia de complexidade 
que a educação atual pressupõe.

Se, ainda, incorpora-se a noção de compreensão um olhar 
ainda mais estendido para a aprendizagem. 

Segundo o Dicionário Online de Português, “compreen-
são” define-se por:

Entendimento; capacidade de entender o signi-
ficado de algo: possui uma clara compreensão de 
suas ações.  Ação, efeito ou possibilidade de com-
preender: notas necessárias à compreensão de um 
texto. Inteligência; faculdade de compreender: ter 
a compreensão lenta. Condição, característica ou 
predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou 
comportamentos alheios.   Benevolência, indul-
gência: falta de compreensão. Lógica. Totalidade 
dos caracteres encerrados numa ideia geral, num 
conceito, num conjunto; por oposição a extensão. 
Filosofia. De acordo com Dilthey, filósofo alemão, 
ação de utilizar a intuição ou a empatia como prin-
cípio básico para analisar os processos sociais, ide-
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ológicos, culturais, históricos etc. Compreensão é 
sinônimo de: apreensão, assimilação, entendimen-
to e percepção.

Com todas essas definições percebe-se que, para uma 
aprendizagem efetiva, também irá depender de outros ele-
mentos para que seja eficiente, tais como: contexto, intera-
tividade, prazer, ambiente, curiosidade, critica, autonomia, 
discernimento, praticar, enfrentamento, trabalho em equipe, 
lidar com as diferenças, coletividade, descobrir o outro, di-
versidade, inclusão de tecnologias, valores éticos, responsa-
bilidade, comunicação, entre outros.

Se é assim que se aprende e sabendo que aprendizagem, 
também, se estabelece em relação, cabe aos denominados 
professores criarem condições para que a aprendizagem 
aconteça. Outro ponto importante para aquele que facilita a 
aprendizagem, e quiçá essa seja a maior das tarefas, é ajudar o 
aluno a descobrir seus valores, opiniões e critérios favorecen-
do desenvolvimento pessoal e profissional. Com isso, obser-
va-se que a aprendizagem é um processo rico e que precisa 
estar atento às mudanças culturais e sociais. 

Existem muitas teorias e formas de aprendizagem e a es-
colha da concepção de aprendizagem baseia-se nos pressu-
postos acima, nos olhares político-pedagógicos dos docentes 
e das instituições de ensino. 

Quando a opção é pelas Metodologias Ativas de Aprendi-
zagem uma gama de atividades e técnicas se propõem e den-
tre elas a Aprendizagem por Projetos.

Segundo Vieira (2016, p. 10) pode-se afirmar que aprendi-
zagem por projetos é:

Uma estratégia de ensino-aprendizagem que tem 
por finalidade, por meio da investigação de um 
tema ou problema, vincular teoria e prática. Na 
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educação superior pode proporcionar aprendiza-
gem diversificada e em tempo real, inserida em 
novo contexto pedagógico, no qual o aluno é su-
jeito ativo no processo de produção do conheci-
mento. Rompe com a imposição de conteúdos de 
forma rígida e pré-estabelecida, incorporando-os 
na medida em que se constituem como parte fun-
damental para o desenvolvimento do projeto. 

Essa forma de entender a aprendizagem indica um olhar 
atual para o ensino superior, pois envolve a prática e a teoria. 
Outras habilidades e competências que essa aprendizagem 
favorece são a capacidade de reflexão, de crítica, de autono-
mia e com condições para avaliar e decidir sobre os proble-
mas da vida e da realidade. 

O aluno é visto como protagonista da aprendizagem, o 
professor é visto como aquele que mediará o conhecimento,  
o processo de aprendizagem tem tempo e colocações diferen-
tes por parte dos envolvidos, mas o enfoque é no processo.

Como as teorias e técnicas de aprendizagem são construí-
das no tempo e no espaço, é importante entender alguns pon-
tos dessa história. Vieira (2016, p. 5) conta que:

A partir dos anos noventa, pesquisa no campo 
educacional passou a destacar essa nova forma de 
organização do trabalho pedagógico da educação 
escolar, denominada de projetos, que são ativida-
des criadas e planejadas com uma finalidade bem 
determinada e que têm sempre uma duração tem-
poral definida, ou seja, uma vez atingidos os obje-
tivos, o projeto finaliza e outro inicia.

Ainda o mesmo autor aponta o educador espanhol Fer-
nando Hernández e o filosofo, educador e psicólogo John 
Dewey como os principais idealizadores dessa forma de 
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aprendizagem.  “Dewey se posicionou a favor do conceito de 
escola ativa, na qual o aluno tinha que ter iniciativa, origina-
lidade e agir de forma cooperativa” (VIEIRA, 2016, p. 5). E 
continua:

Para Dewey, o conhecimento é uma atividade di-
rigida que não tem um fim em si mesmo, mas está 
dirigido para a experiência. As ideias são hipóteses 
de ação e são verdadeiras quando funcionam como 
orientadoras dessa ação. A educação tem como fi-
nalidade propiciar à pessoa condições para que 
resolva por si própria os seus problemas, e não as 
tradicionais ideias de formar de acordo com mo-
delos prévios, ou mesmo orientá-la para um porvir 
(p. 5).

 
Partindo do texto de Vieira, entende-se que essa forma de 

aprender e educar irá fundamentar uma concepção pragmá-
tica da aprendizagem e que tende a ser vivida por uma insti-
tuição considerada a priori mais aberta:

A ação pedagógica organizada por projetos de apren-
dizagem aponta para a construção de instituições de 
ensino democráticas, participativas e decisivas na 
formação de seus alunos, tornando-se espaços de 
vivência de uma realidade global, que se insere nas 
experiências cotidianas dos alunos, dos professores 
e da comunidade escolar. Articular saber, conhe-
cimento, vivência, sustentabilidade, escola, comu-
nidade, meio ambiente etc. tornou-se, nos últimos 
anos, o objetivo de projetos pedagógicos inovadores, 
que se traduz, na prática, por um trabalho coletivo e 
solidário na organização do ensino e da instituição 
de ensino, identificado por uma visão geral da edu-
cação, num sentido progressista e libertador (p. 7).
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E na mesma medida Vieira entende a docência como:

A docência da educação superior por meio do de-
senvolvimento de projetos é uma forma de conceber 
educação que envolve o aluno, o professor, os recur-
sos disponíveis, inclusive as novas tecnologias, e to-
das as interações que se estabelecem nesse espaço, de-
nominado espaço de aprendizagem. Este contexto é 
organizado para promover a interação entre todos os 
sujeitos envolvidos, propiciar o desenvolvimento da 
autonomia do aluno e a construção de conhecimen-
tos de distintas áreas do saber, por meio da busca de 
conhecimentos significativos para a compreensão, re-
presentação e resolução de uma situação-problema. 
Trata-se de uma nova cultura do aprendizado que 
não se fará por reformas ou novos métodos e conteú-
do definidos por especialistas que pretendam impor 
melhorias ao sistema educacional vigente (p. 8).

O Ministério da Educação (2007 apud VIEIRA, 2016, p. 
11-12) cita a aprendizagem por projetos:

Para o Ministério da Educação (2007), a atividade 
com projetos apresenta várias vantagens, destacan-
do-se: 
a) obriga a uma reflexão prévia sobre o que se pre-
tende fazer; 
b) implica especificar claramente os objetivos; 
c) permite uma identificação de intervenientes e 
de recursos a serem utilizados nos mais diferentes 
níveis; 
d) estabelece, desde o início, uma proposta de ava-
liação; 
e) exige um calendário que facilite o controle da 
execução das atividades que serão desenvolvidas; 
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f) estabelece uma plataforma de entendimento co-
mum entre os vários participantes sobre o quê, o 
porquê, o quando e o como do que é proposto fazer 
em conjunto; 
h) [sic] favorece a construção da autonomia e da 
autodisciplina por meio de situações criadas em 
sala de aula para reflexão, discussão, tomada de 
decisão, observância de combinados e críticas em 
torno do trabalho proporcionado ao aluno, tor-
nando-o sujeito do seu próprio conhecimento; 
i) traz um propósito à ação dos alunos; j) propõe 
ou encaminha soluções aos problemas levantados; 
k) desperta o desejo de conquista, iniciativa, inves-
tigação, criação e responsabilidade.

As pessoas desenvolvem projetos durante as diversas fases 
de suas vidas. Reis (2015) em seu blog propõe sete passos 
para tornar-se um projeto eficiente: identificar informações 
relevantes; definir estrutura analítica; duração e predecessão; 
delimitando papéis e responsabilidades; criando um modelo; 
simulando e validando e por fim criando pacotes adicionais. 
Nessa estrutura proposta, observa-se que o projeto terá uma 
estrutura básica com começo, meio e fim. 

Essa mesma estrutura nem sempre será seguida em uma 
aprendizagem por projeto. O ambiente acadêmico requer al-
guns pré-requisitos típicos para aquele que está em formação.

A aprendizagem por projetos é uma estratégia que estabe-
lece uma meta ou ponto a chegar, que deverá ser desenvolvi-
da por todos os participantes, alunos, docentes e instituição. 
O projeto deve envolver e ser de responsabilidade de todos, 
o que faz com que o docente tenha o papel de ensinar, mas 
que seja um facilitador de um processo. O projeto partirá da 
curiosidade, dos conhecimentos prévios dos alunos, da cole-
tividade e da valorização do processo. Segundo Deprá (2016): 
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Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito 
aprendiz é determinante na construção de seu sa-
ber operatório e esse sujeito, que nunca está sozi-
nho ou isolado, age em constante interação com os 
meios ao seu redor. Segundo Paulo Freire “o traba-
lho do professor é o trabalho do professor com os 
alunos e não do professor consigo mesmo”. O papel 
do educador, em suas intervenções, é o de estimu-
lar, observar e mediar, criando situações de apren-
dizagem significativa. É fundamental que este sai-
ba produzir perguntas pertinentes que façam os 
alunos pensarem a respeito do conhecimento que 
se espera construir, pois uma das tarefas do educa-
dor é, não só fazer o aluno pensar, mas acima de 
tudo, ensiná-lo a pensar certo.

Aprender por projeto tem uma lógica e uma estratégia que 
foi definida por Behrens (2000 apud VIEIRA, 2016, p. 15) 
como: 

[...] os seguintes momentos a serem desenvolvidos 
para buscar uma aprendizagem significativa: 

a) Apresentação e discussão do projeto: trata-se 
da apresentação e apreciação aos alunos de uma 
minuta de proposta que deve ser elaborada pelo 
professor. O docente precisa ter clareza que há ne-
cessidade de apreciar e reconstruir, se necessário 
e pertinente, a proposta com os alunos, deixando 
claro, o processo crítico, participativo e dialógico 
que irá caracterizar o projeto; 
b) Problematização do tema: demanda um preparo 
do professor para elaborar questões pertinentes e 
significativas sobre a temática proposta. Este mo-
mento precisa ser desenvolvido e compreendido 
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como provocação para estimular os alunos a se en-
volver no projeto; 
c) Contextualização: busca localizar historicamen-
te a temática; 
d) Aulas teóricas e exploratórias: o professor apre-
senta os temas, os conhecimentos, conteúdos, as 
informações envolvidas na temática, subdivididos 
em itens e subitens orientadores a serem pesqui-
sados; 
e) Pesquisa individual: os alunos realizam pesqui-
sas e trazem para sala de aula o material investiga-
do com a finalidade de fundamentar a produção 
inicial e individual; 
f) Produção individual: trata-se de um texto pró-
prio (do aluno) sobre a problemática ou outro pro-
cedimento que o professor julgar oportuno; 
g) Discussão coletiva, crítica e reflexiva: consubs-
tanciada na pesquisa e produção individual; 
h) Produção coletiva: o professor e os alunos de-
vem discutir a possibilidade de aplicação da pro-
dução realizada; 
i) Produção final (prática social): pode consolidar-
se através de um texto a ser disponibilizado na sala 
para todos ou na internet ou até uma campanha de 
conscientização da comunidade na problemática 
que está sendo investigada; 
j) Avaliação coletiva do projeto: deve ser realizada 
de maneira contínua, a partir da discussão do pro-
cesso e dos critérios acordados na apresentação ini-
cial. As avaliações da aprendizagem devem incluir 
as atividades individuais e coletivas, bem como 
o valor atribuído a cada fase do projeto. O aluno 
precisa sentir-se seguro de que será avaliado com 
transparência, e estar consciente de que se não cor-
responder aos critérios estabelecidos e acordados 
pelo próprio grupo, não será aprovado. Para isso, 
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durante o processo, o professor deverá dialogar e 
discutir com os alunos seu envolvimento, desen-
volvimento e qualidade nas atividades propostas. 
As manifestações dos alunos são extremamente re-
levantes para a reestruturação ou manutenção do 
projeto proposto.

Já Deprá (2016), que fala sobre a aprendizagem por proje-
tos na educação infantil, sugere algumas dicas que podem ser 
valorizadas no ensino superior: 

Ao desenvolver um projeto de trabalho, os edu-
cadores devem estar cientes que algumas etapas 
devem seguidas:   A  primeira delas é a  intenção, 
na qual o professor deve organizar e estabelecer 
seus objetivos pensando nas necessidades de seus 
alunos, para posteriormente se instrumentalizar e 
problematizar o assunto, direcionando a curiosi-
dade dos alunos para a montagem do projeto. Em 
seguida, a preparação e o planejamento; nesta se-
gunda etapa, planeja-se o desenvolvimento com 
as atividades principais, as estratégias, a coleta do 
material de pesquisa, a definição do tempo de du-
ração do projeto, e como será o fechamento do es-
tudo do mesmo. Ainda nesta fase, o professor deve 
elaborar com os alunos a diagnose do projeto que 
consiste em registrar os conhecimentos prévios so-
bre o tema (o que já sabemos), as dúvidas, questio-
namentos e curiosidades a respeito do tema (o que 
queremos saber) e onde pesquisar sobre o tema, ob-
jetivando encontrar respostas aos questionamentos 
anteriores (como descobrir). Essas atividades pres-
tam-se a valorizar o esforço infantil, contribuindo 
para a formação do autoconceito positivo. Execu-
ção ou desenvolvimento; é nesta etapa que ocorre a 
realização das atividades planejadas, sempre com a 
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participação ativa dos alunos, pois eles são sujeitos 
da produção do saber e, afinal, ensinar não é trans-
ferir conhecimento, mas criar possibilidades para 
sua construção. É interessante realizar, periodica-
mente, relatórios parciais orais ou escritos a fim de 
acompanhar o desenvolvimento do tema. E enfim, 
a apreciação final, na qual é necessário avaliar os 
trabalhos que foram programados e desenvolvidos, 
dando sempre oportunidade ao aluno de verbali-
zar seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto, 
desse modo ao retomar o processo, a turma orga-
niza, constrói saberes e competências, opina, ava-
lia e tira conclusões coletivamente; o que promove 
crescimento tanto no âmbito cognitivo, quanto no 
social, afetivo e emocional. 

Existem outras formas de realizar projetos que podem ser 
especificas de cada área do conhecimento, que podem ter 
sido desenvolvidas por educadores ao longo do tempo e que 
são tão eficientes, mas que não poderão ser trabalhadas nesse 
espaço.

Em nossa instituição, a aprendizagem por projeto vem 
sendo desenvolvida por esta docente há muitos anos nos cur-
sos de saúde, administração e pedagogia.

A reação dos alunos a priori é de uma resistência emo-
cional, uma vez que a mudança do paradigma “você me en-
sina, que eu aprendo” para “nós aprendemos juntos” causa 
certa estranheza e implica em um novo tipo de trabalho e 
elaboração. Com o decorrer do semestre e com a realização 
do projeto, observa-se um aumento no envolvimento com a 
aprendizagem, com a responsabilidade e com o próprio co-
nhecimento.
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Metodologias Ativas de Ensino 
e Aprendizagem: ABE E ABP

Marcela Pelegrini Peçanha
Mércia Tancredo Toledo

Sobre a educação 

Segundo Brandão (2014), a aventura humana de “tornar-
se pessoa” pressupõe envolvimento direto do corpo, da men-
te e da afetividade, além da relação com o ambiente e da troca 
com as demais pessoas. Nesse processo ninguém escapa da 
Educação, pois todos os dias misturamos vida com educa-
ção, seja para simplesmente saber, ou para saber fazer, para 
ser ou para conviver. Esse processo é registrado em todos os 
contextos sociais coletivos de formação do indivíduo adulto. 
A Educação é uma parte desse processo, que ocorre quando 
há relações entre pessoas e intenção de ensinar e aprender. 
Portanto, a Educação está inserida em um cenário cultural 
de formação do indivíduo. Ainda, de acordo com o mesmo 
autor, o ensino formal é o momento em que a educação se 
sujeita à pedagogia criando situações propícias para o seu 
exercício, produzindo métodos, estabelecendo regras e cons-
tituindo executores especializados. E é desse contexto que 
emerge a escola e os sujeitos que nela atuam.

Cabe ressaltar que, em primeira instância, o processo edu-
cativo existe inicialmente nos meios familiar e comunitário e 
posteriormente na esfera escolar. O indivíduo inicia sua for-
mação no espaço educacional não formal onde o fazer faz o 
saber. Portanto, o ambiente escolar recebe os egressos desse 
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espaço familiar/social e os envolvidos devem atuar partin-
do desse pressuposto e cientes de que esse aluno retornará 
a esse espaço. Nesse sentido, o espaço escolar cuja dinâmica 
não acolha o indivíduo e sua experiência prévia, ignorando 
ou rejeitando seus saberes, dificilmente terá êxito em legiti-
mar-se na vida desse indivíduo. Dessa forma, o cenário de 
aprendizagem deve acolher integralmente o aluno, sua his-
tória de vida e saberes diversos que ele já traz consigo, para 
que ele se sinta sujeito integrante do processo e se envolva 
com a construção da ponte que fará a conexão com os novos 
saberes. Esses novos saberes, ancorados cognitivamente nos 
saberes prévios, que Ausubel chama de subsunçores, serão 
a matéria-prima para a construção do conhecimento desse 
indivíduo (FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015).  Essa misci-
genação possibilita que o novo se integre e passe a ter signi-
ficado próprio e único, após um processo de ressignificação 
realizado pelo educando, efetivando a aprendizagem. Portan-
to, para que o cenário de aula se constitua legitimamente em 
um cenário de aprendizagem, esse deve ser permeado por 
situações que estimulem e permitam a participação de aluno 
como protagonista de sua aprendizagem, definindo o seu pa-
pel e respeitando sua história e expectativa.

Sobre o aprender

A capacidade de aprender já foi compreendida como algo 
limitado apenas pela inteligência do indivíduo. Essa inteli-
gência ainda hoje é entendida por muitos, principalmente 
como fruto da genética e em parte por influência do estímulo 
ambiental.

Recentes descobertas da neurociência comprovam que 
experiências vivenciadas podem não apenas refletir no com-
portamento, mas podem determinar mudanças neurofisioló-
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gicas possibilitadas pela neuroplasticidade apresentada pelo 
sistema nervoso (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 
2014). Essas experiências devem ser de natureza diferenciada 
e seu impacto e reflexo na aprendizagem podem ocorrer de 
formas distintas, já que atualmente reconhecemos estilos di-
versos de aprendizagem. Abordagens sobre essa diversidade 
aponta para três tipos de estilos de aprendizagem: o VISUAL, 
o AUDITIVO e o CINESTÉSICO. A identificação desses esti-
los permite reconhecer que cada indivíduo pode ser favoreci-
do, ou não, pela forma como um conteúdo é apresentado. Por 
exemplo, o indivíduo que apresenta estilo de aprendizagem 
visual aprende sendo capaz de fazer uma imagem imediata 
do que está recebendo como informação, já o auditivo apren-
de elaborando uma história com as informações que recebe e 
o cinestésico aprende a partir da experiência motora, tocan-
do ou executando uma atividade.

O conceito de neurônios espelho também ajuda a explicar 
processos de reestruturação neural como importante respos-
ta às situações vivenciadas e, portanto, indica que essa capa-
cidade de alteração se reflete diretamente na aprendizagem. 
A neurofisiologia sugere que o funcionamento dos neurônios 
espelho demonstra uma relação direta entre intervenções ati-
vas e modificação cognitiva. Esses neurônios seriam o prin-
cipal meio pelo qual a experiência vivenciada provocaria a 
mudança da habilidade cerebral. Novas experiências permi-
tem que o cérebro altere estruturas existentes ou forme novas 
conexões para aumentar seu potencial funcional.

Esses aspectos fisiológicos corroboram para a compreen-
são do que David Ausubel propunha em sua Teoria da Apren-
dizagem Significativa. A teoria de Ausubel valoriza a cogni-
ção, o ato de conhecer. Nesse sentido se contrapõe à teoria 
comportamentalista (Behaviorismo), de acordo com a qual 
considera-se a aprendizagem efetuada se o indivíduo apre-
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senta a conduta e comportamento observável definido como 
o que deveria ser esperado que o aluno fizesse após as instru-
ções.  Para que ocorra a Aprendizagem Significativa é preciso 
entender um processo de modificação do conhecimento, em 
vez de comportamento em um sentido externo e observável, 
e reconhecer a importância que os processos mentais têm 
nesse desenvolvimento (PELIZZARI et al., 2002). Ausubel 
reconhecia duas classes de aprendizagens, a significativa e a 
memorística. Nessa última o aluno vivencia um contexto de 
aprendizagem receptiva, na qual o indivíduo recebe conte-
údos prontos e finalizados que devem ser memorizados. Já 
no contexto da aprendizagem por descoberta, o aluno tem 
contato com o conteúdo de um modo não completamente 
acabado e ele é instigado a investigar, pesquisar para finali-
zar a familiarização com os novos conceitos e informações. 
A partir da conexão desses novos conceitos com conheci-
mentos prévios já presentes no universo desse indivíduo, 
um novo conhecimento é gerado e o aluno se apropria desse 
novo conceito construído e isso caracteriza a aprendizagem 
significativa (MOREIRA, 1999). O aprender seria resultado 
de um caminho percorrido, iniciado pelo aluno que já traz 
sua bagagem, à qual são incorporados novos elementos, pos-
sibilitando a sua releitura e construção de significados (MO-
REIRA; MASINI, 2001).

 
Sobre o ensinar      
                                                                        

Considerando que, para que ocorra a aprendizagem, deve 
haver participação ativa do sujeito e apropriação do conhe-
cimento a partir da reelaboração pessoal do conteúdo novo, 
alicerçada pelos saberes prévios, o que seria ensinar? De 
acordo com as concepções de Ausubel, Bruner e Vigotski, si-
tuações de cooperação compartilhada constituem condições 
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para compreender, transformar e atribuir novos significados. 
Portanto, ensinar pressupõe oportunizar esse processo, favo-
recendo essas situações colaborativas, garantindo, portanto, 
um cenário propício para aprendizagem.  Então, propomos 
mais uma questão para reflexão: minha sala de aula é um ce-
nário de transmissão de conteúdo ou é um cenário de apren-
dizagem? Tradicionalmente a aula no ambiente acadêmico é 
planejada e executada supervalorizando o conteúdo (O QUE 
deve ser apresentado para o aluno?) e negligenciando o pro-
cesso (COMO o conteúdo deve ser apresentado?) e os obje-
tivos que atendem o papel da disciplina / módulo / atividade 
no contexto institucional do projeto político pedagógico do 
curso (PARA QUÊ esse conteúdo deve ser abordado?). Isso 
se reflete em um formato pouco diversificado das aulas, que 
geralmente utiliza a mesma estratégia, que se repete na abor-
dagem de diferentes tópicos previstos na ementa do compo-
nente curricular.

Retomando o fato de que, em uma turma, geralmente te-
mos representantes dos diferentes estilos de aprendizagem, 
conforme apresentados anteriormente, a utilização de uma 
mesma estratégia ou de estratégias que privilegiem apenas um 
dos estilos caracteriza um cenário excludente, que exclui ou 
não favorece a aprendizagem do grupo como um todo. Por-
tanto, as estratégias devem ser escolhidas de forma a garantir 
a abordagem adequada e diversificada do conteúdo para to-
dos os estilos de aprendizagem. Cabe aqui, retomar o legado 
piagetiano à luz das recentes contribuições da neurofisiologia 
e lembrar que, qualquer que seja o estilo de aprendizagem a 
ser atendido, a apresentação do conteúdo exige um forma-
to provocador. Formato esse, que provoque a curiosidade, 
a dúvida, a associação com elementos prévios, gerando um 
desequilíbrio cognitivo que leve à reconstrução de concei-
tos e consequente construção de conhecimento. Além disso, 
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não pode ser esquecido que o componente curricular integra 
um conjunto maior de elementos que se complementam na 
formação de um profissional, portanto, o planejamento deve 
considerar o perfil definido para o egresso de um determi-
nado curso acadêmico no tocante às habilidades técnicas e 
à aquisição da competência desejada para o profissional de 
uma determinada área. A velocidade atual de geração de no-
vos conhecimentos exige que o planejamento da abordagem 
do componente e sua respectiva avaliação contemplem uma 
gama de conteúdos selecionados por meio de critérios, como 
o da clareza da importância desses, no contexto atual da pro-
fissão e a possibilidade de avaliá-los a partir de objetivos de 
aprendizagem bem definidos (O QUÊ e PARA QUÊ?).

Como discutido por Ferraz e Belhot (2010), o educador 
pode ter expectativas e diretrizes para o processo de ensino 
que não são oficialmente declaradas, mas que farão parte 
do processo de avaliação da aprendizagem. Essa prática não 
permite avaliar se o professor tem realmente clareza desses 
objetivos de aprendizagem. É essencial que estes objetivos 
estejam contextualizados e claramente definidos no momen-
to do planejamento do trabalho pelo professor. Essa clareza 
permite a escolha de conteúdos e atividades adequadas e per-
mite ao aluno a identificação desses objetivos, possibilitan-
do a escolha do caminho no sentido de alcançá-los. Muitos 
são os instrumentos existentes para apoiar o planejamento 
didático-pedagógico, a estruturação, a organização, a defini-
ção de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de 
avaliação. A Taxonomia de Bloom é um desses instrumentos 
cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos 
objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo que engloba 
a aquisição do conhecimento, competência e atitudes, visan-
do facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendi-
zagem. O objetivo instrucional é uma descrição clara sobre o 
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desempenho e a competência que os professores gostariam 
que seus alunos demonstrassem. Esse objetivo está ligado a 
um resultado intencional diretamente relacionado ao conte-
údo e à forma como ele deverá ser aplicado. Se o professor 
seleciona um conteúdo e escolhe a forma de abordá-lo, essas 
ações devem necessariamente ser acompanhadas da defini-
ção do nível de complexidade cognitiva exigida do aluno. 
Não podemos abordar um assunto em um determinado nível 
de complexidade e no momento da avaliação, exigir um nível 
de complexidade superior ao que foi vivenciado previamen-
te. Também devemos cuidar para que o aluno tenha percor-
rido satisfatoriamente a categoria cognitiva menos complexa, 
antes de colocá-lo em contato com atividades de categoria 
superior. A Taxonomia de Bloom estabeleceu inicialmente 
seis categorias hierárquicas de desenvolvimento cognitivo, 
a saber: Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, 
Síntese e Avaliação. Atualmente a Taxonomia de Bloom, re-
visada por Anderson, Krathwohl e Airasian em 2001, propõe 
as seguintes categorias: Lembrar, Entender, Aplicar, Anali-
sar, Sintetizar e Criar (FERRAZ; BELHOT, 2010). O perfil 
desejado para o profissional, bem como as competências e 
habilidades técnicas necessárias à sua formação acadêmica, 
aliadas ao nível de exigência de cada atividade proposta e de 
sua respectiva avaliação, podem nortear o planejamento do 
professor, aprimorando o processo e resultando na aprendi-
zagem desejada.

Sobre as metodologias ativas em aprendizagem

É indiscutível que, em um cenário diferenciado de apren-
dizagem, no qual se permitem a aproximação e integração 
dos sujeitos, há real favorecimento do envolvimento dos 
educandos e do processo de compartilhamento e construção 
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coletiva de conhecimento (BERBEL, 2011). Várias iniciati-
vas são cotidianamente colocadas em prática, mas há a ne-
cessidade do adequado planejamento e formação, para que 
essas iniciativas sejam válidas. Alguns métodos vêm sendo 
propostos e aplicados com relativo sucesso. O conhecimento 
dessas estratégias pedagógicas e a adequação dessas ao ce-
nário de atuação do docente colaboram para a obtenção de 
bons resultados.

O resultado de um processo sistematizado de desenvolvi-
mento e a implementação de estratégias ativas de aprendiza-
gem podem fornecer subsídios concretos para um trabalho 
docente qualificado em um contexto diferente do usualmen-
te vivenciado na sua formação tradicional como professor, 
pois essa mudança é premente no cotidiano de quem atua na 
formação acadêmica de futuros profissionais. 

A Metodologia Ativa de Aprendizagem pode ser defi-
nida como a prática pedagógica alicerçada no princípio da 
autonomia, pressuposto da educação contemporânea que 
espera um discente capaz de autogerenciar ou autogover-
nar seu processo de formação. Trata-se de uma metodologia 
que pressupõe o aluno como protagonista de um cenário de 
aprendizagem centrado na sua realidade e no contexto de seu 
escopo profissional. A socialização de experiências inovado-
ras pode motivar os docentes a realizar um trabalho diferen-
ciado, reduzindo a resistência de alguns profissionais que re-
ceiam inovar por temerem realizar um trabalho amador que 
não contemple a expectativa dos alunos, da instituição e do 
cenário externo. 

Vivemos um contexto de reconhecimento de que apenas 
a expertise profissional em determinada área específica não 
é suficiente para compor o perfil adequado dos professores 
universitários.  A prova disso é que atualmente a formação 
pedagógica é cada vez mais valorizada na formação do pro-
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fessor de ensino superior de diferentes áreas, não estando 
mais restrita aos cursos de licenciatura. Hoje cresce a deman-
da por investimento na formação pedagógica do docente e 
na diversificação do cenário das aulas, haja vista o crescente 
número de eventos de educação voltados para o professor e 
para gestores de ensino superior. 

Sabemos que inúmeras instituições no Brasil vêm promo-
vendo algumas mudanças parciais ou integrais nos projetos 
pedagógicos de alguns cursos, voltadas para a implementa-
ção de metodologias ativas (SOBRAL; CAMPOS, 2012). O 
apoio e o clima institucionais são fundamentais para uma real 
transformação do cenário de sala de aula e alguns métodos 
exigem essa mudança integral para serem implementados, 
como a Aprendizagem Baseada em Problemas, que inclusive 
pressupõe a substituição do formato de disciplinas ministra-
das por meio de aulas tradicionais, pelo formato de módulos 
interdisciplinares abordados por meio de sessões de tutoria 
com pequenos grupos. Outros métodos, como o da “Apren-
dizagem Baseada em Equipes”, permitem a sua implantação 
mais gradual, por meio da realização de oficinas que utilizem 
o espaço de uma disciplina ou de um grupo de disciplinas, 
entre as quais possa haver a construção integrada de ativida-
des pedagógicas (ARAUJO, 2013; BRESÓ et al., 2008). 

A frustração diária com os resultados de modelos que não 
envolvem os alunos, e não favorecem o comprometimento 
do corpo discente com o seu aprendizado, vêm provocando a 
necessidade de uma ampla mudança. Outro aspecto crônico 
e recorrente na demanda por mudanças refere-se à avalia-
ção. As estratégias baseadas em Metodologias Ativas também 
permitem a aplicação articulada de instrumentos de avalia-
ção somativa e formativa, permitindo o acompanhamento 
contínuo e amplo da aprendizagem dos alunos por meio de 
instrumentos diversificados, subsidiando possíveis interven-
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ções ou modificações que se façam necessárias ao longo de 
um processo dialógico com os sujeitos envolvidos.                   

                                                           
A Aprendizagem Baseada em Problema (ABP)

Inovações curriculares que propõem metodologias ativas 
de ensino e aprendizagem têm sido implementadas, princi-
palmente na área da saúde nos últimos anos. A mais conheci-
da delas é a Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem 
Based Learning), iniciada na Universidade de MacMaster no 
Canadá em 1960 e na Universidade de Maastricht na Holan-
da, na metade dos anos 1970 (ZANOLLI, 2004).  No Brasil 
esse método é adotado desde o final dos anos 1990, inicial-
mente em duas instituições estaduais, na Faculdade de Me-
dicina de Marília, São Paulo, e na Universidade Estadual de 
Londrina, no Paraná (FEUERWERKER, 2002).

Apesar da aplicação inicial na área médica, a ABP tem 
sido utilizada em várias outras áreas do conhecimento, como: 
administração, arquitetura, ciências da computação, ciências 
sociais, economia, engenharias e matemática. Dentre as prin-
cipais falhas que essa estratégia busca superar, destaca- se o 
distanciamento do ensino em relação aos contextos profissio-
nais reais (FREITAS, 2012).

A Aprendizagem Baseada em Problemas é um método 
desenvolvido para se trabalhar com um grupo pequeno de 
alunos, aproximadamente dez. Cada instituição organiza as 
atividades da sua semana acadêmica de uma forma. Algu-
mas intercalam atividades práticas e teóricas que envolvem 
idas a laboratórios, palestras com especialistas, vivência da 
rotina de unidades de saúde, entre outras. No entanto, a ati-
vidade central do método são as sessões de tutoria, que reúne 
o grupo em sessões com duração de 2 a 4 horas. Nas tutorias 
o grupo discute um problema, cujo texto elaborado permite 
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aos alunos a articulação de saberes prévios em ambiente co-
laborativo, para o estabelecimento de hipóteses e objetivos de 
aprendizagem que nortearão o estudo e permitirão ao grupo 
a construção coletiva de conhecimento. O problema não se 
trata de um conjunto de informações que levam à descoberta 
ou elucidação de uma charada. São textos que trazem situa-
ções contextualizadas na realidade ambientada no universo 
profissional do aluno, sem prescindir do cenário e questões 
sociais envolvidas e cujo assunto ou assuntos centrais estão 
previstos no projeto do curso. Esses projetos reorganizam, 
em eixos e módulos, o conteúdo que tradicionalmente era 
distribuído em disciplinas. Portanto, o conteúdo passa a ser 
formatado de forma a congregar diversas áreas e isso permite 
que um assunto seja abordado várias vezes, em momentos 
diferentes, à medida que o aluno avança na sua formação 
profissional. Os cursos podem ser semestrais ou anuais, mas 
essa estrutura não permite que os módulos sejam cursados 
por alunos provenientes de diferentes séries ou semestres. Há 
necessidade de que o aluno percorra os eixos / módulos na 
sequência determinada pelo projeto de curso. Na organiza-
ção da semana de um curso que adota a ABP ocorrem pelo 
menos, duas sessões de tutoria, uma no início e outra no final 
da semana. 

O grupo de tutoria é organizado com a seguinte distribui-
ção de papéis: 

Tutor: função desempenhada pelo professor, que assume 
a posição de mediador, cuja função é a de (sugestão) motivar 
o grupo e estimular a participação;

Coordenador: é um dos estudantes, cujo papel é o de ga-
rantir que as etapas sejam cumpridas até o encerramento da 
tutoria;

Secretário: é um dos estudantes que registra os tópicos da 
discussão do problema e transcreve esse registro. 
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As funções de secretário e coordenador se mantêm en-
quanto o grupo está trabalhando em um problema. Quando 
o grupo recebe um novo problema, essas funções devem ser 
assumidas por outros alunos, permitindo que todos as exer-
çam ao longo dos módulos.

A aprendizagem baseada em problema é desenvolvida 
pelo grupo, respeitando 7 passos:

• Apresentação do problema e leitura do texto com iden-
tificação de termos, cujos significados são desconhecidos 
para o grupo;
• Análise da situação apresentada, associando os elemen-

tos do texto e eventualmente em ilustrações e mídias que o 
acompanham com o conhecimento prévio do grupo;

• Desenvolvimento de hipóteses (“Brainstorming”) para 
explicar o problema; 

• Definição dos objetivos de aprendizagem e estabeleci-
mento de um plano de ação com a indicação de formas e lo-
cais para pesquisar sobre o assunto;

• Busca de informações e estudo individual;
• Retomada do problema a partir do compartilhamento 

da informação obtida e aplicação na sua compreensão dos 
conteúdos presentes na situação. Sistematização das infor-
mações no formato de um mapa conceitual, que permite a 
expressão de um resumo do assunto discutido, destacando a 
temática principal e apresentando os principais elementos e 
a associação entre eles;

• Avaliação do problema e da participação pelos alunos e 
pelo tutor;

Os 5 primeiros passos acontecem na primeira sessão de 
tutoria, a qual chamamos sessão de abertura do problema. 

O sexto passo acontece entre a primeira e última tutoria e 
apenas o último é realizado na próxima reunião do grupo, a 
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qual chamamos de sessão de fechamento do problema. 
O número de problemas que serão discutidos varia de 

acordo com a constituição de cada módulo e das semanas 
letivas determinadas pelo calendário acadêmico. Esses pro-
blemas são elaborados por uma comissão de professores, que 
geralmente constituem uma Comissão de Problemas.

A forma de avaliação específica pode ser definida pela 
instituição, mas deve incluir elementos da avaliação forma-
tiva e somativa, além de privilegiar formatos que permitam 
a avaliação integral do aluno, registrando seu desempenho e 
comprometimento ao longo do processo. 

Portanto, a Aprendizagem Baseada em Problemas trata-se 
de uma estratégia pautada nos pressupostos da Metodologia 
Ativa de Aprendizagem, que tem o propósito de criar hábitos 
de estudo e de pensamento pelo método da experiência refle-
xiva, melhorar o desempenho escolar dos alunos e, principal-
mente, promover autonomia de aprendizagem e de trabalho 
em equipe, tal como se espera que ocorra na vida profissional 
(FREITAS, 2012).

A Aprendizagem Baseada em Equipe (ABE)

A Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Le-
arning) foi inicialmente criada e desenvolvida nos cursos de 
Administração, na década de 70, por Larry Michaelsen, dire-
cionada para grandes classes de estudantes. Tem como prin-
cípio básico melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem 
em salas de aula de grandes turmas.  Como afirma Burguess 
et al. (2014), a metodologia “procurava criar oportunidades 
e obter os benefícios do trabalho subdividindo uma grande 
turma de alunos em pequenos grupos de aprendizagem, de 
modo que se possa formar equipes de 5 a 7 estudantes, que 
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trabalharão no mesmo espaço físico (sala de aula). Pode ser 
usado para grupos com mais de 100 estudantes e turmas me-
nores, com até 25 alunos”.

Pela ABE pode-se complementar atividades desenvolvidas 
dentro de disciplinas tradicionais, não exigindo a reformata-
ção da estrutura do curso. A aprendizagem na ABE necessita 
de planejamento e preparo prévio e, para sua realização, ela 
se desenvolve em três etapas a serem cumpridas pelos alunos:  
A primeira etapa é o estudo / análise individual do material 
(contexto / cenário) disponibilizado pelo docente com um 
período de antecedência adequado. A segunda etapa consis-
te na verificação do conhecimento prévio (teste individual / 
em equipe), levantamento de dúvidas e feedback e o terceiro 
momento, na aplicação de conceitos.

Para que ocorra uma efetiva aprendizagem, a ABE enfati-
za três elementos necessários ao envolvimento dos alunos na 
atividade: responsabilização individual e coletiva nas ativida-
des propostas; interação do grupo para o desenvolvimento 
do trabalho individual e grupal; motivação e abertura para 
troca de conhecimento e construção coletiva.

Os desafios que a estratégia de ABE impõe são: a promo-
ção do engajamento das equipes e a manutenção de sua moti-
vação, uma vez que sua maior fortaleza reside na construção 
coletiva de conhecimento (inteligência coletiva), na força do 
trabalho em equipe e na sua potencialidade de construção de 
projetos, resolução de problemas e formulação de questões. 
A força da aprendizagem em equipe é resultado da qualidade 
da participação de todos. 

Na ABE, a classe é dividida em pequenos grupos de cinco 
a oito estudantes, distribuídos aleatoriamente a fim de man-
ter a heterogeneidade entre os membros dos grupos. As equi-
pes devem ser mantidas as mesmas ao longo do curso e os 
membros da equipe podem avaliar seus pares.
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É solicitado aos alunos que, com uma semana de antece-
dência à atividade de ABE, seja feita a leitura de um artigo de 
revisão, ou de temas abordados em conteúdos de outras aulas 
teóricas / práticas, que será trabalhado em sala de aula e que 
valoriza o conhecimento prévio dos estudantes.

Etapas da sessão de ABE:
A primeira fase - Readiness Assurance (garantia de prepa-

ro pré-classe) - o professor seleciona um material (capítulo 
de livro, entrevista, conferência, experiência, artigo cientifi-
co, vídeo etc.) para revisão de assuntos contemplados em sala 
de aula com um nível apropriado para os alunos e que con-
temple os conceitos mais relevantes do conteúdo abordado 
(MURAD et al., 2010; PERSKY; POLLACK, 2011). O texto 
disponibilizado aos alunos pode ser relido individualmente 
(15 a 20 minutos) novamente em sala de aula na sessão de 
ABE. 

A segunda fase é composta por quatro etapas: 
 a) individual Readiness Assurance test (iRAT) 
        (teste individual); 
 b) group Readiness Assurance Test (gRAT) 
     (teste em grupo); 
 c) apelação;  
 d) feedback do professor.

Teste Individual: Após a releitura do texto os alunos serão 
submetidos a um teste de avaliação rápida elaborado previa-
mente, que é respondido individualmente (15 a 20 minutos). 
Normalmente os testes de avaliação são construídos com nú-
mero de questões que variam em número de 5 a 10. Cada um 
dos testes de múltipla escolha é composto por com quatro 
alternativas. O aluno recebe a informação que os testes são 
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constituídos de somente uma alternativa correta.
Sistema de Aposta de Pontos: Os estudantes devem fazer 

“apostas” com pontuações de 0 a 4 pontos para cada questão, 
elaborada para o iRAT. Caso o aluno estiver em dúvida entre 
as alternativas, ele pode apostar de forma que sua resposta fi-
nal possa apresentar várias combinações, mas, neste caso, ele 
irá pontuar menos quando comparado se assinalar na folha 
de resposta apenas a alternativa correta com a aposta de pon-
tuação máxima (KOLES et al., 2005; WILLETT; ROSEVEAR; 
KIM, 2011). (Figura 1)

Figura 1 - Folha de Resposta

Instruções: Cada questão vale quatro pontos e você deve assinalar um total de quatro 
pontos em cada linha. Se estiver inseguro sobre a resposta correta, você pode assina-
lar pontos em mais de uma casela. ATÉ QUATRO.

Após esta etapa, os alunos formarão as equipes, constitu-
ídas de 5 a oito integrantes, dependendo do número de alu-
nos em sala de aula. É importante nesta etapa que as equipes 
escolham um líder que mediará as discussões a respeito das 
apostas realizadas no iRAT. As equipes são submetidas ao 
group readiness assurance test (gRAT), refazendo as mesmas 
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questões do iRAT e recebem uma folha de resposta que usa o 
sistema de etiquetas que são retiradas após a escolha da única 
alternativa correta de cada questão proposta pelas equipes.  

O teste (gRAT) é pontuado como se segue: uma etique-
ta retirada equivale a quatro pontos; duas etiquetas retiradas 
equivalem a dois pontos; três etiquetas retiradas equivalem a 
um ponto e quatro etiquetas raspadas equivalem a zero pon-
to (Figura 2).

Quando os alunos não cumprem as propostas do Readi-
ness Assurance, (Fase de Preparo), os mesmos percebem que 
essa atitude pode afetar tanto o seu desempenho (score) in-
dividual quanto o da sua equipe, resultando inicialmente em 
um desapontamento do grupo. Portanto, espera-se que os 
alunos venham para as aulas preparados e motivados, para 
não prejudicar o seu rendimento e de sua equipe (BURGESS 
et al., 2014). 

Nesta etapa da ABE, aplicação do iRAT e gRAT, os alunos 
ocupam aproximadamente 25 a 45 minutos para sua conclu-
são.

Figura 2 – Aplicação do Professor

As equipes podem recorrer (apelar) de qualquer questão com a qual não concor-
dam. É no processo de apelação que o aluno é esclarecido sobre conceitos de cada 
questão entre o material de leitura e a resposta “correta” (SIMONSON, 2014). Cabe ao 
professor esclarecer qualquer dúvida sobre os conceitos do conteúdo abordado para 
esclarecimento de conflitos e entendimento dos conceitos debatidos em sala de aula.
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Considerações Finais

Como já ressaltado por docentes que vivenciaram o pro-
cesso de busca e implantação de um modelo pedagógico di-
ferenciado como o relatado por Komatsu (2003), embora nas 
últimas décadas tenham surgido novas emergências educati-
vas frente a questões como a relação homem-natureza, igual-
dade de gêneros, multiculturalismo e etnocentrismo, entre 
outras, o cenário escolar pouco reflete essas mudanças, sen-
do evidente a manutenção do status quo do que inovações, 
reformas ou transformações. O mesmo autor considera que, 
para que docentes e discentes passem do pensamento crítico 
à prática crítica, há uma distância a percorrer e não há como 
especificar caminhos, posto que os trajetos devem ser criados 
e trilhados dependendo do contexto e da realidade peculiar a 
cada circunstância educacional.

O aluno, sujeito do seu processo de formação, requer a va-
lorização da formação sobre a informação, processo no qual 
o ensino é direcionado para o desenvolvimento da capacida-
de de aprender a aprender; de articular conhecimentos, de 
desenvolver habilidades e atitudes; de saber buscar informa-
ções para resolução de problemas e de enfrentamento a si-
tuações de imprevisibilidade; de mobilizar a sua inteligência 
para fazer face aos desafios do trabalho; de apreender a reali-
dade social e de reconhecer as lacunas do seu conhecimento.

Principalmente no ambiente acadêmico universitário, a 
estrutura física, aliada à estrutura tradicional das matrizes 
curriculares, reforça o modelo da pedagogia da transmissão. 
A verdadeira transformação deve ser refletida pela oferta e 
construção coletiva e colaborativa de caminhos cujo percor-
rer oportunize a abertura do leque de possibilidades e prepa-
re o indivíduo para a escolha do melhor trajeto e o capacite 
para o caminhar.  



62 Metodologias Ativas na UNISO: Formando Cidadãos participativos

Referências 

ARAUJO, Ives Solano; MAZUR, Eric. Instrução pelos colegas e 
ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos 
no processo de ensino-aprendizagem de Física. Cad. Bras. Ens. 
Fís., Florianópolis, v. 30, n. 2, p. 362-84, ago. 2013.

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a 
promoção da autonomia do estudante. Semina: Ciências Sociais e 
Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan. / jun. 2011.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo 
Brasiliense, 2014. 

BRESÓ, Irene; GRACIA, Francisco Javier; LARORRE, Felisa; 
PEIRÓ, José Maria. Development and validation of the Team 
Learning Questionnaire. Comport. Organ Gest., Lisboa, v. 14, n. 
2, p. 145-60, out. 2008.

BURGESS, Annette W.; MCGREGOR, Deborah M.; MELLIS, 
Craig M. Applying established guidelines to team-based learning 
programs in medical schools: a systematic review. Academic 
Medicine, v. 89, n. 4, p. 678-688, 2014.

FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti, BELHOT, Renato 
Vairo. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das 
adequações do instrumento para definição de objetivos instrucio-
nais. Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010.

FEUERWERKER, Laura. Além do discurso de mudança na 
Educação Médica: processos e resultados. São Paulo: Hucitec; 
Londrina, PR: Rede Unida; Rio de Janeiro: ABEM, 2002.

FEUERSTEIN; R.; FEUERSTEIN, R.S.; FALIK, L.H. Além da in-
teligência: aprendizagem mediada e a capacidade de modificação 
do cérebro. São Paulo: Vozes, 2014. 

FARIAS, Pablo Antonio Maia de; MARTIN, Ana Luíza Aguiar; 
CRISTO, Cinthia Sampaio.  Aprendizagem ativa na educação em 
saúde: percurso histórico e aplicações. Revista Brasileira de Edu-



Introdução 63

cação Médica, Rio de Janeiro, v. 39, n. 1, p. 143-158, 2015. 

FREITAS, Raquel Aparecida Marra da Madeira. Ensino por 
problemas: uma abordagem para o desenvolvimento do aluno. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 2, p. 403-418, abr./jun. 
2012.

KOLES, P.; NELSON, S.; STOLFI, A.; PARMELEE, D.; DESTE-
PHEN, D. Active learning in a Year 2 pathology curriculum. 
Medical Education, v. 39, p. 1045–1055, 2005. 

KOMATSU, Ricardo. Aprendizagem baseada em problemas: 
Sensibilizando o olhar para o idoso.  Londrina: Rede Unida; Rio 
de Janeiro: ABEM; São Paulo: Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia do Estado de São Paulo, 2003.

MOREIRA, Marco Antonio. Teorias de aprendizagem. São Pau-
lo: EPU, 1999.

MOREIRA, Marco Antonio; MASINI, Elcie F. Salzano. Apren-
dizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: 
Centauro, 2001.

MURAD, Mohammad H. et al. The effectiveness of self directed 
learning in health professions education: a systematic review. Me-
dical Education, v. 44, n. 11, p. 1057-1068, 2010.

PELIZZARI, Adriana; KRIDGL, Maria de Lurdes; BARON, Már-
cia Pirih; FINCK, Nelcy Teresinha Lubi; DOROCINSKI, Solange 
Inês. Teoria da Aprendizagem Significativa Segundo Ausubel. 
Rev. PEC, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 37-42, jul./jul. 2001/02.

PERSKY, Adam M.; POLLACK, Gary M. A modified team-based 
learning physiology course. American journal of pharmaceuti-
cal education, v. 75, n. 10, 2011.

SIMONSON, Shawn R. Making students do the thinking: team
-based learning in a laboratory course. Advances in physiology 



64 Metodologias Ativas na UNISO: Formando Cidadãos participativos

education, v. 38, n. 1, p. 49-55, 2014.

SOBRAL, Fernanda Ribeiro; CAMPOS, Claudinei José Gomes. 
Utilização de metodologia ativa no ensino e assistência de en-
fermagem na produção nacional: revisão integrativa. Rev. Esc. 
Enferm., São Paulo v. 46, n. 1, p. 208-18, 2012.

WILLETT, Laura Rees; ROSEVEAR, G. Craig; KIM, Sarang. A 
trial of team-based versus small-group learning for second-year 
medical students: does the size of the small group make a diffe-
rence? Teaching and learning in medicine, v. 23, n. 1, p. 28-30, 
2011.

ZANOLLI, Maurício Braz. Metodologias Ativas de ensino-apren-
dizagem na área clínica. In: MARINS, João José Neves; REGO, 
Sérgio; AMPERT, Jadete Barbosa; ARAÚJO, José Guido C. 
(Orgs.). Educação médica em transformação: instrumentos 
para construção de novas realidades. São Paulo: Hucitec, 2004. p. 
40-61. 



Introdução 65

O Investigar Peirceano: compreensões 
dos tipos de raciocínio

Jesaías da Silva Souza

Introdução
 
A inquietação de ensinar, visando à produção do conhe-

cimento pelos alunos, impulsionou uma busca por metodo-
logias de ensino e aprendizagem. O caminho para minimizar 
as preocupações foi aberto a partir de pesquisas que desen-
volvi dentro da área de Educação Matemática sobre o mé-
todo científico de Charles Sanders Peirce (1839-1914), que 
norteia não só conhecimentos matemáticos, mas de diversas 
ciências.

Este método científico proposto por Peirce (1975) é fun-
damentado no pragmatismo, um procedimento para a ver-
dade (p. 26), baseado na observação. Uma de suas caracte-
rísticas é a “aceitação de uma perspectiva científica em que 
predomina o experimentalismo, próprio de quem acolhe as 
técnicas usadas nos laboratórios” (p. 21). Tal experimentalis-
mo é destacado no sentido pragmático esclarecido por meio 
de certas condições do tipo condicional (Se... então...) expli-
citado na doutrina peirceana.

Daí este é um método de análise que tem como objeto o 
significado dos conceitos com seu único objetivo de tornar 
nossas ideias claras, a partir daquilo que estamos em contato 
a todo tempo. Esta análise é descrita mediante a relação cren-
ça, dúvida e hábito. O pragmatismo é um método para inves-
tigar: “o que, qual objeto e como ele pode ou não influenciar 
nossas crenças” (COSTA; SILVA, 2011, p. 21). 
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Compreendemos ser este o contexto que Peirce elaborou 
seu conceito de investigação estruturado nos tipos de raciocí-
nio: abdução, dedução e indução. Apresentaremos como está 
organizado o método científico. Para isso, se faz necessário 
compreender quando o processo investigativo tem início e 
suas características, assunto tratado nos encontros do Pro-
grama de Aperfeiçoamento Docente (PAD) da Universidade 
de Sorocaba (Uniso).

Princípios do método

A proposta de Peirce sobre o método ou análise científica 
é descrita mediante as relações entre crença, dúvida e hábito. 
A crença é o estado atingido quando uma irritação é removi-
da.  Essa irritação é fruto de uma situação em que a certeza é 
colocada em dúvida, que, por sua vez, produz uma ação re-
flexiva em decorrência do estímulo irritante (SANTAELLA, 
2004, p. 63), nesse sentido, para Peirce, “a produção da crença 
é a função única do pensamento” (PEIRCE, 1992). 

Podemos compreender isso quando uma situação resulta 
em algo que não esperávamos como proveniente de obser-
vações realizadas, ou seja, quando percebemos algo e pas-
samos a buscar padrões, conclusões ou não acreditamos no 
que foi mencionado, uma vez que estamos neste estágio da 
dúvida, irritados, e nos lançamos em uma investigação. Ou 
seja, diante de uma ideia queremos saber se o que pensamos 
é correto ou não, de acordo com o que se mostra ou porque 
seu resultado ocorreu. Digamos, como exemplo, se alguém 
possui uma tabela e esta tem alguns dados que são discrepan-
tes em relação ao que se esperava para a situação apresenta-
da, ficará “irritado” e procurará uma resposta para aquele re-
sultado “novo”. Um médico, diante dos exames que mostram 
características inesperadas, ou, ainda, um aluno do curso de 
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Veterinária perguntando: por que um animal nasceu albino?
Inicia-se, assim, o processo investigativo, valendo-se dos 

tipos de raciocínio, buscando voltar à crença que é, de acordo 
com Santaella (2004, p. 65), uma proposição com a qual con-
cordamos e a dúvida é o estado oposto, é o que discorreremos 
a seguir, a fim de chegar ao hábito que determinará nossa 
conduta em situações similares àquela que causou a dúvida.

Abdução, dedução e indução

O processo de conhecer algo é chamado, na perspectiva 
peirceana, de método científico. Tal método possibilita, a 
partir da dedução, da indução e a abdução, chegar à cren-
ça, independentemente da ciência em questão. Para Santaella 
(2001, p. 126),

Peirce pretendeu que as etapas do método cientí-
fico fossem procedimentos apropriados a toda e 
qualquer pesquisa. Tanto quanto posso ver, isso 
não significa que, em função desse método geral, as 
ciências deixem de dispor de metodologias especí-
ficas, decorrentes de técnicas particulares, criadas 
e manipuladas pelos especialistas em cada área. O 
método científico, que nasce da inter-relação da 
abdução, dedução e indução, advém de uma lógica 
universal que habita o coração das metodologias. 

Refletindo sobre o que diz a autora, podemos dizer que 
os estágios do método científico presentes em qualquer ciên-
cia estariam na inter-relação da abdução, dedução e indução, 
cujos procedimentos básicos são gerais. 

Segundo Costa (1993), na vida cotidiana nos valemos da 
indução, por exemplo, quando, a partir de certas ocorrências 
frequentes, tiramos algumas conclusões. Por exemplo, após 
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algumas experiências positivas, concluímos que o pão nos 
sustenta.

A dedução é outro tipo de raciocínio logicamente válido, 
segundo Peirce (2005). Com ela, partimos de premissas, ou 
seja, um estado de coisas hipotético que se confirma ou não. 
O objetivo é concluir algo não explicitado nas premissas. 
Para o autor, a conclusão é aceita se houve uma “relação entre 
o estado de coisas suposto nas premissas e o estado de coisas 
enunciado na conclusão” (p. 215). 

Na leitura de Peirce (2005), também se compreende que 
esse modo de raciocínio consiste em elaborar afirmações a 
partir de um estado de coisas presentes nas premissas, em 
detectar relações entre as partes das afirmações a partir de 
elaborações mentais sobre elas, em mostrar que as relações 
detectadas são verdadeiras para todos os casos desse tipo, e 
em formular uma conclusão de modo geral. Partimos de re-
gras dadas, verificamos o caso e chegamos ao resultado ana-
lisando de maneira lógica a relação existente entre essa regra 
e o meu caso.

Já o raciocínio indutivo

[...] consiste em partir de uma teoria, dela deduzir 
predições de fenômenos e observar esses fenôme-
nos a fim de ver quão de perto concordam com a 
teoria. A justificativa para acreditar que uma teoria 
experimental, que foi submetida a certo número de 
verificações experimentais, será no futuro próximo 
sustentada quase tanto por verificações ulteriores 
quanto o tem sido até agora, essa justificativa está 
em que seguindo firmemente esse método deve-
mos descobrir, a longo prazo, como é que o proble-
ma realmente se apresenta (PEIRCE, 2005, p. 219).

Desse modo, a indução pode ser associada à “observação 
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de regras” em que a experiência, ou aquilo que conhecemos, 
prevalece (mantém-se). Ou seja, há a aposta que se tenha um 
elemento de racionalidade na experiência, o qual se pode in-
vestir.

Porém há casos em que tanto a lógica indutiva quanto a 
dedutiva podem não estar explícitas. Por exemplo, há dias em 
que despertamos e, ao olhar pela janela dizemos: “Vai cho-
ver!” A cor do céu, o vento, a temperatura e o aspecto das 
nuvens são elementos que nos levam a dizer que vai chover. 
Essa certeza vem da experiência vivida em situações simila-
res. No entanto, tais conjecturas nem sempre se confirmam, 
embora exerçam influência na maneira como nos organizar-
mos no cotidiano. Essa situação se diferencia dos outros ca-
sos em que tanto a indução quanto a dedução são válidas. 
Isso porque, segundo Peirce, não se submete estritamente às 
regras da lógica clássica, é um raciocínio abdutivo. 

É o princípio de uma tarefa investigativa organizada, com 
objetividade e com possibilidade de criação (abrindo à cria-
tividade) que valoriza o processo de produção do conheci-
mento. A abdução é, para Peirce, um ato inferencial, uma 
hipótese provisória que tem origem na pergunta (ou no ato 
de questionar), ela abre possibilidades de uma nova inteli-
gibilidade do que se vê, do que se pode expressar quando 
elaboramos uma explicação acerca do que é visto (SOUZA, 
2014, p. 83).

Este método, como proposto no PAD, foi trabalhado, dis-
posto em três momentos e pensado para a sala de aula. O 
primeiro é a observação com figuras, vídeos, testes em labo-
ratórios, ou seja, devemos ter um ambiente propício para a 
percepção. O segundo momento, o da abdução, é o que que-
remos, mas ele pode ocorrer aos alunos enquanto leciona-
mos, sem uma intenção por parte do professor, pois, a par-
tir do instante em que o discente está percebendo o assunto, 
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levanta hipóteses e estas podem nortear estudos futuros. O 
docente deve aproveitar essas oportunidades, por ser a tarefa 
ou não, a intenção é abrir possibilidades de investigação. O 
terceiro é a verificação que podemos nos valer do raciocínio 
dedutivo ou indutivo. 

Exemplo da elaboração de tarefa

Esta tarefa, pelo conteúdo, será estudada por meio do ra-
ciocínio indutivo. Queremos falar sobre Gestão de pessoas. 

Precisamos primeiro verificar, O que diz a teoria? Depois 
procuramos elaborar o 2º momento (descrito abaixo) com 
base na definição. A ideia é que, ao final, o aluno escreva uma 
definição do objeto de estudo, mesmo de maneira aproxima-
da, confrontando com a já formalizada (as trazidas pelas bi-
bliografias).

De modo geral temos que:
• Escolher um assunto (teoria), que, neste exemplo, é a 

definição de gestão de pessoas. 
• Elaborar uma situação de observação (imagens ou expe-

rimentos).
• Verificar a veracidade das possíveis hipóteses (o que po-

demos observar nas figuras ou nos experimentos desde que 
tenha fundamentos).

• Comparar as predições advindas da hipótese com os re-
sultados do experimento (buscar, a partir das análises, gene-
ralizar a ideia de gestão).

Toda tarefa, que será norteada pela indução, tem as se-
guintes particularidades: 

 a) a classificação, em que as ideias gerais são atadas a 
objetos da experiência;
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 b) a comprovação, em que essas ideias são testadas, 
considerando-se os consequentes experimentais;
 c) a fase sentencial, quando o investigador avalia as 
diferentes comprovações isoladamente, então, suas 
combinações fazem, a seguir, uma autoavaliação des-
sas avaliações e passam, por fim, ao julgamento final 
dos resultados totais (SANTAELLA, 2004, p. 158).

Conclusão

Com base no que expusemos, podemos identificar qual é 
o raciocínio predominante nas tarefas que elaboramos para 
os alunos, sabendo-se que a abdução está presente em todas 
as ciências no início de cada estudo, no momento em que o 
estado de crença dá lugar ao da dúvida. A investigação acon-
tece no buscar sanar a inquietação para chegar novamente à 
crença. 

Nesse sentido, partimos de hipóteses. Pela observação, 
criamos dúvidas sobre o observado, suspeitamos sobre a 
veracidade das hipóteses elencadas e sobre o fenômeno es-
tudado. Começamos a construir indagações. As hipóteses, 
que foram construídas no chamado estágio abdutivo, são 
verificadas. Este ciclo é o método investigativo, ou seja, “no 
momento que um hábito de pensamento ou crença é inter-
rompido, o objetivo é chegar a outro hábito ou crença que 
se prove estável” (SANTAELLA, 2004, p. 167). Para Peirce, 
investigar “é tornar uma crença cada vez mais determinada” 
(SANTAELLA, 2004, p. 69). 

A dúvida que se apresenta, no aluno, poder ser expressa na 
forma de uma pergunta. A ideia é que, para cada conteúdo, 
busquemos estimular e aproveitar as irritações dos discentes, 
a fim de iniciar aí a investigação e possibilitar a construção 
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do conhecimento, priorizando o tipo de raciocínio que lhe é 
pertinente.
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Aprendizado Focalizado Baseado em Equipe 
(AFbE) na Capacitação de Multiplicadores: uma 

proposta de metodologia didática

Rogério Augusto Profeta
Guilherme Augusto Caruso Profeta

Introdução

A capacitação profissional envolve desafios muito parti-
culares. Primeiramente, a empresa patrocinadora da capaci-
tação de seus colaboradores tem necessidades específicas, na 
maioria das vezes de curtíssimo prazo, dada a premência im-
posta pela elevada competitividade a que as empresas estão 
expostas em mercados maduros, como é o caso da maioria 
dos mercados da Europa, Ásia e das Américas. Portanto, um 
programa de capacitação deve ser sucinto, objetivo e com o 
nível de aprofundamento conceitual suficiente para garantir 
que, depois da capacitação, os colaboradores estejam devida-
mente aptos a aplicar os conceitos abordados na empresa e, 
assim, obter efetivamente os ganhos de produtividade espe-
rados.

Por outro lado, desenvolver competências específicas em 
colaboradores de uma mesma empresa significa enfrentar 
uma situação recorrente: a multiplicidade de perfis profis-
sionais e de características de formação acadêmica, pois as 
inúmeras funções e atividades desenvolvidas na empresa 
moderna prescindem de profissionais das mais diversas áreas 
do conhecimento.
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Obter sucesso nestas circunstâncias implica em desenvol-
ver um projeto de capacitação que possibilite certo nível de 
fundamentação teórica que atenda às expectativas dos fun-
cionários mais habilitados sobre o tema da capacitação e ar-
regimentar os demais, nem tanto conhecedores do assunto, 
mas que pelas suas características de formação profissional e 
acadêmica, bem como pelas atividades que exercem na em-
presa, certamente têm muito a contribuir quando seus co-
nhecimentos sobre o tema forem aumentados pela participa-
ção na capacitação.

Uma alternativa que vem sendo utilizada pelas empre-
sas, particularmente as de maior porte e de atuação em nível 
mundial, é a criação da “Universidade Corporativa”, como 
forma de propiciar uma capacitação voltada diretamente aos 
interesses da empresa, não que as Universidades convencio-
nais não o façam. Para Eboli (1999, p. 59), a finalidade da 
Universidade Corporativa nas empresas não é substituir a 
Universidade convencional e, sim, possibilitar o “desenvolvi-
mento e a instalação de competências profissionais, técnicas 
e gerenciais”. Tobin (1998) destaca outros motivos: difundir 
mais fortemente os Valores da empresa; enaltecer a Imagem 
Externa, na medida em que possa divulgar que a empresa 
possui a sua própria Universidade; fortalecer a Imagem In-
terna, quando prepara uma equipe de treinamento e a desen-
volve. Enfim, as motivações para a criação das Universidades 
Corporativas podem ser muitas, mas um fator é preponde-
rante: aumentar a capacidade técnica dos funcionários. Neste 
aspecto, surge o que pensamos ser o real pano de fundo: o 
aprendizado ativo ou significativo.

As metodologias didáticas de Aprendizagem Ativa têm se 
mostrado muito propícias para suprir a necessidade de capa-
citação de profissionais em empresas, face ao tipo de aborda-
gem e desenvolvimento a que se propõem.
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Como relatam Hausmann, Kloth e Schlichting (2012, p. 
199) o “exercício profissional se constrói a partir da gama de 
situações que vivenciamos”. Afirmam isso pela experiência 
com a capacitação de docentes para a língua inglesa. No en-
sino de línguas, sobretudo, é necessária a exposição ao fa-
lar e ouvir (e entender e se fazer entender). Neste aspecto, 
as técnicas de aprendizagem ativa, ainda que recentes, vêm 
sendo praticadas há tempos. Mas o que seriam as “técnicas 
de aprendizagem ativa”? Para os autores, “Na aprendizagem 
ativa, o aluno deixa de ser um mero receptor do conhecimen-
to sendo tirado de sua zona de conforto, fazendo com que o 
professor não mais seja o detentor do conhecimento, e passe 
a ser o mediador” (2012, p. 204). Trata-se de uma mudança 
de paradigma extraordinária, pois o aluno é que se torna o 
centro do processo de aprendizado. Desta forma, a bagagem 
de conhecimentos prévios que trazem consigo se constituem 
em um potencial a ser explorado pelo professor para lapidar e 
aprimorar o conhecimento que está sendo trabalhado. O re-
flexo da abordagem da aprendizagem ativa aparece no com-
portamento do aluno percebido pelo professor. Não é raro 
encontrar depoimentos dos professores enaltecendo a “maior 
participação e comprometimento” dos alunos nas aulas.

A despeito do surgimento contínuo de novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs), a dinâmica da evolu-
ção das necessidades de conhecimento não possibilita que se 
fique ancorado em métodos didáticos baseados apenas em 
aulas expositivas. Isso tem sido ressaltado pelos mais diver-
sos especialistas (KENSKI, 2007; BERHEINS, 2000).

Revisão de literatura

Vasconcelos, Praia e Almeida (2003) apresentam várias 
técnicas de ensino/aprendizagem, numa perspectiva histó-
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rica. A Aprendizagem por Transmissão (APT), com lastro 
na aprendizagem behaviorista, tem fundamentação nas aulas 
expositivas em que o professor expõe as ideias e os alunos 
as captam/acumulam, para posterior uso/devolução. O alu-
no tem postura passiva, restringindo-se a receber o conheci-
mento e guardá-lo para uso futuro. Como consequência da 
passividade, é comum que o aluno se torne apático e depen-
dente do que o professor “deu em aula”, limitando-se a repro-
duzir o conteúdo (quando decorado), sem nenhum estímulo 
a refletir sobre o assunto, nem tampouco tentar aplicá-lo em 
situações reais.

Os autores citam também a Aprendizagem por Desco-
berta (APD), que se baseia na exploração e descoberta para 
a real compreensão do significado. Nessa situação há uma 
maior atividade do aluno em busca de respostas às estimula-
ções lançadas pelo professor, que, por sua vez, as faz não no 
sentido de testar os alunos, mas buscando levá-los às conclu-
sões, ainda que em etapas.

Independentemente da forma de apresentação de conteú-
do e da transmissão, a forma de aprendizagem assume papel 
relevante, na medida em que pode ser “mecânica” ou “sig-
nificativa”. Mas a aprendizagem significativa não ocorre por 
encanto. É preciso existir uma série de circunstâncias que a 
possibilite, como, por exemplo, conhecimentos prévios mí-
nimos dos alunos, organização do conteúdo e capacitação 
do docente para aplicar métodos didáticos que estimulem o 
aprendizado.

Num próximo momento, surge o Ensino por Mudança 
Conceitual (EMC), em cujo processo de ensino-aprendi-
zagem os conceitos são testados e reorientados de forma a 
constituir novos significados em função do contexto em que 
estão envolvidos. Quase que de forma evolutiva, surge o con-
ceito de Ensino por Pesquisa (EPP), que, também baseado 
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no construtivismo, visa a interagir conhecimentos de uma 
área com outra (inter e transdisciplinaridade).

Cyrino e Torrales-Pereira (2004) relatam a experiência de 
introduzir o conceito de Aprendizagem Baseada em Proble-
mas (APB) no ensino de ciências médicas numa universida-
de estadual brasileira. A APB traduz-se como uma técnica em 
que são colocados problemas para serem resolvidos com base 
em conceitos já conhecidos e por conhecer. Propicia a apren-
dizagem significativa e “o aprender a aprender”, na medida 
em que, num certo momento, há a necessidade de reorga-
nizar o conhecimento frente às conclusões a que se chegam. 
Há uma constante busca da continuidade (pela identificação 
do que o aluno já traz de conhecimento prévio) e da ruptura 
(pela instigação à busca de novos conceitos) que completa o 
contexto conceitual.

Na visão de alguns autores, está acontecendo um estreita-
mento entre a aprendizagem e diversão, na medida em que 
algumas técnicas didáticas as aproximam de tal forma que 
passa a ser difícil separá-las (MATTAR, 2010). Tanto Vygot-
sky (1987) quanto Piaget (1975) afirmam que a construção 
de conhecimentos por meio de atividades lúdicas possibilita 
maior interação dos agentes com o meio e aprimoram a per-
cepção sobre a realidade vivenciada. É claro que os autores 
se referiram à interação de crianças com brinquedos e jogos, 
mas não seria uma heresia inferir que o mesmo fenômeno 
pode se repetir quando tratamos da aprendizagem entre 
adultos, mediada por instrumentos necessariamente adequa-
dos aos objetivos e objetos de estudo.

Ancorados nesta estrutura conceitual, Pinto e Botelho 
(2012) propõem uma metodologia que intitulam Ambien-
te Tecnológico Lúdico de Autoria (ATLA), que prima por 
reconfigurar a posição do professor e do aluno. O professor 
passa ao papel de orientador. O aluno passa a ter a opção 
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de decidir sobre quais ferramentas de solução poderá utilizar 
(mediado, naturalmente, pelo professor – agora, orientador). 
O contexto de aprendizagem se aproxima ao máximo do dia 
a dia dos alunos, para ganhar significado interno. As inte-
rações entre os alunos (e o orientador) são estimuladas ao 
extremo, rompendo a barreira do status de cada parte. As fer-
ramentas de aprendizagem são diversificadas e livres (cai por 
terra o chavão “por favor, desliguem seus celulares” e surge 
“por favor, conectem-se com a informação”).

Um instrumento reconhecidamente importante na criação 
de um ambiente de aprendizagem significativa é o “aprendi-
zado pelos pares”, conforme propõem Vygotsky (1987, p. 17): 
“a colaboração entre pares durante a aprendizagem pode aju-
dar a desenvolver estratégias e habilidades gerais de solução 
de problemas através da internalização do processo cognitivo 
implícito na interação e na comunicação”. A experiência do 
“mais capaz” ajuda no desenvolvimento do outro de forma 
que, ao longo do tempo, a distância entre ambos fique qua-
se que imperceptível. Ao manterem-se em contato, dado que 
possuem nível de vocabulário compatível entre si (“falam a 
mesma língua”). Isso possibilita um maior grau de interação 
aluno–aluno. Desta forma, o aprendizado ocorre pela troca, 
possibilitada pela interpretação cruzada entre os membros 
da dupla. Naturalmente ocorre a troca de conhecimentos e 
experiências, criando um ambiente de aprendizagem mais 
completo.

Há também o conceito da Aprendizagem baseada em 
Equipes (ABE), do original em inglês Team-Based Lear-
ning – TBL, popularizado pelo professor Larry Michaelsen, 
da Universidade de Oklahoma, EUA. Está fundamentada 
na interação de um grupo de alunos, monitorados por um 
orientador (ou mais de um) e expostos a um problema (ou 
alguns problemas) correntes em seu dia a dia, de forma que 
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busquem soluções à luz de seus conhecimentos num instante 
inicial e, depois, recheados por estímulos do orientador e/ou 
da equipe, no intuito de produzir resultados. A metodolo-
gia tem etapas a serem seguidas, conforme ressalta Polimeno 
(2012): aprendizagem inicial (com leituras prévias, minipro-
vas individuais e coletivas, sessões de resolução de problemas 
e miniaulas); e aplicação dos conceitos aprendidos (apresen-
tação dos resultados auferidos pelas equipes e discussão dos 
mesmos em grupo).

Estudos de Caso, outra importante ferramenta didática de 
aprendizagem ativa, têm sido utilizados para o aprendizado 
na medida em que, conforme Yin (1989), o estudo de caso 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu con-
texto na vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e 
o contexto não são claramente evidentes e múltiplas fontes 
de evidências são utilizadas. A chave da importância de um 
estudo de caso está exatamente no contexto: a vida real, que 
mostra fenômenos para os quais não são muito claras as rela-
ções causais, o que força o aluno a buscar as fontes que pos-
sam vir a explicar, minimamente, o porquê das coisas serem 
da forma que estão sendo observadas.

Eisenhardt (1989) propôs uma metodologia de constru-
ção de conhecimento a qual chamou de Construção de Teo-
ria a partir de Estudos de Caso (Building Theories from Case 
Studies Research), que baseia-se nas seguintes etapas: definir 
uma situação problema, sem necessariamente estabelecer um 
hipótese inicial; escolher casos em que se suponha que fenô-
menos inerentes ao problema tenham se manifestado; definir 
um protocolo de coleta de dados e pesquisa; ir a campo co-
letar dados; analisar os dados em busca de padrões; propor 
hipótese(s); revisitar a literatura; formular conclusão – adap-
tado de Profeta (2003).
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Descrição das etapas da metodologia

A partir das diversas propostas e alternativas didáticas, 
valendo-se das principais características positivas (e sinér-
gicas) de cada uma, propõe-se uma série de etapas entrela-
çadas, que possibilitem a aprendizagem ativa e significativa, 
sem minimizar a oportunidade de usos de outras técnicas:

a) Desenvolver de um case descritivo da empresa patro-
cinadora da capacitação, com o apoio básico da equipe de 
Desenvolvimento Humano da empresa. Esse case mostrará 
algumas das principais características da empresa, ainda que 
de forma superficial e até incompleta, o que é esperado como 
natural. Os detalhes desse case inicial dependerão da área de 
conhecimento em que se pretenda desenvolver a capacitação 
profissional. Logo, um case é desenvolvido para uma área 
específica e, normalmente, terá aplicabilidade para a capaci-
tação profissional noutra área da empresa, pois as vertentes 
mostradas poderão ser convergentes, particularmente quan-
do, no final da capacitação, o case tiver sido completado pe-
los estudos das equipes. Yin (1987) propõe que desenvolver 
estudo de caso amplia a visão do aluno no conhecimento dos 
reais fatores que afetam a ocorrência de fenômenos.

b) Estratificar os colaboradores selecionados pela empresa 
para o programa de capacitação profissional, considerando 
as variáveis que os diferenciem. Por exemplo, formação aca-
dêmica de graduação, pós-graduação, área de atuação, situa-
ção hierárquica, tempo de experiência na área e na empresa, 
entre outras. Tal reconhecimento de perfis é importante para 
dar base para que o tutor da capacitação proponha equipes de 
trabalho (entre cinco e seis equipes com cinco a seis pessoas 
cada) com certo equilíbrio em termos de conhecimentos téc-
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nicos profissionais da área, além de outros fatores importan-
tes para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem 
que serão propostas; Vygotsky (1987) intui que a diversidade 
de níveis intelectuais é benéfica para a criação do conheci-
mento; por seu lado, Pinto e Botelho (2012, p. 137) afirmam 
que a “cooperação pressupõe objetivos e valores comuns, tra-
balho coletivo, respeito mútuo, tolerância, interdependência, 
negociação constante, entre outros”, coisas muito desejáveis 
no ambiente de trabalho.

c) Dar ciência às equipes quanto à metodologia de capa-
citação: Trabalho em equipes para capacitação profissional 
na área definida pela empresa patrocinadora, com desenvol-
vimento conceitual sobre a área, estudos de casos, atividades 
de fixação (exercícios) e monitoramento de desempenho (in-
dividual e por equipes). Ao final da capacitação, pretende-se 
que o grupo todo tenha conseguido entender mais sobre a 
área definida para a capacitação, bem como reúna condições 
de contribuir com soluções para o desenvolvimento da área 
através das interações dos profissionais capacitados frente 
aos problemas constatados ao longo da capacitação.

d) Apresentar bases conceituais objetivas e pontuais sobre 
a área de conhecimento focal em que se pretende desenvolver 
a capacitação profissional. É comum que os colaboradores 
escolhidos para participar da capacitação, ainda que voltados 
a um tema central, têm formações acadêmicas e profissionais 
heterogêneas, o que demanda a necessidade de equalizar os 
conceitos sobre a área em estudo, de forma que todos tenham 
bases conceituais minimamente equilibradas para garantir 
maior envolvimento da maioria deles no desenvolvimento da 
capacitação.
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e) Desafiar as equipes a partir de um breve questionário 
sobre os conceitos teóricos em discussão, mas que deve ser 
respondido à luz das características da empresa patrocina-
dora da capacitação profissional. Este é o ponto inicial que 
justifica a palavra “focused” (focalizado) na metodologia. Os 
conceitos teóricos, geralmente de aplicação universal, neste 
caso são discutidos sempre voltando o raciocínio para a em-
presa patrocinadora e suas necessidades prementes, previa-
mente discutidas com a equipe de Desenvolvimento Huma-
no na empresa. O questionário é breve (cinco a seis questões 
apenas).

f) Apresentar a forma de monitoramento do desempenho, 
esclarecendo que existem medições de desempenho indivi-
dual e por equipe, de forma a fomentar a competitividade 
sem, no entanto, inibir que ocorra a colaboração entre as 
equipes – para Vygotsky (1987), a colaboração é a ação in-
dispensável para a construção do conhecimento. Para cada 
caso estudado como ponto de análise dos conceitos teóricos, 
serão propostas seis questões a serem respondidas, durante o 
desenvolvimento da capacitação: apenas três para cada grupo 
de três equipes (as perguntas 1, 2 e 3 serão respondidas pelas 
equipes A, B e C, já as perguntas 4, 5 e 6, por sua vez, serão 
respondidas pelas equipes D, E e F), num período máximo 
de quinze minutos. Em seguida, as três respostas (de P1, P2 e 
P3) dadas pelas equipes A, B e C serão analisadas pelas equi-
pes D, E e F, de forma a elegerem a resposta mais completa. 
A resposta eleita como a mais completa implicará em avalia-
ção 10 para a equipe que a respondeu, a segunda eleita mais 
completa receberá avaliação 6 e a terceira, avaliação 4 (note-
se que todas as contribuições são valorizadas, como forma 
de retorno positivo). Ato contínuo, as mesmas equipes que 
analisaram as respostas (D, E e F) terão a responsabilidade 
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de complementar as respostas das equipes que acabaram de 
analisar.  Os complementos sugeridos pelas equipes D, E e F 
às respostas das equipes A, B e C serão analisados por estas, 
que elegerão os melhores complementos. Em se constatando 
que a resposta inicial está suficientemente completa, será o 
caso de se prescindir da revisão/complementação pelos pares 
(na metodologia do “Peer Instruction”, isso ocorre quando 
se constata que cerca de 70% da equipe aprendeu o conteú-
do). Ao final desta etapa, cada resposta passará a integrar o 
estudo de caso que foi formulado inicialmente como o ponto 
de partida para a capacitação. Caso haja gradação nas suges-
tões de complementos (uma contribuir mais que as outras), a 
avaliação seguirá a mesma das respostas (avaliação 10 para a 
equipe que a respondeu, a segunda eleita mais completa rece-
berá avaliação 6 e a terceira, avaliação 4). Caso as contribui-
ções sejam consideradas de igual nível, a avaliação será nota 
5 para cada uma. A tabulação das opiniões será individual 
(não necessitará de consenso na equipe) e será feita instanta-
neamente pelo voto individual e secreto (coletado pelo tutor, 
como forma de preservar a opinião individual). O diagrama 
abaixo ilustra o formato em que as perguntas serão respondi-
das e desenvolvidas. Assim, sucessivamente, as seis questões 
serão detalhadamente analisadas e complementadas pelas 
seis equipes.
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g) Cada uma das perguntas terá a mais completa das res-
postas escolhida por três das equipes e será incrementada em 
conteúdo pela sugestão de complementação eleita como a 
mais completa.

h) À medida que os tópicos forem sendo desenvolvidos, 
poderá ocorrer a necessidade de novos tópicos serem acres-
centados ao programa inicial, o que poderá implicar na su-
pressão de algum tópico futuro ou até no prolongamento do 
período originalmente previsto pelos organizadores da capa-
citação. A isso chamamos de “Expansão de Escopo”, ou seja, 
adição de mais tópicos inerentes ao tema central em estudo. 
A decisão sobre supressão ou adição de novo tópico é prer-
rogativa da equipe proponente da capacitação em conjunto 
com o Tutor da capacitação.

i) Por outro lado, poderá ocorrer a necessidade de maior 
aprofundamento em algum tópico, ou seja, desenvolver mais 
a teoria sobre o assunto, de forma que sejam disponibilizadas, 
às equipes em capacitação, mais instrumentos de trabalho 
para resolver os problemas propostos. Chamamos a isso de 
“Expansão da Amplitude” dos conceitos teóricos. Da mesma 
forma, caberá à equipe proponente da capacitação a decisão 
sobre aumentar já a amplitude ou programar outros momen-
tos para que a amplitude seja aumentada, em conjunto com o 
Tutor da capacitação, pois poderá depender, eventualmente, 
da preparação de mais material didático, o que justifica a de-
cisão conjunta.

j) Estruturar, com base no case inicialmente desenhado, 
um caso estendido que contenha os elementos desenvolvi-
dos/compilados pelos participantes da capacitação, que se 
transforma no produto coletivo da capacitação, com vistas 
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a consolidar os tópicos discutidos e o nível de detalhes que 
se chegou a cada um deles, particularmente recheados das 
características intrínsecas da empresa promotora da capaci-
tação.

Tanto a flexibilidade de escopo quanto de amplitude carac-
teriza o diferencial fundamental da Metodologia “Aprendi-
zado Focalizado Desenvolvido em Equipe”, proposta neste 
trabalho, pois fica muito claro que a proposta de escopo e 
amplitude iniciais são totalmente flexíveis e adaptáveis às ne-
cessidades da empresa (e das equipes que a representam), de 
forma que a quantidade de tópicos a serem estudados, bem 
como a profundidade conceitual, dependerá efetivamente da 
interação das equipes que estarão sendo capacitadas.

Desenvolvimento de multiplicadores internos

Constitui-se o dia seguinte à capacitação e poderá ser de-
senvolvido em 16 horas/aula para um grupo de até 18 cola-
boradores que estejam participando dos treinamentos inter-
nos da empresa contratante na condição de multiplicadores, 
como forma de possibilitar que venham a conhecer e praticar 
o uso de uma técnica de Aprendizagem Vivencial.

No primeiro dia seria desenvolvido um tópico pelo tutor, 
que poderia versar sobre um tema à escolha da Equipe de 
Desenvolvimento de Carreira da empresa contratante, pro-
pondo um case inicial ou proposto pelo próprio tutor da ca-
pacitação.

A equipe de colaboradores participaria na fase inicial 
(cerca de 2 horas/aula) na condição de alunos. Em seguida 
(próximas 2 horas/aula), um segundo tópico seria desenvol-
vido por um dos colaboradores com o acompanhamento do 
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tutor no sentido de familiarizar o multiplicador com a me-
todologia.

Na sequência, seria tratado do sistema de avaliação e da 
forma de acompanhamento das atividades entre as equipes e 
entre as pessoas, com destaque para o estímulo à competição 
e à colaboração (1 hora/aula).

Finalmente, um segundo multiplicador conduziria uma 
capacitação, utilizando a metodologia na sua plenitude, ou 
seja, desde a formatação de um case inicial, o desenvolvimen-
to de teoria sobre o case, a formulação das questões de revi-
são, focalizadas na realidade em estudo no caso, avaliando a 
participação das equipes e completando o case final, produto 
da capacitação (3 horas/aula).

No segundo dia, preferencialmente uma semana depois 
(por que uma semana depois? Para que haja tempo de ma-
turação dos conceitos discutidos até agora na capacitação), 
o tutor estaria desenvolvendo um projeto de capacitação em 
conjunto com os colaboradores, focalizado num problema 
real da empresa, previamente informado ao tutor, para um 
desenvolvimento prévio de um breve escopo conceitual. Nes-
ta etapa, o grupo todo de colaboradores estaria envolvido em 
dois momentos fundamentais: primeiramente, a expansão de 
escopo seguido pela expansão da amplitude, pela busca de 
mais base conceitual ou pela busca de mais elementos especí-
ficos (informações mais detalhadas sobre o problema), junto 
a especialistas dentro (e fora) da empresa.

Em suma, no primeiro dia se busca a familiarização com a 
metodologia em seus passos mais elementares e, no segundo 
dia, a essência: a focalização sobre um problema, pelo au-
mento dos elementos que o cercam e/ou pela busca de maior 
aprofundamento sobre estes elementos, culminando com o 
uso da metodologia, efetivamente.
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Resultados esperados

Ao final da capacitação, esperam-se os seguintes resulta-
dos:

• Maior aprofundamento quanto aos conceitos teóricos 
apresentados;

• Maior conhecimento dos funcionários sobre o status dos 
problemas e soluções encontrados pelas equipes quanto ao 
tema em estudo;

• Maior qualidade das soluções propostas aos problemas 
da empresa;

• Maior interação entre teoria e prática, ambos focalizados 
nas questões fundamentais do tema estudado;

• Melhoria das relações interpessoais entre os funcioná-
rios dos vários setores, pelo conhecimento (e reconhecimen-
to) da complexidade dos problemas (e soluções) que afetam 
o desempenho da empresa como um todo;

• Melhoria da capacitação da equipe de multiplicadores 
no uso de técnicas de aprendizagem ativa de forma que a 
metodologia possa ser reproduzida nos futuros processos in-
ternos de capacitação, que venham a ser desenvolvidos pela 
Universidade Corporativa da empresa contratante.

Conclusão

Os conceitos de “aprendizagem vivencial”, “aprendizagem 
significativa” e “aprendizagem ativa” são objeto de estudos 
dos educadores há décadas. No âmbito da Educação Corpo-
rativa, alheia à discussão, existe a clara necessidade de que os 
processos de capacitação profissional sejam mais eficientes 
no sentido de possibilitar conhecimentos técnicos/teóricos 
que sejam aplicáveis de imediato na solução dos problemas 
da empresa. Independentemente da estratégia didática que 
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venha a ser utilizada, se este objetivo for atendido, a empresa 
se dará por satisfeita. Então, cabe aos “professores” a inusita-
da decisão: escolher a técnica didática que melhor se adapte a 
esta necessidade e aplicá-la na capacitação.

No texto em questão, a técnica sugerida foi aplicada em 
capacitação na área de Logística, com resultado relevante em 
termos de avaliação pelos funcionários que participaram da 
capacitação, o que não vem ao caso declinar sobre os mes-
mos.

O fato é que a aplicação da metodologia foi substancial-
mente melhor recebida pelo público alvo, o que induz a pen-
sar que tais técnicas didáticas, reunidas neste contexto, são 
eficientes frente ao que é esperado pelas empresas.

Naturalmente que novas técnicas estarão sempre sendo 
incrementadas de forma a conseguir mais melhorias nos re-
sultados percebidos pelas partes interessadas.

Referências

BEHRENS, M. A. Projetos de Aprendizagem colaborativa num 
paradigma emergente. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; 
BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 
17. ed. Campinas: Papirus, 2000.

CYRINO, E. G.; TORRALES-PEREIRA, M. L. Trabalhando com 
estratégias de ensino-aprendizado por descoberta na área da saú-
de: a problematização e a aprendizagem baseada em problemas. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n.  3, p. 780-788, maio/
jun. 2004.

EBOLI, Marisa Pereira. Universidade corporativa: ameaça ou 
oportunidade para as escolas de Administração? Revista de Ad-
ministração, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 56-64, out./dez. 1999. 

EISENHARDT, Kathleen M. Building theories from case studies 
research. Academy of Management Review, New York, v. 14, n. 



Introdução 89

4, p. 532 – 550, 1989.

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da infor-
mação. Campinas: Papirus, 2007.

MATTAR, J. Games em educação: como os nativos digitais 
aprendem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

HAUSMANN, Elisa Probst; KLOTH, Gabriela; SCHLICHTING, 
Thais de Souza. O ensino de língua estrangeira em sala de aula 
sob a perspectiva de professores em formação. Linguagens - 
Revista de Letras, Artes e Comunicação, Blumenau, v. 6, n. 2, p. 
198-214, maio/ago. 2012. Disponível em: http://proxy.furb.br/ojs/
index.php/linguagens/article/view/3740 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e 
sonho, imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

PINTO, I. M. ; BOTELHO, S.S.C. Ambientes Tecnológicos 
Lúdicos de Autoria (ATLA): criando espaços de ensino e apren-
dizagem. Revista Brasileira de Informática na Educação, Porto 
Alegre, v. 20, n. 3, p.133-145, 2012.

POLIMENO, N. C.; et al. A Estratégia da aprendizagem baseada 
em equipes em um curso de direito.  Revista de Educación y 
Derecho / Education and Law Review, Barcelona, n. 7, p. 1-13, 
out. 2012 / mar. 2013. 

PROFETA, Rogério A. JIT: Um estudo de casos dos fatores críti-
cos de implementação. Tese (Doutorado) – Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2003. 

TOBIN, D. R. The Knowledge-enabled organizations: moving 
from “Training” to “Learning” to Meet Business Goals. New York: 
AMACOM, 1988.

VASCONCELOS, C.; PRAIA, J. F.; ALMEIDA, L. S. Teorias de 



90 Metodologias Ativas na UNISO: Formando Cidadãos participativos

aprendizagem e o ensino/aprendizagem das ciências: da instrução 
à aprendizagem. Psicologia Escolar e Educacional, Maringá, v. 7, 
n.  1, p. 11-119, 2003.  

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1987. 

YIN, R. K. Case study research: design and methods. Londres: 
Sage, 1989.





92 Metodologias Ativas na UNISO: Formando Cidadãos participativos

Sala interativa de Design: 
adequando o espaço ao método 
Entrevista com Marcelo Silvani

Ana Laura Schliemann 
Jorge Luiz Antonio

 
As metodologias ativas de ensino e aprendizagem pedem 

novos espaços, que serão definidos a partir das atividades, es-
tratégias e habilidades a serem planejadas pelos professores. 
Como uma ação importante para fortalecer o PAD, a Reitoria 
da Uniso solicitou ao curso de Design a criação de um espa-
ço que favorecesse a aprendizagem em um espaço protegido, 
alegre e adequado para atividades em pequenos grupos ou 
rodas de conversa.

A notícia abaixo é a realização do pedido da Reitoria e 
se tornou um passo importante para o projeto que começou 
com as oficinas do PAD (Programa de Aperfeiçoamento Do-
cente), das quais saíram as Oficinas de Metodologias Ativas 
de Ensino-Aprendizagem. 

Para que os leitores possam ter mais um exemplo da apli-
cação da metodologia ativa, optamos por transcrever a notí-
cia do evento e entrevistar o Prof. Ms. Marcelo Silvani, pois 
este registro é importante documento que deve fazer parte 
deste livro.

Novo modelo de sala é implantado na Uniso
  

Uma das salas de aula do Bloco B, Cidade Universitária, foi 
transformada a partir de uma iniciativa pioneira na Universi-
dade, promovida pelo curso de Design. O modelo tradicional 
de sala, em que as carteiras dos estudantes costumam ficar 
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em fileiras, tendo à frente a mesa do professor, foi substituído 
por um novo espaço, organizado de maneira a proporcionar 
maior interatividade durante o desenvolvimento das ativida-
des pedagógicas. A sala foi equipada com bancos estofados, 
cuja disposição possibilita que os usuários fiquem de frente 
um para os outros, e duas mesas para uso coletivo. Detalhes 
como as cores, as luminárias, o painel de graffiti fixado na 
parede e o banco instalado na entrada da sala são outros di-
ferenciais. Os estudantes da área do Design contribuíram com 
a produção de parte do mobiliário, seguindo uma proposta 
de sustentabilidade. Os bancos foram criados por alunos de 
Design de Interiores, e uma das mesas, por alunos do Bacha-
relado em Design, tudo com material reaproveitado. O dia 1º 
de fevereiro marca o início de mais um período letivo na Uni-
versidade. A recepção dos alunos ficará a cargo de cada curso, 
que poderá promover atividades de boas-vindas aos calouros 
e veteranos. Na Uniso, assim como em todas as Instituições 
de Ensino Superior do município, o trote é proibido pela lei 
10.450/13. O espaço, que poderá ser utilizado por qualquer 
curso, mediante agendamento, já teve sua atividade “inaugu-
ral”. Na última semana de janeiro, foi realizada uma reunião 
de planejamento da equipe do Programa de Aperfeiçoamento 
Docente da Uniso (PAD), com a participação dos Pró-Reitores 
Acadêmico e Administrativo, respectivamente os professores 
José Martins de Oliveira Júnior e Rogério Augusto Profeta, e 
do Coordenador do curso de Design, professor Marcelo Silvani, 
que apresentou o espaço. De acordo com Silvani, a criação da 
sala foi pautada, principalmente, “pela busca de um espaço 
interativo, que estimulasse a percepção e criatividade”. O pro-
jeto terá continuidade com a implantação de outras salas se-
melhantes no câmpus, conforme adiantou o professor Rogério 
Profeta. “Trata-se de uma proposta que vai ao encontro das 
iniciativas que temos desenvolvido para o aperfeiçoamento 
das práticas docentes, entre as quais, as oficinas de capaci-
tação em metodologias ativas de aprendizagem, realizadas a 
cada semestre”, afirma. (transcrito de Uniso Notícias, ano XIV, nº 
606, fev, 2016, p. 3, disponível em: <http://www.Uniso.br/publicacoes/
pdfs/Uniso-Noticias/Uniso-noticias-606.pdf>)
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A entrevista foi realizada após a inauguração da sala, que 
foi fotografada para essa publicação. Entendemos que as 
fotos falam por si, exemplos claros do que se entende por 
aprendizagem ativa, e serão descritos os conceitos referentes 
a sua concepção. 

Ana Laura e Jorge Luiz: Como surgiu a ideia para essa cons-
trução da sala interativa?

Marcelo Silvani: O insight se deu quando me deparei com 
uma grande quantidade de madeira que rece-
bemos do SESC Sorocaba, depois da desmon-
tagem da exposição intitulada Frestas, que 
aconteceu no ano de 2015. Fiz um protótipo de 
um puff, um exercício sem pretensão, um mó-
vel barato que pudesse ser replicado por uma 
pessoa sem muitas habilidades de marcenaria. 
Exercitando outras possibilidades, cheguei ao 
desenho de uma sala de aula, um espaço di-
ferente para aprender. O projeto tomou corpo 
quando a reitoria da Universidade apostou na 
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concepção do projeto. Daí mãos à massa! Nos-
so Laboratório de Protótipos se transformou 
em uma produção seriada de mobiliário e a 
sala tomou corpo.

Ana Laura e Jorge Luiz: Qual a concepção de design que o 
inspirou a criar essa sala interativa?

Marcelo Silvani: No design, há alguns princípios básicos na 
composição: o Ritmo, onde a forma como que 
faz o olhar “andar” por um ambiente; a Harmo-
nia, ou seja, as formas, texturas, cores, ilumina-
ção, materiais que devem relacionar-se; o Equi-
líbrio, outro princípio que pode ser simétrico 
ou assimétrico, deve possuir Unidade, pois é 
importante que haja a sensação de continui-
dade. Isso acontece repetindo formas variadas, 
cores em todo o ambiente.

 Outra regra importante na concepção de pro-
jetos, e deste em particular, foram os contrastes 
das cores nos puffs, no uso de madeira e de fer-
ro. O uso dos tons claro e escuro no ambiente 
cria centros de interesses, como no detalhe da 
mesa feita com sobra de metal, no qual a va-
riedade de formas, cores e texturas criam in-
formalidade, torna-a um centro ótico. A corti-
na preta dirige o olhar para as mesas e para as 
cadeiras metálicas vermelhas, enquanto que os 
focos de luz enaltecem esse conjunto.

 Um ajuste de proporção no espaço foi o feito 
com o rebaixamento do teto, conferindo mais 
aconchego ao ambiente. Em uma linguagem fi-
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gurada, é como nos abrigássemos sob o teto da 
nossa casa, uma vez que o pé direito alto torna 
o espaço frio.

 O painel de grafite confere ao ambiente um sen-
tido o inusitado, harmônico, sendo um centro 
de interesse, criando uma atmosfera de energia, 
é por isto que os alunos quando entram na sala 
recebem o impacto visual e a sala os convida a 
permanecer.

 
Ana Laura e Jorge Luiz: Como a sala pode favorecer a apren-

dizagem?

Marcelo Silvani: Entendo que o modelo de ensinar e apren-
der da forma clássica, que conhecemos em sa-
las de aulas, nas quais o professor deve ficar na 
frente e os alunos sentados em suas carteiras, 
deve estar com os dias contados. Em uma so-
ciedade ávida por conhecimentos, novidades e 
inquietações, estudar em um modelo tradicio-
nal trunca o conhecimento e o processo per-
ceptivo criativo.

 A disposição do mobiliário permite que os 
professores, junto dos alunos, priorizem a con-
vivência. O ambiente planejado e proposta da 
desmontagem do tradicional favorecem a per-
cepção, ativando o processo imagético e isto 
influencia positivamente no processo de apren-
dizagem.

  Como se pode observar nas fotos, a utilização 
das cores, o formato e disposição dos móveis 
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remete o aluno ao encontro consigo mesmo 
e com os colegas. Aprender em um ambiente 
democrático e ético permite o olhar, a escuta 
atenta e o contato para com o outro.
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A arte de ouvir e contar histórias:
uma experiência no Asilo São Vicente de Paulo

Ana Laura Schliemann
Carla Bonfim de Moraes Salles

Introdução 

O design tem como objetivo principal contar histórias vi-
suais. O desenvolvimento de um produto nada mais é do que 
uma história materializada em imagens sucessivas. O proje-
to foi a oportunidade de aproximar os alunos de Design dos 
idosos do lar São Vicente de Paulo, para desenvolver a em-
patia, a experimentação criativa, melhorar a comunicação e 
a escuta. O trabalho apresentado foi a aplicação de conceitos 
aprendidos em sala de aula junto aos idosos. Essa atividade é 
realizada há dois anos pelos alunos do curso de Design, com 
o apoio de uma docente designer e uma psicóloga, dentro da 
disciplina de Práticas Interdisciplinares: formas e experimen-
tos em planos bidimensionais e tridimensionais.  

O objetivo deste projeto é desenvolver uma atividade cria-
tiva e empática entre os alunos do curso de Design e os ido-
sos do asilo Lar São Vicente de Paulo em Sorocaba. A ati-
vidade foi desenvolvida com os alunos do curso de Design 
numa atividade prática criativa partindo do material forne-
cido pelas histórias de vida dos idosos moradores do asilo 
Lar São Vicente de Paulo. Foi realizado um treinamento em 
sala de aula para sensibilizar e conscientizar os alunos sobre 
os procedimentos de aproximação, empatia, comunicação e 
ética. O projeto idealizado era a produção de um cartaz, no 
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qual deveria desenvolver um storytellling e criar ilustrações, 
usando como material criativo a adaptação das histórias de 
vida narradas pelos idosos. O projeto foi dividido em algu-
mas etapas: teoria, treinamento, aula externa e apresentação.

Na aula teórica foram apresentados os conceitos e vários 
exemplos para o desenvolvimento do projeto. O storytelling é 
uma estratégia usada na comunicação. Muito mais que uma 
publicidade, é uma maneira criativa de contar uma história, 
entreter e ao mesmo tempo transmitir uma mensagem, que 
pode ser a venda de um serviço, produto ou uma ideia. Contar 
histórias faz parte da essência da vida do ser humano desde 
os primórdios, pais passando conhecimento para seus filhos, 
Jesus usando de parábolas para passar seus ensinamentos. A 
comunicação oral sempre foi valorizada desde a retórica na 
Grécia e Roma antigas, a era do rádio com suas novelas até 
a comunicação atual com fala, escrita e imagens. Uma boa 
história é uma das maneiras mais importantes e eficazes para 
chamar atenção de alguém ou criar uma aproximação, para 
se conectar ao ser humano, criar uma sensação de “nós”. 

Para a atividade era importante um treinamento, sobre 
como abordar estes idosos e principalmente como ajudar os 
alunos a interagir com eles, incentivando-os a falar, contar 
sobre suas vidas, espontaneamente, sem pressão, bem como 
sobre dicas de comportamento, o que falar e o que não falar, 
para que a comunicação se efetivasse. Esta parte foi muito 
importante, pois é função primordial do profissional de de-
signer saber ouvir e, principalmente, entender seu público. 
Apesar do produto não ser desenvolvido para os idosos, foi 
um importante teste de como se comportar e sensibilizar de 
forma empática. Este conceito faz parte do design thinking, 
processo que ajuda na imersão e no entendimento de mo-
delos e padrões, aprimorar situações, para criar projetos de 
melhor qualidade.
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No dia marcado antecipadamente com a diretoria do asilo 
Lar São Vicente de Paulo, os alunos compareceram para co-
lher as informações para seu trabalho. Os alunos chegaram 
tímidos, mas de forma ética e respeitosa com todos os idosos 
e funcionários. Eles foram divididos em grupos de 3 a 4 pes-
soas. Aos poucos a aproximação foi acontecendo. Cada gru-
po escolheu seu idoso de forma aleatória. A conversa come-
çou. Alguns mais difíceis do que os outros, logo era possível 
ouvir risadas e muito falatório entre idosos e alunos, ouvidos 
atentos e muita nostalgia, contando sobre tempos felizes, ou 
outros nem tanto assim. O importante era falar e ter alguém 
para ouvir.

Após a entrega e apresentação, os alunos voltaram em 
outro dia ao asilo para mostrar o resultado para os idosos e 
montar uma exposição no local com os cartazes prontos. Três 
projetos foram escolhidos para apresentar o resultado final 
da atividade. 

Os alunos Alex Kioshi, Eliete Violla e Adonis Fernandes 
conversaram com a Sra. Francisca e Dona Carmina, as duas 
do interior de São Paulo, que tiveram uma infância na vida 
rural, uma família tradicional com muitos filhos. Os alunos 
criaram uma nova história usando estes fatos, com seguinte 
roteiro: Francisca e Carmina seriam amigas de infância, cres-
ceram juntas em uma fazenda onde suas famílias colhiam e 
plantavam juntas. Carmina e Francisca são mulheres simples 
que se casaram cedo e nunca saíram da fazenda onde cres-
ceram. Em uma certa ocasião, uma empresa oferece um va-
lor considerável pelo lote que as mulheres haviam herdado 
e lhes servia de moradia. Seus maridos entram em conflito 
por serem a favor da venda e elas não, e, com a briga decor-
rente dessa questão, elas ficam anos sem se falar, mesmo mo-
rando no mesmo terreno. Após anos e morte do seu marido, 
Francisca decide procurar Carmina para uma reconciliação. 
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Quando chega na casa da amiga, Carmina está aos prantos 
pela morte de seu velho esposo. As amigas se reconciliam e 
passam o resto da velhice juntas, cuidando uma da outra. De-
senvolvido o roteiro, os alunos pesquisaram referências visu-
ais e uma cartela de cores. Eis a proposta abaixo, com o cartaz 
pronto, e o rascunho da ilustração.

Figura 1 -  Alunos: Eliete Viola, Alex Kioshi e Adonis Fernandes. 
Entrevistadas: Sra Francisca e Sra. Carmina

Foto: Carla Salles. Ilustrações: Eliete, Alex e Adonis
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As alunas Adriana Akagui, Bruna Leme e Flávia Lima 
conversaram com a Sra. Joana, que é portadora do Mal de 
Alzheimer, muito agitada, mas também muito sorridente. 
Foi casada com um alemão, teve três filhos, todos formados 
e casados. Seu marido era funileiro e alcoólatra, se tornava 
agressivo às vezes, causando muito sofrimento, o que levou 
o casal à separação. No storytelling desenvolvido pelos alu-
nos, Joana, uma mulher forte e decidida, viveu muito tempo 
com um marido autoritário. Este tinha um carro que vivia 
amassado e, em seu poder, um martelo que não largava para 
nada. Um dia Joana conseguiu pegar o martelo e desamassou 
o carro, descobrindo que ele voava e a levava para uma casa 
no topo da mais alta àrvore. Joana descobriu, ainda, que o 
marido mantinha crianças presas com a ajuda de uma en-
fermeira. Ela salva as crianças e as leva para a casa na árvo-
re, a creche joaninha. Para o desenvolvimento da história, a 
inspiração usada como referência foi a história infantil Mary 
Poppins. Infelizmente, no mês seguinte, quando retornamos 
para apresentação, a dona Joana havia falecido.

Figura 2 - Alunas: Bruna Leme, Flávia Lima e Adriana Akagui. 
Entrevista Sra. Joana
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Fotos: Carla Salles. Ilustrações: Bruna, Flávia e Adriana 

No último projeto os alunos Francyele Lima, Paula Fer-
reira e Pedro Santos com a Dona Ilda e o Sr. Jacinto. Dona 
Ilda, trabalhadora, vaidosa, gosta de música e dança. Filhos 
e netos a visitam quando possível. Quando jovem gostava de 
sair com os amigos para dançar. Sua cor preferida é rosa e 
animal cachorro, gosta muito de jóias e bijuterias. O Sr. Ja-
cinto é solteiro e a família era envolvida com música, cantava 
e tocava instrumentos, aventureiro, festeiro, morava na roça 
quando criança. Com estes fatos, os alunos desenvolveram a 
seguinte história fictícia: Joey, a dominadora de mentes, e sua 
família haviam viajado para a Disney, terra onde os sonhos 
se tornam realidade. No avião, indo ao encontro dos sonhos, 
tudo estava bem, quando ela viu que seu arqui-inimigo Dr. 
Super Sônico estava a bordo. Joey propôs uma trégua para 
viajarem tranquilos.
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Figura 3 -  Alunos: Francyele Lima, Pedro Santos e Paula Ferreira. 
Entrevistada Sra. Ilda

Foto: Carla Salles. Ilustrações: Francyele, Pedro e Paula.

Após um mês da primeira visita, retornamos ao asilo com 
o material pronto. Os alunos fizeram questão de voltar para 
mostrar como os fatos da vida real tinham se tornado cria-
tivas histórias ilustradas. Os cartazes fizeram parte de uma 
exposição no local.

Observou-se que os idosos e os alunos estavam integrados 
através de uma atividade que promoveu bem-estar e quali-
dade de vida aos idosos que de alguma forma, mesmo que 
num curto espaço de tempo, puderam vivenciar laços sociais 
e afetivos. Do ponto de vista dos alunos, as falas eram de 
agradecimento pela oportunidade conhecer um pouco so-
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bre o lugar e aqueles idosos como ser humano, praticando 
os dons da paciência aos que necessitam de afeto e atenção. 
Também foi de essencial importância no quesito de aprender 
a ouvir e transformar fatos em narrativas, aplicando a teoria 
do storytelling.

Figura 4 - Exposição realizada pelos alunos com os cartazes desenvolvidos 
com base nas histórias de vida dos idosos. 

Fotos:  Carla Salles

Uma atividade prática como essa pode favorecer ao aluno 
de ensino superior das áreas das ciências humanas, pois per-
mite que cada aluno desenvolva a empatia e paciência em ou-
vir. O ciclo de aprendizagem fica favorecido nessa atividade. 
Para que fosse efetivada a vivência houve uma série de ações 
(preparação e construção), depois reflexões sobre o processo 
de construção, seguida da conceituação e, por final, a apli-
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cação. Atividades que favorecem todo o processo impactam 
o crescimento e o amadurecimento profissionais, auxiliando 
os alunos no desenvolvimento de habilidades profissionais e 
pessoais fundamentais.
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Metodologia Ativa de Aprendizagem aplicada 
em Fisioterapia

Aline Alcoforado dos Santos
 
Na disciplina de Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obs-

tetrícia, os alunos foram incentivados a ler artigos científicos 
para que pudéssemos fazer algo diferente na aula da sema-
na seguinte. Os artigos científicos foram enviados ao e-mail 
da turma com a recomendação de leitura para a execução de 
uma tarefa surpresa. Os artigos mencionavam questões so-
bre o climatério, tais como: a influência dos sintomas clima-
téricos sobre a função sexual de mulheres de meia-idade, a 
influência do exercício físico na qualidade de vida de mu-
lheres na pós-menopausa: um estudo caso-controle, etc. No 
dia divulgado para a atividade, os alunos responderam indi-
vidualmente a 10 questões sobre o assunto proposto. Cada 
pergunta tinha 4 opções de escolha e o aluno deveria marcar 
numa folha de avaliação individual um total de 4 pontos em 
cada linha. Caso o aluno estivesse inseguro sobre a resposta 
correta, poderia assinalar pontos em mais de uma casa, até o 
total de quatro pontos. Dessa forma, o aluno poderia ficar em 
dúvida de qual era a resposta correta e pontuar como julgasse 
necessário. Feito isso, o aluno foi estimulado a se dividir em 
equipes, divulgadas pela docente, para argumentar as respos-
tas dadas e estipular a resposta correta, definida pela equipe. 
Após decisão da equipe por uma resposta, o aluno deveria re-
tirar a etiqueta que corresponde à alternativa para saber se a 
equipe acertou (apareceria      ) .Se não aparecesse o símbolo, 
retomava a discussão e decidia sobre qual alternativa é a cor-
reta e repetia o procedimento. Os alunos adoraram a inicia-
tiva e agradeceram a metodologia aplicada. Como feedback 
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me disseram o quão grande foi o aprendizado desta forma e 
o quanto foi legal estudar e aprender desse jeito.  No final das 
discussões, as equipes foram estimuladas a colocar na lousa 
as pontuações e a equipe vencedora obteve 0,5 na média, bem 
como uma caixa de bombom para dividir com toda turma. 
Os alunos se sentiram motivados e me pediram que as aulas 
fossem sempre executadas desta mesma forma. Os resultados 
colhidos nas avaliações teóricas posteriores foram de grande 
satisfação.

Na disciplina de Patologia aplicada à Fisioterapia, utilizei 
vários recursos de pró-Atividade para incrementar o proces-
so ensino-aprendizagem. 

Os alunos estudaram sobre Enfisema e Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica para que, no dia da atividade, pudessem 
estruturar o conhecimento somente com uma figura de um 
paciente enfisematoso e 30 palavras-chaves que tinham a ver 
com o assunto. Os alunos foram estimulados a sentar em 
grupo e trabalhar, codificando a estrutura de fatores de risco, 
características do paciente, fisiopatologia da doença, fatores 
agravantes, quadro clínico e objetivos fisioterapêuticos. Os 
alunos em grupo e somente com as palavras-chaves dispo-
níveis deveriam conceitualizar toda essa estruturação para 
compreensão e melhora no processo de ensino-aprendiza-
gem sobre doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

Os alunos se sentiram motivados e realizados com a dinâ-
mica da aula. Ao findar o semestre me disseram que aprender 
patologia nunca foi tão fácil e que levariam todo conheci-
mento por vida afora: “Aprendemos sem decorar e de uma 
forma muito legal”.



110 Metodologias Ativas na UNISO: Formando Cidadãos participativos

Da teoria à prática: desenvolvendo habilidades 
interpessoais

Clarice de Fátima Souza Tognocchi
Katheleen Aparecida Perez Pompeu

Ana Laura Schliemann (orient.)

Planejando

A velhice deve ser compreendida a partir da relação entre 
diferentes aspectos, como o cronológico, biológico, psicoló-
gico e social e essa interação entre os diferentes aspectos se 
institui de acordo com a cultura em que o indivíduo se insere. 
As condições históricas, políticas, econômicas, geográficas e 
culturais produzem diferentes representações sociais na ve-
lhice, assim como no idoso. 

De acordo com Schneider e Irigaray (2008, p. 586): 

Indivíduo e sociedade estão relacionados direta-
mente. A relação entre os aspectos cronológicos, 
biológicos, psicológicos e culturais é fundamental 
na categorização de um indivíduo como velho ou 
não. 

E continuam os autores: “A pessoa mais velha, na maioria 
das vezes, é definida como idosa quando chega aos 60 anos, 
independentemente de seu estado biológico, psicológico e 
social”.

Entretanto, cabe lembrar que o conceito de idade é mul-
tidimensional, não é uma medida efetiva para o desenvol-
vimento humano. Pode-se dizer que o processo de envelhe-
cimento é uma experiência heterogênea, vivida como uma 
experiência individual. “Algumas pessoas, aos 60 anos, já 
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apresentam alguma incapacidade; outras estão cheias de vida 
e energia aos 85 anos” (BEE, 1997).

Em todo o mundo, o número de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente 
do que o de qualquer outra faixa etária em todo 
o mundo. A população de idosos, pessoas com 
60 anos ou mais, cresceu 7,3 milhões entre 1980 
e 2000, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000. 
O Brasil, até 2025, será o sexto país em número de 
idosos (WORLD HEALTH ORGANIZATION - 
WHO, 2005 apud SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, 
p. 586).

Estudos atuais classificam as pessoas idosas em três gru-
pos distintos: 

a) idosos jovens, que se refere a pessoas entre 65 e 74 anos, 
que costumam estar ativas, cheias de vida e vigorosas; 
b) idosos velhos, que estão na faixa de 75 a 84 anos;  
c) idosos mais velhos, de 85 anos ou mais, são aqueles que 
têm maior tendência para a fraqueza e para a enfermida-
de, e podem ter dificuldade para desempenhar algumas 
atividades da vida diária (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 
2006).

O processo de envelhecimento provoca alterações bioló-
gicas e sociais que aumentam a suscetibilidade às doenças e 
provocam incapacidade. Os idosos podem ter boa qualidade 
de vida, expressa pela funcionalidade positiva no desempe-
nho de tarefas e/ou papéis sociais. Via de regra, irão precisar 
de atendimento multidisciplinar em saúde e por isso, é pre-
ciso sensibilizar e conscientizar acadêmicos sobre o processo 
de envelhecimento. Para que isso seja efetivado os profissio-
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nais da saúde precisam ser treinados e habilitados para con-
dições de empatia, comunicação e ética.

A participação dos idosos em grupos, de acordo com 
Rizzolli e Surdi (2010), proporciona melhorias e mudanças 
nas vidas dos idosos, proporcionando a eles melhorias em 
diversos fatores, como saúde, autoestima e valorização, além 
de contribuir para o desenvolvimento das funções da vida 
diária, para a valorização e reconhecimento entre si próprios 
e pela sociedade. A participação de atividades grupais é de 
extrema importância na busca de uma melhor qualidade de 
vida.

O processo de envelhecimento provoca alterações bioló-
gicas e sociais que aumentam a suscetibilidade às doenças e 
provocam incapacidade. Os idosos podem ter boa qualidade 
de vida, expressa pela funcionalidade positiva no desempe-
nho de tarefas e/ou papéis sociais. Via de regra, eles irão pre-
cisar de atendimento multidisciplinar em saúde e, por isso, é 
preciso sensibilizar e conscientizar acadêmicos sobre o pro-
cesso de envelhecimento. Para que isso seja efetivado, os pro-
fissionais da saúde precisam ser treinados e habilitados para 
condições de empatia, comunicação e ética. 

O trabalho que aqui é apresentado foi uma aplicação des-
ses conceitos aprendidos em sala de aula. Essa atividade é 
realizada há cinco anos com alunos dos cursos de Enferma-
gem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia 
Ocupacional dentro da disciplina de Psicologia e Saúde. 

O objetivo deste projeto é apresentar a criação da ativida-
de e da vivência dos alunos do curso de saúde e psicologia no 
asilo São Vicente de Paulo em Sorocaba. 

Desde o começo do semestre essa atividade foi prepa-
rada pela docente e por duas alunas do curso de Psicologia 
(5º Semestre), que foram orientadoras do grupo de alunos 
do primeiro ano. Essa intervenção é uma prática obrigatória 
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para os alunos da disciplina Psicologia e Saúde da Uniso. Foi 
combinado com o asilo em fevereiro, data e horário definidos 
pela equipe organizadora.

A visita ao asilo acontece nessa disciplina há 4 anos, no 
final do semestre, e tem por objetivo aplicar a comunicação 
com o idoso, trabalhar sobre habilidades e competências hu-
manas tais como empatia, acolhimento e outros.

Para que fosse possível o trabalho, várias estratégias foram 
definidas. Dentre elas:

a) Sobre a comunicação: foi criado um grupo no Facebook, 
para facilitar a comunicação e decisão entre os participantes; 

b) Como são 5 cursos envolvidos decidiu-se que cada re-
presentante de classe era responsável por informar e adicio-
nar os colegas da sua turma; 

c) Dentro do grupo os alunos iam dando sugestões de ati-
vidades e um diálogo profícuo se estabeleceu; 

d) Os quatro docentes que ministram a disciplina se en-
volveram com o projeto e permitiram que seus alunos pudes-
sem participar; 

e) Depois de várias sugestões, ficou decidido que seria fei-
to um café da tarde, um vídeo-vida, com fotos dos idosos, 
dos funcionários do asilo e dos alunos; confeccionado em 
EVA um porta-retratos com a foto de cada idoso, que assim 
seriam homenageados, e um bingo com prêmios; 

f) As alunas coordenadoras fizeram as fotos sobre as pes-
soas (idosos e alunos), o dia a dia no asilo e em sala de aula 
preparando as atividades; 

g) O mesmo material foi utilizado na confecção do vídeo-
vida e a foto individual do rosto de cada idoso virou o por-
ta-retratos individual. As atividades foram discutidas com a 
nutricionista, a assistente social, a psicóloga e a equipe de en-
fermagem do asilo, esta última responsável pela palavra final; 
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h) Os alimentos e os materiais foram arrecadados por do-
ação; 

i) Foi definido que seria realizado um café da tarde, um 
vídeo retrospectivo com fotos dos idosos, alunos e dos fun-
cionários do asilo.

As atividades foram discutidas e planejadas com os fun-
cionários do asilo que, também, participaram das mesmas. 
Entendeu-se que essa era uma ação fundamental para a 
aprendizagem dos alunos.

Fazendo

No dia da visita, cerca de 150 alunos chegaram com an-
tecedência, assinaram a lista de visita do local e, com o au-
xílio das organizadoras, foram se distribuindo pelas tarefas. 
Os quatro docentes estavam presentes e ofereceram suporte 
para seus alunos, criando um ambiente pedagógico afetivo e 
seguro.

Alguns alunos separaram os presentes entre masculinos e 
femininos, outra equipe ajudou na arrumação do salão e uma 
outra equipe de alunos se vestiu adequadamente para entrar 
na cozinha e ajudar a preparar os lanches. 

Quando tudo estava pronto, foram abertas as portas do 
salão e os alunos foram recepcionar os 100 idosos. Quando 
era necessário e, com a autorização das funcionárias do asilo, 
os alunos foram até os quartos buscar os idosos e os trouxe-
ram ao salão de alimentação, onde começaram as atividades. 
Eles ajudaram os idosos com suas cadeiras de rodas, benga-
las e, principalmente, identificar seus lugares nas mesas, uma 
vez que a dinâmica do salão foi mudada. 

No dia da visita, os idosos participaram de todas as ativi-
dades, se alimentaram de forma adequada, interagiram ativa-
mente com os alunos, contando-lhes histórias e experiências 
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de sua vida. Já os alunos atuaram de forma ética e respeitosa 
com todos os idosos e funcionários e participaram de todas 
as ações propostas: preparar e oferecer lanche, ajudar na ma-
nutenção do salão durante e após a visita, jogar bingo com os 
idosos e entregar prêmios. Ao final da tarde, os alunos agra-
deceram pela oportunidade e pediram para voltar. 

Como resultados em médio prazo, foi observado pelos 
funcionários do lar que os idosos ainda falavam da festa nos 
dias seguintes à visita, contando para todos os visitantes a 
respeito do evento e mostravam-se dispostos e atentos na re-
alização das atividades e tratamentos cotidianos. Na semana 
seguinte à aplicação das atividades os alunos relataram aos 
professores e colegas de curso que essa foi a melhor parte da 
disciplina e que se sentiam mais preparados para atuar e mo-
tivados para estudar. 

Observou-se que os idosos e os alunos estavam integrados 
nessa atividade que promoveu bem-estar e qualidade de vida 
aos idosos, pois, de alguma forma, mesmo que num curto 
espaço de tempo, puderam vivenciar laços sociais e afetivos. 
Os alunos falavam do seu agradecimento pela oportunidade 
de cuidar e desenvolver-se como ser humano, praticando os 
dons da paciência, da caridade e da dedicação aos que neces-
sitam de afeto e atenção.

Refletindo

As ações foram avaliadas pelos coordenadores da ativida-
de pela Universidade e pela equipe do asilo. 

Com os idosos: observou-se o impacto sobre os idosos que 
ainda falavam da festa contando para todos os visitantes do 
evento e mostravam-se dispostos e atentos na realização das 
atividades e tratamentos cotidianos, mesmo semanas depois.

Com os alunos: observou-se uma mudança de postu-
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ra dos alunos na discussão da atividade. Eles se mostravam 
mais atentos e cuidadosos para falar e lidar com o outro. Eles 
avaliaram que essa foi a melhor atividade da disciplina e que 
se sentiam mais preparados para atuar e motivados para es-
tudar.

Com as alunas coordenadoras: observou-se que desen-
volveram autonomia e aplicaram nesse projeto seus conhe-
cimentos prévios, tomando decisão sobre os processos de 
atuação e contextos da aprendizagem dos colegas.

Segundo Almeida (1999):

A prática pedagógica por meio do desenvolvimen-
to de projetos é uma forma de conceber educação 
que envolve o aluno, o professor, os recursos dis-
poníveis, inclusive as novas tecnologias, e todas 
as interações que se estabelecem nesse ambiente, 
denominado ambiente de aprendizagem. Este am-
biente é criado para promover a interação entre 
todos os seus elementos, propiciar o desenvolvi-
mento da autonomia do aluno e a construção de 
conhecimentos de distintas áreas do saber, por 
meio da busca de informações significativas para 
a compreensão, representação e resolução de uma 
situação-problema.

 
A citação acima é uma introdução e um roteiro sobre a 

experiência que iremos apresentar nesse espaço.
 A atividade de visita ao asilo foi planejada para que fosse 

uma experiência que envolvesse vários projetos e várias for-
mas de aprendizagem. 

Segundo Mitre (2008): 

O processo ensino-aprendizagem é complexo, 
apresenta um caráter dinâmico e não acontece de 
forma linear como uma somatória de conteúdos 
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acrescidos aos anteriormente estabelecidos. Exige 
ações direcionadas para que o discente aprofunde 
e amplie os significados elaborados mediante sua 
participação, enquanto requer do docente o exercí-
cio permanente do trabalho reflexivo, da disponi-
bilidade para o acompanhamento, da pesquisa e do 
cuidado, que pressupõe a emergência de situações 
imprevistas e desconhecidas

A descrição acima da atividade é uma ilustração sobre 
aprendizagem sobre projetos.

Essa ação teve vários desfechos:
a) as alunas que preparam a visita como coordenadoras;
b) os docentes que foram envolvidos e que discutiram essa 

atividade com seu grupo de alunos;
c) os alunos de primeiro ano que puderam experimentar 

a criação, desenvolvimento, realização e reflexão sobre o pro-
cesso de acolhimento de idosos e como essa ação influencia 
na prática do cotidiano.

Uma atividade prática como essa favorece ao aluno de en-
sino superior das áreas das ciências da saúde e ciências hu-
manas, uma possibilidade de exercer a educação de adultos. 
O ciclo de aprendizagem fica favorecido nessa atividade. Para 
que fosse efetivada a vivência, houve uma série de ações (pre-
paração e construção), depois reflexões sobre o processo de 
construção, seguida da conceituação e, por final, a aplicação. 
Essas atividades ilustraram como se dá um processo de atua-
ção e impactaram o crescimento e o amadurecimento dos fu-
turos profissionais, auxiliando os alunos no desenvolvimento 
de habilidades profissionais e pessoais fundamentais.

Segundo Almeida (1999) trabalhar com projetos signifi-
ca lidar com ambiguidades, soluções provisórias, variáveis e 
conteúdos não identificáveis a priori e emergentes no proces-
so. Tudo isso se distingue de conjecturas pela intencionalida-
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de explicitada em um plano que inicialmente é um esboço ou 
design caracterizado pela plasticidade, flexibilidade e abertu-
ra ao imprevisível, sendo continuamente revisto, refletido e 
reelaborado durante a execução.

Retomando o objetivo pedagógico dessa atividade, a saber 
desenvolver um exercício de comunicação e empatia, mesmo 
que não avaliado sistematicamente, no cotidiano e na roda de 
conversa de avaliação que foi feita, notou-se no depoimen-
to dos alunos, dos docentes e das organizadoras que o mes-
mo foi alcançado de forma eficiente e prazerosa. Também, 
foi comentado que ao objetivo outras aprendizagens foram 
agregadas, tais como estudar o processo de envelhecimento; 
trabalhar em equipe multidisciplinar; escolher papéis para o 
bom funcionamento das atividades; contato físico e não ver-
bal, entre outros.

Os professores avaliaram que houve um aumento de res-
ponsabilidade e o desenvolvimento do papel profissional 
através de comportamentos e atitudes adequados ao relacio-
namento com o idoso.

Os alunos avaliaram que houve um incremento de situ-
ações inesperadas, tais como o comportamento dos idosos. 
Por exemplo, eles falaram que os idosos não são pessoas fá-
ceis e dóceis como muitas vezes parecem seus avós ou paren-
tes, e que ajudar um idoso a se alimentar ou jogar exige muita 
concentração e jogo de cintura para lidar com a situação.

Já as alunas organizadoras e a docente responsável pelo 
projeto avaliaram que os alunos desenvolveram uma ad-
ministração na hora da atividade que surpreendeu a todos. 
Alunos que nunca haviam trabalhado juntos, muitos nunca 
tinham se visto, estavam trabalhando juntos de forma orga-
nizada e competente.

Ao final do projeto observa-se que a aprendizagem sobre 
projeto é uma forma muito rica de aprendizagem que favore-
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ce aos alunos que dele participam autonomia, reflexão e ação.
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Metodologia ativa aplicada no desenvolvimento 
de aulas de língua inglesa

Daniela Ap. Vendramini Zanella

 
No primeiro semestre do ano de 2015, constatou-se gran-

de dificuldade em desenvolver o trabalho no componente 
Língua Inglesa: Prática de Leitura (curso de Letras). Um dos 
principais motivos centrava-se no desejo de não se oferecer 
“aulas-modelo” e/ou “receituário” como guias para o futuro 
professor em seu fazer pedagógico. Desse modo, evitar-se-ia 
repetição de atitudes e hábitos de seus mestres, garantindo, 
pela sua prática, a transmissão de saberes idênticos a que foi 
submetido (VENDRAMINI ZANELLA; FUGA, 2015).

Na época em que essa preocupação surgiu, esta professora
-pesquisadora iniciou a oficina de Metodologia Ativa, espe-
cificamente na Aprendizagem com Base em Problemas (PBL 
– Problem Based Learning), oferecida pela instituição. Logo 
no início, houve incentivo para que as novas ideias fossem 
experimentadas na sala de aula.

Este texto tem por objetivo relatar a experiência com a 
Metodologia Ativa de Aprendizagem vivenciada em disci-
plina de Língua Inglesa do Curso de Letras da Uniso.  Para 
tanto, organiza-se por descrever um dos problemas e comen-
tar algumas impressões pelo ponto de vista desta professora
-pesquisadora.

Abertura da aula

Como primeira etapa, apresentou-se o seguinte problema:
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1 Assista ao video:- Watch the video Buy Nothing Day displayed on: 
https://www.youtube.com/watch?v=1uK0_jwyh_0

Esse vídeo, como outros que podemos utilizar em aulas 
de língua inglesa, apresenta diversas formas de linguagem de 
persuasão, como: 

Simple solution. Life is complicated. People are complex. 
Problems often have many causes, and they’re not easy to sol-
ve. These realities create anxiety for many of us. Persuaders 
offer relief by ignoring complexity and proposing a Simple 
solution. Advertisers take this strategy even further, sugges-
ting that a deodorant, a car, or a brand of beer will make you 
beautiful, popular and successful.

Symbols. Symbols are words or images that bring to mind 
some larger concept, usually one with strong emotional con-
tent, such as home, family, nation, religion, gender, or lifestyle. 
Persuaders use the power and intensity of symbols to make 
their case (New Mexico Media Literacy Project – Language 
persuasion. http://medialiteracyproject.org/language-persua-
sion).

Uma maneira de desenvolver o trabalho com a língua 
inglesa nos Ensinos Fundamental 2 e Médio é conciliar as 
sugestões dos Temas Transversais (por exemplo: pluralidade 
cultural; meio ambiente; saúde; orientação sexual) (BRASIL, 
1998), com a linguagem persuasiva de vídeos (New Mexico 
Media Literacy Project).

A partir disso, forma-se uma rede conceitual interligada 
por hiperlinks que abre possibilidade de ampliação de leitura. 
Esse processo de ampliação de leitura apoia-se no reconheci-
mento de aspectos multimodais (como cores, sons, intensida-
de) que orientam a produção de sentidos dos textos (verbais 
ou não verbais) (MONT MÓR, 2010).

Dessa forma e com foco em aulas de leitura, podemos re-
fletir sobre: Como é o processo de produção de sentidos em 
aula de leitura de EFL ( inglês como língua estrangeira)? 

Finalmente, ao assumir o papel de futuros professores, 
conseguimos elaborar uma proposta de ensino-aprendizagem 
de língua inglesa.
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A disciplina em foco visava à formação docente para 
o trabalho com aulas de leitura em língua inglesa. A tarefa 
aqui descrita encaminhava os futuros professores para a ela-
boração de proposta de ensino-aprendizagem com base no 
seguinte objetivo: trabalhar a leitura de texto (verbal ou não 
verbal) em língua inglesa, apropriando-se de questões sobre 
multimodalidade, novas tecnologias e hipertexto. Porém, 
esse problema não conseguiu direcionar os futuros profes-
sores de imediato, o que demandou intervenção por parte da 
tutoria além do planejado. 

Segunda aula 

Na sequência, após tutoria de abertura, os futuros profes-
sores elaboraram mapas conceituais que relacionavam os Te-
mas Transversais (BRASIL, 1998) e a linguagem persuasiva 
em vídeos (New Mexico Media Literacy Project), que também 
eram escolhidos por eles e disponibilizados em hiperlinks de 
forma vinculada a cada conceito. 

Na apresentação dos mapas conceituais, os futuros pro-
fessores justificaram as escolhas e relações conceituais apre-
sentando análise dos elementos multimodais nos vídeos e/
ou em outros gêneros verbais ou não verbais que utilizariam 
em suas propostas de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, 
além dos vídeos, elegeram gêneros como charge, sinopse, ti-
rinha entre outros para trabalhar com seus alunos. 
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  Nessa etapa, a maior dificuldade dos futuros professores 
foi adequar verbos entre os conceitos.  Orienta-se que uti-
lizem verbos como “desenvolver”, “aplicar”, “refletir”, entre 
outros.  Entretanto, os futuros professores tendiam a repe-
tir os mesmos verbos entre todos os conceitos, o que evitava 
conexões e ampliação de suas percepções.  Além disso, isso 
resultava em relações lineares entre os conceitos que não ofe-
reciam oportunidade de expansão de leitura a seus alunos. 
Mas, conforme observavam outros trabalhos e pesquisaram 
aplicativos para a elaboração de mapas conceituais, perce-
beram a possibilidade de formar redes com relações mais 
abrangentes.

Fechamento

O último encontro que trabalhava o problema aqui discu-
tido foi o momento em que os futuros professores apresen-
tavam as propostas de ensino-aprendizagem de língua ingle-
sa que dialogasse os Temas Transversais (BRASIL, 1988), a 
linguagem persuasiva de vídeos (New Mexico Media Literacy 
Project) e seus elementos multimodais.

Ao final, entregaram as respostas individuais sobre pro-
dução de conhecimento em aulas de leitura com foco na per-
gunta: como é o processo de produção de sentidos em aula 
leitura de EFL inglês como língua estrangeira?

Nessa etapa, alguns futuros professores demonstraram di-
ficuldade pela tarefa exigir reflexão sobre a ação, ou seja, ti-
nham que tecer uma resposta que interligasse a parte teórica 
dos textos lidos com suas elaborações.  

Porém, constatou-se que, na Aprendizagem com Base em 
Problemas/ Metodologia Ativa, mais importante que uma 
das etapas do problema é o processo.  Nesse caso, pelos fu-
turos professores terem participado da aula de abertura com 
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a leitura do problema, discutido em grupo, terem decidido 
por um mapa conceitual e elaborado uma proposta de ensino
-aprendizagem, é o que os orienta para uma formação docen-
te crítica.  Assim, apesar das dificuldades que todos enfrenta-
ram, inclusive esta professora-pesquisadora em elaborar um 
problema, tiveram a possibilidade de criar propostas invés de 
reproduzirem “aulas-modelo” e/ou “receituário”.
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Considerações sobre as metodologias ativas

Jorge Luiz Antonio

Como preparar aulas para Casemiro, o personagem de 
Caco Galhardo (2010), que se encontra no seguinte endereço: 
<http://n.i.uol.com.br/ultnot/album/umadecadaemcharges_ 
f_025.jpg>, esse aluno contemporâneo que gosta de fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo? Como encontrar um ponto 
em comum, uma porta de entrada, à semelhança de uma re-
presentação gráfica do ingresso no mundo virtual, ilustração 
denominada “Relações virtuais”  (STORCH; COZAC, 1995, 
p .1), quando era considerado como quarta dimensão? 

Questões semelhantes passam pela nossa mente, enquan-
to tentamos entrar no mundo desses alunos com as nossas 
disciplinas ou procuramos tirá-los dos seus mundos e incluí
-los em nossos.

Um relato de experiência, que é um tipo de relatório cien-
tífico, nos permite rever conceitos aprendidos durante a vida 
acadêmica e aplicá-los com base nos mais diferentes momen-
tos da formação profissional. É sempre um novo olhar, um 
fazer, um relembrar, um reformular, o que oferece resultados 
significativos.

As oficinas de Novas Metodologias Ativas de Ensino
-Aprendizagem resgataram cursos de Didática e Práticas de 
Ensino feitas em cursos de pós-graduação lato sensu (PUC 
SP COGEAE, 1996; USC, 1997) e motivaram reaplicações 
de teorias já estudadas (Semiótica Geral, Semiótica Literária, 
Didática Geral, Psicopedagogia). Esse conjunto de enfoques 
solidificou um conhecimento de algumas teorias educacio-
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nais, especialmente as dinâmicas de grupo, estudadas em 
centros de formação profissional (Banco do Brasil, área de 
Comunicação Administrativa, nas disciplinas de Dinâmica 
do Texto e Comunicação e Expressão). 

A necessidade de ministrar diferentes componentes curri-
culares em cursos presenciais e em ensino à distância (Cultu-
ra, religiosidade e mudança social; Filosofia da Comunicação; 
Filosofia da Educação; Língua Portuguesa Texto e Contexto: 
Linguagem e Tecnologia; Narrativas e Projetos Para Jogos; 
Roteiro e Storyboard Para Jogos; etc.) foi um desafio e um 
estímulo para rever metodologias de ensino-aprendizagem, 
fazer novos cursos e aplicar simultaneamente aquilo que vem 
sendo possível viabilizar (isso depende de uma preparação 
prévia e de uma adequada experimentação que vai se reali-
zando gradativamente).  

A partir da primeira oficina realizada (Novas metodolo-
gias ativas: discutindo propostas), as falas da monitora e a 
troca de experiências com os colegas ofereceram possibili-
dades para repensar o processo, o que se tornou um projeto 
animador e alguns resultados foram surgindo, especialmente 
pela maior amplitude de um diálogo professor-aluno bas-
tante focado nos objetivos em comum (o processo de ensi-
no-aprendizagem).  A ênfase em andragogia (aprendizagem 
para adultos) e o contato com os textos de Knowles (1995 e 
2005) e Kidd (1973), além de uma palestra de Paulo Vieira 
Campos (ECOSS, Sorocaba, maio/2015), trouxeram pontos 
de vista complementares. O Curso de Formação de Professo-
res para EAD (Uniso, abril a junho/2015) contribuiu com as 
noções de heutagogia (aprendizagem autodirigida e mediada 
por tecnologias).

O fato de lecionar variados componentes curriculares 
na Uniso, desde fevereiro de 2013 – Cultura, religiosidade e 
mudança social; Ética e responsabilidade social; Ética, socie-
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dade e meio ambiente; Filosofia da comunicação; Filosofia 
da educação; Língua portuguesa texto e contexto; Lingua-
gem e tecnologia; Narrativas e projetos para jogos; roteiro 
e storyboard para jogos – , aliado a experiências semelhan-
tes em outras instituições de ensino superior e a estudos no 
Programa de Comunicação e Semiótica (PUC SP, lato sensu, 
mestrado e doutorado), vem sendo um desafio na busca de 
diferentes estratégias para  um ensino-aprendizagem o mais 
significativo possível. 

Os resultados satisfatórios incentivam da mesma forma do 
que as dificuldades encontradas. Constatar uma escolha dos 
alunos por um tipo de ensino (aulas expositivas, por exem-
plo), aceitar a votação predominante e verificar que a escolha 
deles mostrou que esses alunos não têm uma noção clara do 
que querem (exemplo: ao adotar somente aula expositiva, a 
maioria dos alunos não se comportou da forma esperada: fi-
car atentos às explicações, perguntar, fazer anotações, etc.) 
permitiram pensar em outras estratégias para mostrar outros 
tipos de ensino, que são igualmente válidos: atividades em 
grupo, estudo dirigido, aprendizagem baseada em equipes e 
questões, etc. 

As obras que tratam das metodologias de ensino-apren-
dizagem - Abreu e Masetto (1990); Díaz Bordenave e Perei-
ra (1986); Domingues, Fernandes e Gomez (2013); Lownan 
(2004); Marques (1974); Masetto (2003); Rangel (2005); Vei-
ga (1995), etc. – estudam o processo em etapas: plano de en-
sino, objetivos, conteúdo programático, estratégias de ensino
-aprendizagem, avaliação, relação professor-aluno. Repensar 
essas etapas a partir dos conteúdos apresentados nas oficinas 
desencadeou um processo contínuo de reflexão, autocrítica e 
redesenho de planos de ensino, organização de conteúdos e 
busca de aplicação das metodologias ativas.

 Experiências pedagógicas e leituras anteriores, como o es-
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tudo de caso de Crescitelli (1996, 25-37) para Língua Portu-
guesa Texto e Contexto (Uniso, 2013 e anos seguintes) e aulas 
de Português Instrumental (Antonio, set. 2002; nov. 2002), 
que permitiram elaborar instrumentos de verificação do ní-
vel dos alunos, ensejaram a elaboração de um contrato e de 
um questionário para ser usado nas primeiras aulas. 

A tabulação de resultado dessa pesquisa (como o aluno 
aprende; que tipo de aulas prefere; quais as técnicas de ensino 
que facilitam a aprendizagem; etc.) indica as preferências que 
podem nortear a preparação das aulas e também sinaliza as 
dificuldades de compreensão do questionário aplicado. Por 
exemplo: nas pesquisas feitas recentemente, foi possível no-
tar o interesse por determinado tipo de leitura (literatura de 
mercado) no curso de Letras, um desinteresse em aulas expo-
sitivas dialogadas e por teoria, mesmo de jogos, no curso de 
Jogos Digitais, e uma desatenção de uma sala de Engenharias 
(eles assinaram dois acordos em aulas consecutivas, sem no-
tar que já tinham feito isso).

Atividades propostas de etapas de leitura - pré-leitura, lei-
tura-descoberta e pós-leitura, abordadas por Braga e Silves-
tre (2002) – puderam ser contextualizadas e aplicadas e facili-
taram o desenvolvimento das aulas nos primeiros encontros. 
Foi o que pôde ser observado na elaboração de frases a partir 
de palavras-chave que fazem parte dos objetivos do compo-
nente curricular.

A participação nas oficinas de Novas Metodologias Ativas, 
pelo fato de ser um escolha pessoal (eu me candidatei, para 
o coordenador de áreas ligados aos colegiados dos quais sou 
membro, e agradeço ter sido indicado), gerou uma motiva-
ção bastante forte, além de  estar desenvolvendo um olhar 
atento para o nosso espaço acadêmico, oferecendo sempre a 
possibilidade de um diálogo com os alunos, pois o processo 
vem acompanhado de um aumento da capacidade de obser-
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vação, resultado de processos sistemáticos.
 Isso se torna um estímulo permanente, pois o conta-

to com as novas turmas nos oferece um conhecimento que 
é acrescentada à experiência pedagógica anterior. Todas as 
variantes do processo de ensino-aprendizagem (não há uma 
fórmula para se ensinar com eficiência) podem ser revistas, 
pois as escolhas dos alunos estão mapeadas e oferecem uma 
visão panorâmica muito importante para decisões rápidas.

Um parágrafo de Paulo Freire (1996, p. 39) pode ser a con-
clusão deste relato de experiência:

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao ris-
co, a aceitação do novo que não pode ser negado 
ou acolhido só porque é novo, assim como o crité-
rio de recusa ao velho não é apenas o cronológico. 
O velho que preserva sua validade ou que encarna 
uma tradição ou marca uma presença no tempo 
continua novo.

É assim que se mostra todo o exercício para incorporar as 
novas metodologias ativas de aprendizagem ao nosso fazer 
pedagógico sempre me formação e em processo.
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A multidisciplinaridade da 
Eletrônica de Potência

José Luiz Antunes de Almeida

Introdução

A Eletrônica de Potência é uma área da Engenharia Elétri-
ca cuja principal característica é envolver diversas áreas tec-
nológicas, como a Eletrônica de sinal, a Eletrotécnica, a Com-
putação e a área de Controle e Automação. Originalmente, 
a disciplina era oferecida aos cursos de Engenharia Elétrica 
com o nome de “Eletrônica Industrial”, para distingui-la de 
outras disciplinas de Eletrônica, como a Eletrônica Digital 
e a Eletrônica Analógica, pois essas englobavam os tópicos 
de tratamento de sinais em baixa potência e alta frequência. 
A “Eletrônica Industrial” dos primeiros tempos tratava das 
aplicações da eletrônica em âmbito industrial, normalmente 
envolvendo aplicações de potência elevada em aquecimento 
resistivo e acionamento de motores.

Progressivamente, o nome “Eletrônica de Potência” foi 
se tornando uma denominação mais adequada, sendo a dis-
ciplina invariavelmente ministrada nos últimos semestres 
dos cursos de Engenharia Elétrica, quando o aluno, já mais 
maduro e com conhecimentos mais consolidados dos fun-
damentos da eletrônica e da eletrotécnica, poderia absorver 
melhor os conceitos abordados.

O caráter multidisciplinar da Eletrônica de Potência de-
corre das aplicações que envolvem notadamente o aciona-
mento de motores, o condicionamento de energia (fontes de 
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alimentação), as aplicações de aquecimento resistivo, entre 
outras.

Apenas para melhor caracterizar essa dependência de 
múltiplos conceitos, uma das aplicações típicas e usuais era 
o acionamento de motores de corrente contínua em aplica-
ções em que o controle de velocidade dos motores era um 
fator importante. O motor de corrente contínua, pelas suas 
características de funcionamento, era muito utilizado, devi-
do à facilidade de controle. Entretanto, o fato de exigir mais 
manutenção, ser inadequado para determinadas aplicações, 
e ter custo mais elevado em relação ao motor de corrente al-
ternada, induziu o desenvolvimento de novas tecnologias. O 
surgimento do microprocessador, de novos dispositivos de 
estado sólido e outras inovações tecnológicas, permitiu ao 
motor de corrente alternada substituir os motores de corren-
te contínua, não só igualando suas características, mas acres-
centando novas facilidades nas aplicações industriais.

Todos esses progressos nos dispositivos e equipamentos 
tornaram a Eletrônica de Potência uma área de integração de 
conhecimentos de vários campos da Engenharia Elétrica, da 
Engenharia de Computação e da Engenharia de Controle e 
Automação.

Para que o aluno que inicia seus estudos na área, a multi-
disciplinaridade precisa ser bem caracterizada para permitir 
que possam ser integrados os conhecimentos adquiridos nos 
anos de estudo anteriores. Para isso, foi concebida a atividade 
aqui descrita, de modo a eliminar possíveis bloqueios, pelo 
fato do aluno não se sentir apto a tratar dos temas envolvidos 
e também para mostrar que ele pode selecionar algum tópico 
pelo qual se sinta mais atraído e que esteja mais próximo de 
sua área de formação específica.
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Objetivo

A atividade proposta buscou permitir ao aluno compreen-
der a interdisciplinaridade da área de Eletrônica de Potência, 
conhecer as aplicações   típicas e estimular a leitura dos livros 
básicos da disciplina. Como resultado, o aluno irá visualizar 
como será feita a integração dos conhecimentos que foram 
apresentados de forma fragmentada no decorrer do curso, 
nas demais disciplinas.

A tarefa proposta

Foram apresentadas as capas de dois livros da área, de au-
toria do docente, mostradas nas figuras 1 e 2 a seguir. Foram 
também indicadas referências atuais de livros disponíveis na 
biblioteca da Universidade, sendo um deles totalmente aces-
sível aos alunos de forma digital.

A capa do livro da figura 1 ilustra a multidisciplinaridade 
da Eletrônica de Potência mediante círculos que se interpe-
netram, cada um deles com um símbolo representativo da 
área de conhecimento ilustrada.

A capa do livro da figura 2 também ilustra a multidisci-
plinaridade de outra forma, uma vez que o livro visava aten-
der um público do ensino médio e mostra o símbolo de um 
tiristor com um dos terminais ligados a uma nuvem escura 
e ameaçadora, simbolizando o controle de uma potência ele-
vada. O boneco, caracterizando o acionamento da chave de 
controle, recebe em uma das mãos a energia proveniente de 
uma nuvem branca. Da outra mão, sai um sinal de aciona-
mento da chave, mostrando que o dispositivo controla uma 
potência elevada, a partir de um sinal de baixa potência. O 
boneco, na época, era a mascote de uma série de livros volta-
dos aos alunos dos cursos técnicos de eletrônica.
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Os estudantes, de uma classe do oitavo semestre do curso 
de Engenharia Elétrica, foram divididos em grupos de 3 alu-
nos, receberam uma cópia de cada capa dos livros das figuras 
1 e 2 e a eles foi solicitado desenvolver as seguintes atividades:

a) A partir das referências indicadas, procure interpretar 
as figuras apresentadas, que são capas de livros da área;

b) Ainda com base nas figuras, indique alguns dispositi-
vos e sistemas abordados no estudo da Eletrônica de Potên-
cia, mostrando claramente nessas aplicações a característica 
multidisciplinar da área;

c) Em função do conhecimento acumulado nas duas pri-
meiras questões e da consulta às referências indicadas, pro-
cure listar, em ordem crescente de dificuldade e profundida-
de, os tópicos que, a seu ver, deveriam compor o estudo da 
disciplina.

Figura 1 - Capa do primeiro livro
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Figura 2 - Capa do segundo livro

Os estudantes tiveram uma semana para preparar uma 
apresentação oral com os resultados da atividade proposta.

Avaliação
Após cada apresentação os alunos foram avaliados pelo 

seu desempenho na apresentação oral e com base nos seguin-
tes tópicos:

• análise e interpretação dos desenhos das capas;
• pertinência das aplicações pesquisadas com a interdisci-
plinaridade;
• coerência e ordenação lógica dos tópicos propostos para 
serem abordados.

Resultados
Em uma avaliação qualitativa da atividade proposta, pô-

de-se verificar que:
• todos os alunos demonstraram ter se empenhado em 

conhecer os assuntos a serem abordados e mostraram clara-
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mente ter ciência da sequência dessa abordagem, bem como 
das aplicações práticas dos diversos circuitos;

• todos os grupos buscaram, nas referências virtuais e físi-
cas, os subsídios para cumprimento da tarefa, demonstrando 
claramente conhecer os diversos livros disponíveis na biblio-
teca da Universidade. Esse último resultado ficou eviden-
ciado durante o decorrer do semestre, pela facilidade com 
que os alunos buscaram informações em diferentes fontes de 
consulta disponíveis, quando na bibliografia básica o assunto 
era tratado de modo mais superficial.

Conclusões
Pelo comportamento dos alunos durante o semestre, pô-

de-se concluir que houve uma compreensão mais profunda 
dos temas abordados, pela visão antecipada que os alunos 
experimentaram ao desenvolver a tarefa proposta.A frequên-
cia à biblioteca, que usualmente precisa ser incentivada, foi 
naturalmente exigida pelo trabalho proposto, permitindo ao 
aluno conhecer o acervo disponível e a ele buscar acesso.
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O andar do bêbado: vídeo-experiências
 em educação estatística

Leandro Sílvio Katzer Rezende Maciel

O andar de um bêbado é trançado, cambaleante. Sugere 
um destino caótico, explicita a incerteza da vida.  Sem saber 
para onde e como vai, é refém de sua dependência, da ajuda 
de terceiros, da possibilidade de atravessar a rua e não ser 
atingido por um veículo, da possibilidade de dormir ao re-
lento e não ser roubado, assassinado. 

Talvez por revelar essas inúmeras possibilidades, às quais 
todos nós estamos sujeitos, que o bêbado nos incomode tan-
to. Expõe ridiculamente o quanto somos dependentes do 
acaso.

Um estudante, ao se matricular em um curso de Ensino 
Superior, está também sujeito a esse caos. Os professores, 
idem. Alguns jovens e adultos, no ano de 2013, optaram em 
se matricular nos Cursos Tecnológicos de Logística e de Re-
cursos Humanos da Uniso. O espanto desses estudantes era 
evidente. Embora não verbalizassem, estava escrito em seus 
semblantes: o que fazemos aqui? Procuramos um curso na 
área de humanas. Por que a Estatística? 

O acaso fez com que eu, professor da disciplina, me de-
parasse com um livro: O andar do bêbado: como o acaso de-
termina nossas vidas (MLODINOW, 2011). Foi indicado por 
um colega de trabalho em um congresso acadêmico. Sugeri a 
leitura para os estudantes.

Um olhar despretensioso para o título pode levar a uma 
falsa ideia de que se trata de um livro de gênero narrativo ou 
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dramático. Mas, de fato, é um livro de estatística! Trata de 
questões comuns do nosso dia-a-dia. Por meio de exemplos, 
analisa a questão da aleatoriedade. Ao contrário das biblio-
grafias tradicionais, o autor concentrou-se mais nas expli-
cações dos conceitos do que nos cálculos matemáticos por 
detrás desses entendimentos. O resultado foi uma linguagem 
mais próxima dos estudantes. Não chega a ser coloquial, mas 
está distante de definições clássicas como, por exemplo, as 
explicitadas em Bussab e Morettin (2010). 

Mas a simples leitura do livro não seria suficiente para en-
gajar o estudante nessa descoberta do que seria estatística. 
Daí surgiu a ideia de desenvolver vídeos, de curta duração, 
a respeito de cada temática. Inspirei-me nos estudos do pro-
fessor de Matemática Manoel Jairo Bezerra, falecido aos 90 
anos de idade em 11 de março de 2010 (MACIEL, 2012), bem 
como no trabalho do Prof. Dr. Marcelo Borba, docente da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
UNESP1. 

Cada grupo foi desafiado a desenvolver um vídeo de apro-
ximadamente 5 minutos explicando um determinado capítu-
lo do livro O andar do bêbado, a ser apresentado ao final do 
semestre. A escolha da temática foi ao acaso. 

Não determinei roteiro ou itens obrigatórios. A regra era 
bem simples: grave o que você entendeu sobre o livro. Para 
efeitos de nota, a criatividade será valorizada. 

Durante algumas semanas eu ouvi perguntas do tipo: mas 
como farei o vídeo? Qual roteiro que devo seguir? O que o se-
nhor quer que eu fale? A resposta foi sempre a mesma: vocês 
vão dizer o que acham importante. Eu não queria influenciar 

1. 1 Em palestra no Congresso Internacional de Ensino da Matemáti-
ca, de 2013, na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas- RS, o 
Prof. Dr. Marcelo Borba descreveu parte do trabalho que desenvol-
via com universitários a respeito de imagens em movimento e Edu-
cação Matemática.
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no que eles consideravam valioso para a formação deles. Ins-
pirei-me na Etnomatemática (1990) e no Prof. Dr. Ubiratan 
D’Ambrosio2. 

Os estudantes do grupo 1 ficaram responsáveis pelo capí-
tulo 6 -  “Falsos positivos e verdadeiras falácias”, e escolhe-
ram um estudo constante na página 154 e que diz respeito 
à probabilidade de falsos positivos em exames antidoping 
(MLODINOW, 2011). Elaboraram um vídeo simulando um 
noticiário televisivo urgente.  Entrevistaram uma “atleta” (in-
tegrante do grupo) e explicaram que a possibilidade de falsos 
positivos é maior que o anunciado habitualmente. Já os estu-
dantes do grupo 2 fizeram uma “pegadinha” sobre qualidade 
de vinhos para explicar a temática do capítulo 7, “A medição 
e a Lei dos erros”. Um aluno apresentou um trabalho mais 
formal, mas não menos importante. Ele procurou explicar o 
que é probabilidade a partir dos conceitos elencados no ca-
pítulo 3, “Encontrando o caminho do meio”. E ainda deixou 
um registro sobre a surpresa, ao descobrir que O andar do 
bêbado era um livro sobre probabilidades. 

Ao observar todos esses trabalhos, percebeu-se que a me-
todologia ativa encontrou apoio dos próprios estudantes. Eles 
estudaram e se dedicaram tanto como uma avaliação formal 
– com um ingrediente inesperado por eles: ler um livro com 
o título sugestivo O andar do bêbado e, ainda, elaborar um 
vídeo em uma disciplina rotulada pelo rigor e pelo alto índice 
de reprovas. Trata-se também de uma quebra do Contrato 
Didático (ALMOULOUD, 2007). 

Foi um trabalho diferente do habitualmente proposto na 

1. 
1. 2 D’Ambrosio foi meu orientador de doutorado. Recipiente do 

Prêmio Nobel da Paz em 1995, por meio da participação na Pug-
wash Conference. Recipiente da Medalha Félix Klein. Presidente 
honorário da Sociedade Brasileira de História das Ciências. Presi-
dente de honra da Sociedade Brasileira de Educação Matemática
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área de Exatas. Foge do tradicionalismo, do rigor matemá-
tico, das listas e apostilas do professor. Indica um caminho 
mais reflexivo e uma tentativa de aproximação entre gera-
ções, incorporando elementos da contemporaneidade à clás-
sica sala de aula.
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Eficiência e contato humano na disciplina de 
Ergonomia

Lilian Zanoni Nogueira

Pensar no ensino superior nos dias atuais, é também 
questionar os modelos tradicionais de ensino, os quais são 
aplicados na grande maioria das instituições de ensino supe-
rior. Observa-se que esses métodos têm se mostrado menos 
eficientes nos cursos de engenharia no momento atual. O 
mercado de trabalho exige do profissional engenheiro com-
petências e habilidades que, para serem construídas no meio 
acadêmico, precisam que os modelos de ensino sejam re-
pensados. O estímulo ao aprendizado contínuo e polivalente 
constitui-se num modelo ideal para o cenário profissional, já 
que este mostra-se globalizado, flexível, sustentável, porém 
sensível à construção de relações humanas eficazes. A Apren-
dizagem Baseada em Problemas - ABP ou PBL (Problem-Ba-
sed Learning), ao contrário do modelo convencional, usa o 
problema para motivar, focar e promover a aprendizagem. 
Além de fomentar a construção de novos conhecimentos, a 
ABP / PBL objetiva o desenvolvimento de habilidades e ati-
tudes tidas como importantes para uma prática profissional 
efetiva. 

O objetivo deste relato é apresentar a experiência da apli-
cação de metodologias ativas no componente curricular de 
ergonomia e segurança do trabalho, num curso de Engenha-
ria de Produção. Toda a disciplina foi construída a partir de 
atividades com metodologias ativas. Além da apresentação de 
problemas, relatada nesse texto, foram realizadas: aula práti-
ca com construção de maquetes, utilização de outros espaços 
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fora de sala de aula em atividades participativas, construção 
de vídeos didáticos pelos alunos com utilização de tecnologia 
disponíveis em smartphone. 

Na sala em que foi aplicada a metodologia, participaram 
60 alunos, dentre os quais 25%  eram do sexo feminino. A 
disciplina ocorreu no primeiro semestre de 2015, contem-
plou 80 horas em um semestre e configurou-se como a úni-
ca disciplina em que conteúdos de ergonomia e segurança 
do trabalho são trabalhados no curso. A metodologia PBL 
foi adaptada, já que se trata de uma experiência dentro de 
uma disciplina, bem como o local de aplicação constitui-se 
em sala de aula nos modelos tradicionais, não sendo possí-
vel a formação de grupos em salas individualizadas e tutorias 
individuais por grupos.  Porém as adaptações não prejudica-
ram o objetivo de apresentação de metodologia participati-
va.  O problema foi confeccionado pela docente responsável 
da disciplina, que também dividiu os grupos de estudo para 
desenvolvimento das atividades em sala de aula. Nos grupos 
houve o cuidado para que os alunos, além de desenvolverem 
as atividades em salas de aula, não se deslocassem de grupos 
durante as resoluções de um problema. 

A resolução dos problemas ocorreu em três encontros di-
vididos em: 

a) Apresentação do problema (abertura), discussão sobre 
termos desconhecidos (objetivos de aprendizagem); 

b) Levantamento de temas chaves, estabelecimento de 
plano de ação e elaboração dos objetivos; 

c) Montagem e discussão do mapa conceitual.  Foi acres-
centada à metodologia a troca dos mapas conceituais entre 
os grupos, propondo que cada um deles explicasse o mapa 
do outro, indicando a cada grupo a concordância ou acrés-
cimo no trabalho de outros grupos.  A aula de construção 
de maquetes, que objetivou a assimilação do conteúdo sobre 
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espaços de trabalho, foi realizada entre um e outro estudo 
direcional. Foram utilizados também outros ambientes fora 
da sala convencional, tais como: laboratório de informática e 
de segurança do trabalho, nos quais foram desenvolvidas ati-
vidades de busca ativa de conteúdos e apresentação de siste-
mas informatizados para gerenciamento de análise de riscos 
ergonômicos. 

O resultado indicou que a metodologia escolhida é viável 
para esse curso e componente curricular. Embora os alunos 
não a tivessem utilizado em nenhum momento da graduação, 
eles se adaptaram rapidamente ao desenvolvimento dos estu-
dos, já que os mesmos, pela área de estudo em formação, pos-
suem um raciocínio lógico que facilitou o desenvolvimento 
das atividades. Observou-se que, quando o conteúdo envolve 
conceitos que devem contar com o conhecimento prévio do 
aluno, articulando teoria e prática, a metodologia favorece o 
aprimoramento e avanço da aprendizagem.

Durante a experiência, houve resistência inicial no primei-
ro encontro, já que os alunos precisaram, além de lidar com 
as questões de relacionamento grupal, realizar busca ativa em 
bibliografia. A partir do segundo encontro, os alunos se en-
volveram com seu próprio grupo de trabalho, elaborando os 
mapas conceituais com definições e discussões teóricas perti-
nentes e importantes. A aplicação da construção de maquetes 
motivou a turma para trabalhos de qualidade que dependiam 
de conhecimentos prévios assimilados, que foram resgatados 
a partir de uma vivência prática.

Para o docente entende-se que o envolvimento dos alu-
nos com a disciplina se torna mais eficaz do que na aplicação 
de métodos tradicionais de ensino, bem como se observa na 
aplicação das avaliações o progresso do aluno. A disciplina 
pretendia fomentar nos alunos uma consciência crítica em 
relação à articulação dos conceitos do conforto do trabalha-
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dor e produtividade, possibilitando, pelos conceitos apren-
didos na disciplina, a garantia de atenção aos aspectos de er-
gonomia e segurança do trabalhador na prática profissional. 
Esse objetivo foi atendido e o docente da disciplina mostrou-
se satisfeito e motivado para continuidade da aplicação do 
método. 
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Imagem 1 - Atividade prática realizada na disciplina

Imagem 2 - ABP / PBL – Metodologia compatível com smartphone e iphone 
Experimentando a ABP na Uniso - (Engenharia Ambiental)
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Experimentando a ABP na Uniso
Engenharia Ambiental

Marcela Pellegrini Peçanha
Jorge Amaral Filho

Embora neste momento a estrutura dos cursos de gradu-
ação da Uniso não permita a adoção do modelo original da 
ABP, em nada impede a implementação de uma dinâmica 
baseada em Metodologia Ativa e a adaptação de suas estra-
tégias, no sentido de experimentar uma nova formatação do 
trabalho docente.

Apresentamos aqui a experiência de aplicação do formato 
da ABP adaptado a dois componentes curriculares de dois 
cursos de graduação.

Curso: Engenharia Ambiental
Componente: Saúde e Meio Ambiente – 10˚ período (4 

créditos teóricos)
Docentes: Marcela Pellegrini Peçanha e Jorge Amaral Fi-

lho

Justificativa: Trata-se de um componente do último se-
mestre do curso, o que sugere a possibilidade da retomada e 
integração de conteúdos do curso, a partir dos quais seriam 
apresentados os conteúdos novos previstos na ementa da dis-
ciplina. A experiência aqui relatada refere-se à ABP vivencia-
da com duas turmas, uma com cerca de 40 alunos, que foram 
agrupados em 4 grupos de tutoria, e a outra com 20 alunos, 
que constituíram dois grupos de tutoria.
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Dinâmica do planejamento e execução: A disciplina foi 
ministrada por dois docentes. As atividades foram previs-
tas para os blocos de 2h/a, antes e depois do intervalo. Cada 
bloco ficou a cargo de um docente. Todo o planejamento foi 
realizado de forma conjunta, a partir da análise da ementa da 
disciplina. Optou-se por abordar 75% da ementa por meio 
de 4 problemas. O último tópico da ementa foi abordado no 
formato de seminários ao final do semestre letivo.  

A distribuição das atividades garantiu a execução de todos 
os passos previstos na ABP, privilegiando que tanto as etapas 
caracterizadas como tutoria, bem como parte das atividades 
de estudo individual, fossem realizadas prioritariamente no 
horário das aulas, considerando que se trata de um compo-
nente oferecido no horário noturno e de um público com 
menor tempo disponível para estudo extraclasse, embora 
esse seja imprescindível e tenha sido exigido também.          

No início do semestre, a forma de trabalho foi apresentada 
à sala e foram definidos os grupos, que mantiveram a mesma 
constituição durante todo o semestre, alternando-se apenas 
as funções de coordenador e secretário. Na primeira semana 
de aula também foi aplicado um problema de pouca comple-
xidade para que as etapas inerentes à ABP fossem vivencia-
das e a dinâmica de trabalho fosse conhecida pelos alunos.                                 

Como o componente era ministrado em um mesmo dia 
da semana, as atividades de cada ABP foram distribuídas da 
seguinte forma:

Duração de cada módulo: 3 semanas

Semana 1: TUTORIA DE ABERTURA (2h-a). Nesse bloco 
houve necessidade de acompanhamento da discussão de cada 
grupo, o que exigiu que o professor percorresse continuamente 
os grupos, como expectador, interferindo à medida que fosse de-
tectada a necessidade de mediação na condução dos trabalhos.
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Vídeo / artigo científico (2h/a) – nesse bloco sempre foi 
programada atividade que permitisse aos alunos a resolu-
ção de parte dos objetivos de aprendizagem estabelecidos no 
bloco anterior, no sentido de privilegiar o momento da aula 
como parte do tempo de pesquisa adequado para elaborar o 
material necessário para o fechamento do problema.

Semana 2: TUTORIA DE FECHAMENTO (2h/a) – nesse 
bloco cada grupo entregava, por escrito, o material resultante 
da pesquisa em sala e extraclasse obtido pelo grupo e que 
subsidiava a retomada do problema para o seu fechamento. A 
etapa de fechamento era realizada de forma coletiva, reunin-
do os grupos, já que os objetivos de aprendizagem são sem-
pre semelhantes. Isso permitia que o professor, no papel de 
tutor, mediasse a atividade. 

Aula expositiva (2h/a). A aula expositiva foi realizada nes-
sa etapa ou na terceira semana após a elaboração do mapa 
conceitual, dependendo do assunto, mas sempre após o fe-
chamento, para complementação e amplificação diante de 
um público já familiarizado com o assunto. Portanto, os mo-
mentos expositivos mantiveram-se presentes, embora com 
um foco distinto do tradicionalmente utilizado.

Semana 3: Elaboração e apresentação do Mapa conceitual 
(2h/a)

Optou-se por elaborar um mapa conceitual por grupo.
Exercícios de aplicação (2ha)
A avaliação de desempenho para composição da nota fi-

nal considerou o registro da atividade individual e coletiva 
em cada problema, além da realização de duas avaliações in-
dividuais escritas elaboradas no formato que refletisse a for-
ma ativa do trabalho do aluno e contextualizada no cenário 
real do aluno como cidadão e futuro profissional.
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Os seminários foram avaliados por meio de mapas con-
ceituais, o que evidenciou muito objetivamente o nível de 
envolvimento dos alunos ao longo do semestre, pois foi ava-
liado um conteúdo abordado no final do semestre, por meio 
de uma ferramenta utilizada desde o início do componente. 
Essa estratégia favoreceu a todos os alunos participativos, 
que puderam demonstrar a sua construção individual decor-
rente da construção colaborativa de todo um semestre, bem 
como evidenciou claramente o desempenho insatisfatório 
daqueles que não se envolveram e não aderiram ao trabalho 
colaborativo. 

Ao final do semestre, em seguida à realização da última 
avaliação, foi aplicado um instrumento de autoavaliação e 
de avaliação do componente. As considerações a seguir ba-
seiam-se nas impressões colhidas durante o semestre e a par-
tir da análise da manifestação dos alunos nesse último ins-
trumento de avaliação.

Considerações gerais (sugestão): O espaço físico foi apon-
tado unanimemente pelos alunos como um fator limitante, 
já que tínhamos 4 grupos compartilhando esse espaço. A 
realização dos seminários, embora uma estratégia já muito 
conhecida pelos alunos, foi favorecida pela ABP vivenciada 
previamente pelos alunos, que se mostraram mais participa-
tivos e exigentes quanto à qualidade do material apresentado. 
A dinâmica de trabalho não foi reprovada por nenhum dos 
alunos, pelo contrário. No entanto, os alunos teceram algu-
mas críticas e apontaram sugestões para melhoria. Foi recor-
rente a solicitação pela utilização de material mais interativo 
e mais midiático e é importante ressaltar que os alunos apon-
taram, como os momentos menos interessantes, as aulas ex-
positivas. A relevância dessa manifestação dos alunos se deve 
à grande preocupação, geralmente externada pelos docentes, 
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de que a ausência da aula expositiva pode gerar a compreen-
são equivocada de que o componente não está sendo minis-
trado, ou seja, as aulas não estão sendo ministradas. Nesse 
grupo, temos justamente a manifestação oposta por parte dos 
alunos, sugerindo que a turma reconheceu as demais estra-
tégias como legítimas e apontando para a situação da ABP, 
como uma vivência de aprendizagem mais prazerosa.
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Experimentando a ABP na Uniso
Farmácia

Marcela Pellegrini Peçanha
Sara de Jesus Oliveira

Curso: Farmácia

Componente: Microbiologia Clínica - 6˚ período (4 crédi-
tos teórico-práticos)

Docentes: Marcela Pellegrini Peçanha e Sara de Jesus Oli-
veira

Justificativa: Trata-se de um componente do módulo de 
análises clínicas, ministrado após a oferta de componentes de 
conteúdo básico e concomitantemente a outros componentes 
de clínica, o que auxilia na contextualização e compreensão 
de ocorrências clínicas que demandam a compreensão or-
gânica e sistêmica, já que não podemos separar a patologia 
do organismo no qual ela ocorre. A experiência aqui relata-
da refere-se à ABP vivenciada com duas turmas, uma com 
10 alunos, que constituíam exatamente o que é preconizado 
para um grupo de tutoria, e a outra com 20 alunos, que cons-
tituíram dois grupos de tutoria.

Dinâmica do planejamento e execução: Somente para a 
turma de 10 alunos a disciplina foi ministrada por dois do-
centes. Mas para ambas as turmas, o horário foi distribuído 
em dois dias na semana, permitindo exatamente a reprodu-
ção da estrutura sugerida para a alocação das atividades de 
tutoria. Portanto, as atividades foram previstas para os blocos 
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de 2h/a, no início e no final da semana. Para o grupo de 10 
alunos cada bloco ficou a cargo de um docente. Todo o pla-
nejamento foi realizado a partir da análise da ementa da dis-
ciplina. Optou-se por abordar 60% da ementa por meio de 3 
problemas, já que esse componente inclui atividades práticas 
para execução da rotina laboratorial do setor de microbio-
logia clínica, que exige uma sequência de passos entre a ob-
tenção da amostra clínica e a emissão do laudo laboratorial. 
Portanto, cada ABP variou de 3 a 4 semanas. A parte teóri-
ca do restante da ementa foi abordada de forma expositiva e 
complementada pelas atividades de laboratório e, ao final, no 
formato de seminários. 

Semana 1: TUTORIA DE ABERTURA (2h/a)          
Atividade laboratorial - início do protocolo de análise da 

amostra clínica (2h/a)

Semana 2:  Atividade laboratorial - continuidade do pro-
tocolo (2h/a)

Leitura e discussão de artigo científico (2h/a)

Semana 3: Atividade laboratorial - finalização e interpre-
tação dos resultados (2h/a)

 TUTORIA DE FECHAMENTO (2h/a)

Semana 4: Aula expositiva
Elaboração e apresentação do Mapa Conceitual 

Tanto no Caso 1 como no 2, o espaço da biblioteca chegou 
a ser utilizado para orientação de pesquisa, em alguns mo-
mentos para determinadas ABPs.

A avaliação de desempenho para composição da nota final 
considerou o registro da atividade individual e coletiva em 
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cada ABP, além da realização de duas avaliações individuais 
escritas, elaboradas em formato que refletisse a forma ativa 
do trabalho do aluno e contextualizada no cenário real do 
deste como cidadão e futuro profissional. Como se trata de 
um componente que envolve formação do profissional para 
atuação em laboratório de diagnóstico clínico, na composi-
ção da nota foram considerados os relatórios das atividades 
laboratoriais.

Considerações gerais: Diferente dos grupos do curso de 
Engenharia, o espaço físico não foi apontado como um fator 
limitante. Cabe ressaltar que, no caso das turmas do curso de 
Farmácia, embora as salas utilizadas fossem do mesmo ta-
manho das utilizadas na Engenharia Ambiental, o tamanho 
das turmas era inferior e isso permitia uma melhor disposi-
ção dos grupos, principalmente nos momentos de abertura 
dos problemas e de elaboração do mapa conceitual, nos quais 
cada grupo deve interagir com os seus membros e não com 
os demais grupos. Além disso, como um componente práti-
co, com atividades desenvolvidas em laboratório, há neces-
sariamente diversificação do ambiente de trabalho. Como na 
área de saúde a discussão de casos clínicos já é uma prática 
comum que privilegia o aspecto interdisciplinar, não houve 
dificuldade ou resistência na implementação do método; por 
outro lado, houve necessidade de maior investimento nas 
estratégias de controle individual para que os módulos de 
ABP fossem compreendidos como uma atividade contínua 
e não como atividades pontuais. Essa experiência também 
permitiu evidenciar o nível de envolvimento individual ao 
longo do semestre. No entanto, como a dinâmica de trabalho 
implementada pelas Metodologias Ativas exige envolvimen-
to e participação ativa do aluno e como em nosso cenário 
institucional o aluno participa simultaneamente de diversos 
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componentes, a adoção do ABP por um docente deve passar 
pela análise da forma de trabalho de outros docentes, já que a 
adoção dessa estratégia simultaneamente em vários compo-
nentes pode resultar em uma exigência excessiva para nosso 
aluno, descaracterizando, portanto, os objetivos didático-pe-
dagógicos.
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Experimentando a ABE na Uniso
Saúde

Mércia Tancredo Toledo

Cursos: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, En-
fermagem e Farmácia

Componente: Fisiologia Tronco Comum Noturno. 2º. Pe-
ríodo, 80 h/a. Créditos: 04

Docente:  Mércia Tancredo Toledo

Justificativa: Trata-se de um componente que tem por ob-
jetivo fornecer ao aluno conhecimento básico referente à fi-
siologia geral. São abordados os principais sistemas do corpo 
humano (nervoso, músculo-esquelético, circulatório, respi-
ratório, digestório e excretor) com a finalidade de proporcio-
nar ao aluno fluência em conceitos básicos e prepará-lo para 
os componentes comuns e específicos da área. 

Dinâmica do planejamento e execução: Foi adotada a ABE 
em quatro momentos ao longo do semestre, intercalando-se 
com as atividades de avaliação escrita. A aplicação da estra-
tégia foi planejada como revisão de conteúdos avaliativos 
anteriormente ministrados para a turma, que era composta 
por 42 alunos, divididos em 8 grupos, cuja composição dos 
grupos foi a mesma em cada ABE. 

O preparo para a aprendizagem do assunto abordado pela 
ABE foi realizado a partir de um estudo prévio extraclasse 
por meio da pesquisa do tema na bibliografia indicada e da 
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construção de material de revisão dos assuntos abordados 
pelo docente. Os alunos responderam individualmente as 
questões de múltipla escolha, num total de 8 questões e, a 
seguir, cada grupo se reuniu, rediscutiu as questões e as res-
pondeu novamente, a partir de um consenso. A correção 
foi feita com a participação de toda a turma.  Para avaliar o 
rendimento dos alunos e das equipes, foi feito um cálculo de 
rendimento individual dos alunos e da equipe. O rendimento 
das equipes foi sempre superior em 40% em relação ao rendi-
mento individual dos alunos. A avaliação em ABE compôs a 
nota de cada avaliação escrita dos alunos em questão.
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Experimentando a ABE na Uniso
Farmácia

Marcela Pellegrini Peçanha
Sara de Jesus Oliveira

Curso: Farmácia

Componente: Práticas Integradas em Microbiologia, Pa-
rasitologia e Imunologia. 5˚ período (3 créditos teórico-prá-
ticos)

Docentes: Marcela Pellegrini Peçanha e Sara de Jesus Oli-
veira

Justificativa: Trata-se de um componente que visa inte-
grar os conteúdos básicos dos componentes Microbiologia, 
Imunologia e Parasitologia, por meio da revisão de seus con-
teúdos básicos e aplicação desses em atividades de rotina 
laboratorial.  Portanto, esse viés demandava necessidade de 
retomada de conteúdo anteriormente abordados para com-
preensão das atividades laboratoriais e suas aplicações. 

Dinâmica do planejamento e execução: Foi adotada a 
ABE em quatro momentos ao longo do semestre, interca-
lados com atividades práticas. A aplicação da estratégia foi 
planejada para o momento de finalização de quatro blocos de 
assuntos, iniciados por um bloco de revisão do conteúdo bá-
sico abordado em componentes anteriormente ministrados 
para a turma. Essa era composta por 31 alunos, divididos em 
9 grupos, cuja composição variou em cada ABE. 

O preparo para a aprendizagem do assunto abordado pela 
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ABE era realizado a partir de um estudo prévio extraclasse 
por meio da pesquisa do tema na bibliografia indicada e em 
artigos científicos selecionados pelos docentes. Os alunos 
respondiam individualmente questões de múltipla escolha 
e, a seguir, cada grupo se reunia, rediscutia as questões e as 
respondia novamente, a partir de um consenso. A correção 
era feita com a participação de toda a turma, quando o as-
sunto era retomado pelos docentes e era construída uma ta-
bela com a pontuação individual dos participantes e de cada 
grupo e a pontuação obtida pelo grupo, no momento em que 
as mesmas questões eram respondidas pelo grupo.  A análise 
das médias das pontuações individuais e do grupo, em cada 
uma das ABE, permitiu verificar que a diferença entre o nível 
de acerto individual e coletivo das questões variou de 24,6% 
a 49,3%. 

Considerações: O acompanhamento das atividades evi-
denciou grande envolvimento e participação dos alunos e 
os resultados mostraram que, apenas a partir da discussão 
e resolução coletiva das questões, os alunos atingiram apro-
veitamento superior ao do momento individual e em todos 
as situações, possibilitando superar a média estabelecida pela 
instituição para aprovação.  Os resultados obtidos reforçam 
a importância do trabalho em equipe, não só no âmbito da 
aprendizagem, mas para o desenvolvimento de habilidades 
interpessoais necessárias à atuação profissional. 
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Aprendizagem Baseada em Problemas no 
Ensino de Engenharia

Patrícia Allue Dantas

Objetivo e Escolha da Estratégia

O objetivo deste estudo foi inserir a Aprendizagem Base-
ada em Problemas na disciplina de Análise Instrumental, no 
Curso de Engenharia Química e no estudo de caso de Quími-
ca Forense. A escolha desta estratégia de aprendizagem foi de 
fundamental importância, já que a atuação de um engenhei-
ro é muito diversificada em diversas áreas no setor produti-
vo, seja em pesquisa e desenvolvimento, finanças, produção, 
marketing, etc. (BORDOGNA, 1993 apud RIBEIRO, 2005), pois 
a aplicação de ABP nessa disciplina engloba todos os concei-
tos já aprendidos e a tomada de decisões é baseada nisso.

Aprendizagem Baseada em Problemas e Aprendizagem 
Significativa

A “Aprendizagem Baseada em Problemas” (ABP, ou PBL, 
do inglês Problem Based Learning) consiste no ensino centra-
do no estudante e baseado na solução de problemas; de modo 
geral, os currículos dos cursos que aplicam ABP são dividi-
dos em módulos temáticos; o módulo temático aqui inserido 
foram as técnicas de caracterização escolhidas, que estão in-
seridas na temática de Química Forense, divididas em 5 aulas 
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na disciplina de Análise Instrumental.
Tal metodologia de aprendizagem é uma eficaz ferramenta 

de ensino na Engenharia, já que a ABP estimula o desenvol-
vimento de habilidades técnicas, cognitivas, de comunicação 
e atitudinais, com total respeito à autonomia do estudante 
(BORGES et al., 2014), sendo ele o protagonista do processo 
de aprendizagem, e não mais um mero espectador, como o 
mesmo sente-se quando o processo de aprendizagem é feito 
com aulas expositivas; para o ensino de engenharia já existe, 
desde 2005, estudos para aplicação desse método, sendo o 
mesmo tema de tese de doutorado pela UFSCar (RIBEIRO, 
2005).

O método foi escolhido para se obter uma aprendiza-
gem significativa dos discentes, que foi inserida na Teoria de 
Aprendizagem de Ausubel, a qual propõe distinguir dois ei-
xos de classes diferentes de aprendizagem, que são: 1. Apren-
dizagem significativa e 2. Aprendizagem memorística. 

A aprendizagem significativa é relativa à maneira de orga-
nizar o processo de aprendizagem como aprendizagem por 
descoberta (PELIZZARI et al., 2002), exatamente o que foi 
realizado com o estudo de caso aqui proposto. A Química 
Forense, por si só, já traz consigo a curiosidade, a busca pela 
resolução; aplicar um primeiro estudo de caso para ABP com 
este tema por si mesmo já geraria a sede pelo conhecimento 
por parte dos discentes.

A falta de inserção desta estratégia nesta disciplina geraria 
por si só uma aprendizagem memorística, já que se resumiria 
em conhecer equipamentos e técnicas e findaria no próprio 
conceito do segundo eixo de aprendizagem, que remete ao 
tipo de processo pela aprendizagem mecânica ou repetitiva 
(PELIZZARI et al., 2002). Tal argumento é comprovado pelo 
relato da aluna 3, ao final do ciclo de ABP.
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Aplicação de ABP em sala de aula

• Aplicação do estudo de caso para Engenharia Química

  Escolheu-se a disciplina de Análise Instrumental ofere-
cida para os alunos do curso de Engenharia Química, e op-
tou-se por 1 módulo de 5 aulas para trabalhar os temas: a) 
Espectroscopia; b) Espectrofotometria; c) Espectrometria; 
d) Métodos na faixa espectral de raios-X, todos inseridos no 
plano de ensino da disciplina.

O perfil dos discentes é de alunos que já atuam na indús-
tria, que não possuíam o conhecimento das metodologias 
ativas de aprendizagem, cuja faixa etária é entre 22 e 35 anos.

Cada aluno possuía a sua ficha de avaliação individual, 
para o acompanhamento da sua evolução no processo de 
aprendizagem. Os alunos elegeram o secretário e o coorde-
nador; o papel do docente foi de tutor.

• Material fornecido aos discentes: Química Forense

Foi fornecido um estudo de caso com 3 dias de treina-
mento em química forense: os alunos teriam conhecimento 
das principais técnicas de caracterização de materiais, para a 
produção de provas materiais para a justiça.

O material desenvolvido pode ser resumido como: 
Dia 1: Estudo para identificação de compostos - estes 

compostos eram pigmentos. 
Dia 2: Estudo para identificação de materiais com com-

posição de fibra de algodão não aceito no Brasil, ou seja, di-
nheiro falso. 

Dia 3: Estudo para identificação de compostos de prope-
lente em armas de fogo, ou seja, o estudo de provas de crime 
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para a presença de resíduos de pólvora. 
Os alunos tinham que descobrir quais as técnicas em-

pregadas em cada um dos dias e estudá-las, no texto foram 
fornecidos dados e figuras como os espectros da Figura 1 e 
2. Com esta primeira parte concluída, com o conhecimento 
das técnicas, equipamentos, seletividade e especificidade dos 
mesmos, os discentes já estavam prontos para resolver um 
caso real proposto. Dessa forma, ao final do texto foi propos-
ta uma cena de crime real, durante a qual os alunos deveriam 
propor quais seriam todas as decisões necessárias e justificá
-las (ROMAO, 2011; VARGAS, 2012).

Figura 1 – Espectros de FT-IR para tinta de 
impressora a números laser (b) 
e caneta esferográfica (c).         

      

Figura 2 – Espectros Raman a par-
tir dos suspeitos (a) “7” e (b) “4”.

Fonte: Adaptada de Bojko, K.; Roux, 
C.; Reedy, B. J.; J. Forensic Sci. 
n. 53, p. 1458, 2008.

Fonte: Adaptada de Claybourn, M.; 
Ansell, M.; Sci Just. n. 41, p. 261, 

2000.
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Resultados Obtidos

Foram obtidos muitos resultados positivos: o grande en-
volvimento dos discentes; todos os objetivos propostos pelo 
método foram alcançados; a aula tornou-se mais dinâmica; 
os alunos, que possuíam dificuldade no modelo de aula ex-
positiva, apresentaram muita facilidade com esse método; a 
construção de conhecimentos foi mais significativa; confec-
ção de portfólio rico e individual; utilização da sala virtual 
TelEduc para troca de experiências e materiais, além de por-
tfólio on-line.

Abaixo pode-se observar os gráficos com as notas das ava-
liações e o progresso dos alunos. A avaliação 1 teve o conteú-
do ministrado por aulas expositivas da maneira tradicional, a 
avaliação 2 e 3 são dos conteúdos trabalhados pela ABP.

Figura 3 – Comparativo da evolução de notas dos discentes

Pôde-se observar que existiu evolução em pelo menos 1 
das notas de avaliações com ABP em 8 alunos dos 11 que 
concluíram a disciplina, conforme Figura 3. Dessa forma, a 
inserção dessa nova metodologia mostrou-se promissora.
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Relatos dos discentes sobre as aulas e o método 

Durante o final de todas as aulas, era realizada uma roda 
de autoavaliação e de avaliação da aula; no final do ciclo al-
guns alunos expuseram a sua opinião conforme os seguintes 
trechos escolhidos:

Aluna 1: Gostei das aulas de Aprendizagem Baseada em 
Problemas, pois é um método que impulsiona o pensamento 
crítico e promove o conhecimento de novas áreas.

Aluna 2: O método, numa visão geral, permite assimilar 
as informações e aprender de forma muito mais fácil do que 
em uma aula expositiva. Seu método com certeza é mais di-
nâmico, o trabalho em equipe motiva uma forma pensante, o 
que torna o conteúdo mais interessante.

Aluna 3: A professora Patrícia trouxe um novo sistema a 
nossa classe: a aprendizagem baseada em problemas. Nós te-
mos uma classe pequena, acredito que isso tornou mais viável 
a aplicação dessa prática, que resultou em muita desconfiança 
no início, mas que, a meu ver, trouxe benefícios. A matéria de 
análise instrumental costuma ser muito teórica e com termos 
desconhecidos, e de difícil entendimento real das aplicações 
dos equipamentos estudados. O principal ponto positivo foi 
a necessidade de estudar quase que diariamente, fazer pes-
quisar em livros, artigos e trazer respostas para a sala de aula, 
coisa que normalmente não acontece nas aulas comuns, em 
que você assiste à aula, anota algumas fórmulas e leis, e es-
tuda apenas alguns dias antes da prova. Consequentemente 
você decora a matéria no máximo para alguns meses, depois 
esquece tudo. Com o problema trazido pela professora, você 
teve de imaginar uma situação, vivê-la na sua memória, o que 
para mim foi um diferencial, pois acredito que vai me possi-
bilitar, no futuro, optar pelo caminho que devo seguir, quan-
do enfrentar, no futuro, um problema real em uma empresa.
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Com os relatos dos alunos, principalmente da aluna 3, po-
de-se observar como a ABP tem um lado positivo também na 
visão dos alunos, de forma a atingir os objetivos de aprendi-
zagem significativa, e que os mesmos construíram também a 
habilidade de expor as suas ideias e vivenciar a resolução de 
problemas em grupo, o que ocorre no cotidiano de um enge-
nheiro no ambiente de trabalho.

Conclusão

Pôde-se perceber que a aplicação de ABP vem sendo es-
tudada já há alguns anos e que a inserção desse método nes-
sa disciplina foi de grande valia para o amadurecimento dos 
discentes frente a um novo problema, já que foi possível ava-
liar o desempenho dos mesmos com as fichas de avaliação 
individual.

A cada aula os discentes desenvolviam novas habilidades 
para discussão: os alunos que tinham dificuldade de apren-
dizagem pelo método tradicional se destacaram muito neste 
método. Os alunos que já possuíam cargos de coordenação 
comentavam com os demais que as aulas se pareciam com a 
vivência na indústria, o que era o objetivo desta metodologia: 
simular o cotidiano de um engenheiro.

O método oferece a possibilidade de um resultado muito 
satisfatório, e nos próximos semestres, quando esta discipli-
na me for atribuída novamente, vou sugerir a inserção desta 
metodologia, quando possível.
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Atividade multidisciplinar docente:
trabalhando a Leishmaniose 

no Curso de Medicina Veterinária

Ana Carolina Rusca Correa Porto
Bertha Devora Agurto Berdejo de Castro

Edson Feitosa 
Jorge Luiz Antonio

Meirecler Mieto
Miriam Sanches do Nascimento Silveira

Patricia Maranzano
Rafael Moreno

Ana Laura Schliemann (orient.)

O mundo está mudando e com ele há uma necessidade de 
mudar a educação. Essa condição busca atender às inovações 
tecnológicas, de mercado e de disciplinas que irão favorecer 
a formação integral do estudante.

Entretanto, para que essa mudança ocorra, é fundamental 
que o docente se transforme e isso se dá através de educação 
continuada.

Castanho (2002) em seu trabalho sobre mudanças no 
ensino superior, apresentou o pensamento dos educadores 
Cunha e Veiga: 

numa pesquisa sobre inovação em Educação, ana-
lisou as práticas dos professores e evidenciou que 
elas aparecem em novas formas de conceber as re-
lações entre professor-aluno; teoria-prática; ensino
-pesquisa; organização do trabalho em sala de aula; 
concepção de conhecimento; formas de avaliação; 
inserção no plano político-social mais amplo; in-
terdisciplinaridade (1998, p. 53).
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Castanho (apud VEIGA et al., 2000, p.53). Os autores: 
encontraram características inovadoras nas ativi-
dades de ensino, pesquisa e aprendizagem, assim 
sintetizadas: estão em movimento constante, de-
senvolvimento histórico e ininterrupto; instigam e 
propiciam o descobrimento; trabalham com múl-
tiplas tensões presentes na autoatividade do aluno; 
favorecem a relação horizontal professor-aluno, 
permitindo atendimento à singularidade de cada 
aluno, evitando a homogeneização; asseguram 
a relação ensino-pesquisa com o trabalho como 
princípio educativo; são atividades coletivas per-
meadas por intencionalidade; atribuem à pesqui-
sa importante espaço de mediação entre ensinar e 
aprender. 

A Universidade de Sorocaba, atenta a essas mudanças da 
educação e preocupada com a qualidade do ensino que ofe-
rece, se dispôs a oferecer atividade de treinamento em educa-
ção continuada para seus docentes através de 4 oficinas que 
apresentam técnicas diferentes de metodologias ativas.

O trabalho, aqui demonstrado, foi desenvolvido dentro 
da Primeira Oficina do Programa de Aperfeiçoamento Do-
cente (PAD) de Metodologias Ativas (MAs), ministrada pela 
professora Ana Laura Schliemann, denominada Novas Me-
todologias Ativas: discutindo propostas, que aconteceu em 
4 encontros. A aula a que se refere este estudo foi a terceira.

Os objetivos da oficina foram apresentar aos participantes, 
docentes da Universidade, um pouco da filosofia e da prática 
da utilização das MAs e sensibilizá-los para futura utilização 
dessa metodologia.

A temática do curso envolveu a discussão sobre Andrago-
gia, Aprendizagem por problemas, Aprendizagem por Proje-
tos e Avaliação e as atividades foram todas aplicadas nesses 
docentes. 
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O curso buscou uma coerência entre teoria e prática e, por 
isso, os docentes que participaram dessa oficina, na terceira 
semana, foram convidados a desenvolver um projeto. 

No primeiro momento foi discutido, em pequenos gru-
pos de quatro professores das áreas da Saúde, Administração, 
Ciência Sociais Aplicadas e Educação Física, temas que fos-
sem do cotidiano dos docentes e que eles considerassem rele-
vantes. O mesmo grupo apresentou e defendeu sua proposta 
diante do grupo todo. A partir disso, foi feita uma pequena 
discussão e assinalado o que mais chamava atenção de todos 
e o que eles gostariam de trabalhar. Ao final, as equipes op-
taram, em votação, o que, num primeiro tempo, se chamou 
“Projeto Carol”.

Projeto Carol, por que Carol? Por que esse é o nome da 
coordenadora do Curso de Medicina Veterinária e essa pro-
fessora tinha, um mês depois da oficina, um evento que abor-
daria a doença Leishmaniose, uma zoonose transmitida pela 
picada de fêmeas do inseto vetor cuja infecção possui evolu-
ção crônica, com acometimento sistêmico e, se não tratada, 
pode levar ao óbito em até 90% dos casos, sendo o cão a prin-
cipal fonte de infecção para o vetor (BRASIL, 2014). 

O evento foi patrocinado pela Sociedade de Veterinária e 
aconteceu no Campus Cidade Universitária da Uniso. Nesse 
evento, os médicos veterinários falaram sobre a doença e fo-
caram o tema somente em sua área especifica.

O tema é conflituoso, porque os animais podem não apre-
sentar sintomas se infectados, mas a conduta à priori, defi-
nida pelo Ministério da Saúde, é a eutanásia do animal e os 
médicos veterinários são contra essa ação e esperam que o 
animal melhore. 

A princípio, o tema somente seria do interesse dos vete-
rinários, mas na prática envolve o trabalho de muitos profis-
sionais, que precisam cuidar de aspectos como os da conta-
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minação, da exportação, das questões bioéticas, das questões 
da opinião pública entre outros, etc. O tema foi apresentado 
e os professores todos começaram a apresentar qual a parti-
cipação da sua área de formação nesse problema. Com isso a 
discussão foi se transformando da teoria à prática na forma-
ção desse evento. 

Moraes (1997 apud ALMEIDA,1999, p. 2) diz, a respeito 
da aprendizagem sobre processo, que:

O desenvolvimento de um projeto envolve um 
processo de construção, participação, cooperação 
e articulação, que propicia a superação de dico-
tomias estabelecidas pelo paradigma dominante 
da ciência e as inter-relaciona em uma totalidade 
provisória perpassada pelas noções de valor huma-
no, solidariedade, respeito mútuo, tolerância e for-
mação da cidadania, que caracteriza o paradigma 
educacional emergente.

O grupo de docentes, que participavam do projeto, ainda 
não tinham discutido a teoria sobre aprendizagem através de 
projeto e estavam intuitivamente lidando com ele da mesma 
forma como se coloca na teoria.

No primeiro momento, pensou-se que todos os docentes 
poderiam envolver seus alunos e participar do evento, mas 
como o mesmo envolvia outra instituição e que tinha o obje-
tivo focado na discussão da Leishmaniose e não na formação 
integral dos participantes, objetivo central da Universidade, a 
participação dos envolvidos se deu de outra forma.

O grupo optou por escrever e preparar cartazes ou comu-
nicações por e-mail sobre a forma como cada um dos temas 
é enfrentado em sua área de expertise. Os textos foram en-
viados para a Profa. Ana Laura e Profa. Carolina que orga-
nizou o material. Somente os professores de Tecnologia de 
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Informação é que desenvolveram um aplicativo para avaliar a 
opinião dos alunos da Universidade. Esse material, também, 
será trabalhado com os alunos do primeiro ano em 2016.

Os professores da oficina participaram da seguinte manei-
ra:

• A professora do Curso de Enfermagem apontou as ques-
tões de higiene e saúde que o funcionário precisaria ter. 

• A professora do Curso de Psicologia contribuiu com o 
texto que discorria a questão do sacrifício do animal, como 
que isso se dá.

• A professora do Curso de Direito, apontou os aspectos 
legais, tais como processos civis e responsabilidade social dos 
envolvidos em obedecer ou não uma lei da vigilância sanitá-
ria. 

• A professora do Curso de Comércio Exterior apontou as 
questões envolvidas em exportação e importação de animais.

• A professora do Curso de Agronomia apontou as ques-
tões envolvidas em vigilância e aspectos biológicos.

• O professor do Curso de Tecnologia da Informação, de-
senvolveu um aplicativo que foi disponibilizado para todos 
os alunos de veterinária da Universidade, com o objetivo de 
identificar a opinião dos alunos sobre eutanásia de um ani-
mal que fosse positivo para a doença.

• O professor do Curso de Letras fez a revisão ortográfica 
de todas as atividades enviadas.

• A professora do Curso de Medicina Veterinária, coor-
denou as atividades e apontou as questões envolvidas com o 
adoecimento e tratamento dessa doença. 

Como se pode observar, os professores/participantes da 
oficina foram contribuindo, oferendo uma complementação 
ao tema.
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Segundo Almeida (1999, p. 1):

A aprendizagem por projetos ocorre por meio da 
interação e articulação entre conhecimentos de 
distintas áreas, conexões estas que se estabelecem 
a partir dos conhecimentos cotidianos dos alunos, 
cujas expectativas, desejos e interesses são mobili-
zados na construção de conhecimentos científicos. 
Os conhecimentos cotidianos emergem como um 
todo unitário da própria situação em estudo, por-
tanto sem fragmentação disciplinar, e são direcio-
nados por uma motivação intrínseca. Cabe ao pro-
fessor provocar a tomada de consciência sobre os 
conceitos implícitos nos projetos e sua respectiva 
formalização, mas é preciso empregar o bom-senso 
para fazer as intervenções no momento apropriado. 

Observa-se que para vários dos docentes está foi a primei-
ra experiência em projeto interdisciplinar. Tradicionalmente, 
projetos multidisciplinares acontecem na área da saúde hu-
mana e esse tipo de ação e participação foi vivido para todos 
os professores. 

Na Avaliação dos docentes/participantes do curso, essa 
atividade foi entendida como altamente produtiva e os aju-
dou na reflexão sobre como a interdisciplinaridade ajuda na 
montagem e execução de um projeto.

Seguindo os passos propostos em Vieira (2016) observa-
se que nessa dinâmica primeiro, houve o desenvolvimento 
de uma pergunta, de uma questão, de uma curiosidade; no 
segundo momento, os professores prepararam uma pesquisa 
na casa deles, sobre que relação esse assunto teria a ver com a 
sua disciplina e como o tema poderia ser trabalhado por ele 
dentro da Universidade. E, provavelmente, uma palestra será 
desenvolvida pelas docentes envolvidas para sensibilizar os 
alunos em relação à essa questão.
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O milagre da Língua Portuguesa: 
ensinando alunos a pensar

Silvana M. Gabaldo Xavier

No meio do segundo semestre de 2014, assumi o com-
ponente curricular Língua Portuguesa: Texto e Contexto, 
no primeiro período de Publicidade Propaganda. Como al-
gumas semanas já tinham se passado com a outra docente, 
percebi que poderia ter algumas dificuldades para iniciar o 
meu trabalho com a turma. E precisava pensar num método 
de aprendizagem centrado no aluno e demonstrar relevância 
para eles, possibilitando a formação crítica e reflexiva.

O componente citado é institucional, assim, o plano de 
ensino é comum para todos os cursos de graduação, e, nesse 
sentindo, cabe ao docente trabalhar com textos na área de 
cada curso, priorizando as competências profissionais, por 
meio de novas metodologias ativas.

Conforme Silberman (1996 apud BARBOSA; MOURA, 
2013, p. 54) adaptou o provérbio chinês para melhor enten-
der as metodologias ativas:

O que eu ouço, eu esqueço;
O que eu ouço e vejo, eu me lembro;
O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu co-
meço a compreender;
O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo de-
senvolvendo conhecimento e habilidade; [...].

Como demonstra a citação, para sair um pouco do méto-
do tradicional, não que este seja errado, pois é preciso mudar 
o processo de aprendizagem, o docente deixa de ser o 
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centro e o aluno assume esse papel, promovendo a interação 
dos alunos, docente e material de apoio. Assim, pensando em 
metodologias ativas, se a atividade proposta é a de estimular 
o momento de ouvir, ver, perguntar, discutir, fazer e ensinar, 
é possível desenvolver uma aprendizagem ativa.

A turma tinha aproximadamente 60 alunos, extremamen-
te falantes, inquietos, criativos e com muita disposição. Então 
resolvi propor uma atividade que absorvesse as qualidades e 
habilidades dos alunos, envolvendo a área do curso de gradu-
ação e, principalmente, desenvolver o conteúdo do compo-
nente, sem deixar as aulas cansativas e desinteressantes.

Solicitei para que a turma se organizasse em 08 (oito) gru-
pos, e cada um deveria escolher uma marca/produto que está 
na mídia há mais de 15 ou 20 anos, e que, mesmo assim, estão 
regularmente com propagandas nos canais de comunicação 
ou nas famosas redes sociais.

Houve muita empolgação, entusiasmo e interação na es-
colha da marca/produto, inclusive, 03 (três) grupos escolhe-
ram a mesma marca. Foi necessário um sorteio para concluir 
as escolhas. As marcas escolhidas foram: Skol (1967), Ford 
(1903), Fusca (1934), Havaianas (1962), Mc Donald’s (1955), 
Dove (1952), Brahma (1888) e HotWheels (1968).

Após a escolha, foram definidas com a turma as tarefas 
que cada grupo iria cumprir como: pesquisa sobre a marca 
contemplando a história, o respectivo contexto social, trazer 
exemplos de propagandas e sua evolução, apresentar algum 
dado estatístico, se houvesse, e a apresentação escrita, confor-
me as normas da ABNT, e também a exposição da pesquisa 
por meio de seminário.

As considerações finais das pesquisas deveriam ser basea-
das na seguinte questão (problema): se a marca/produto está 
há mais de 20 anos no mercado, por que ainda precisa de 
publicidade?
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Em relação à apresentação dos seminários, foi combinado 
que enquanto um grupo apresentava, dois grupos elabora-
vam as questões para o debate, dois analisavam e registravam 
a apresentação oral e três grupos atribuíam uma nota, que 
confidencialmente foram entregues para mim. Desta forma, 
todos os grupos puderam contribuir nas diferentes tarefas, 
ao longo de quatro semanas.  Para minha surpresa o envolvi-
mento da turma foi muito significativo, colaborativo, estimu-
lante, e os objetivos da atividade tinham sido atingidos com 
êxito. Curiosamente, foi possível verificar a existência de al-
gumas desavenças ou incompatibilidade de gêneros na turma 
e que o momento para elaboração de perguntas poderia ser 
a oportunidade para colocar o colega de turma em situação 
constrangedora ou embaraçosa.

Conforme disposto acima, Barbosa e Moura (2013, p. 58) 
afirma que 

o aluno tem a oportunidade de envolvimento com 
tarefas que favorecem a assimilação e fixação do 
conhecimento, partindo do entendimento inicial 
do problema proposto, passando pelas fases de 
análise e busca de uma solução até a apresentação 
do trabalho e análises dos resultados.

Enquanto os alunos ficaram envolvidos com a questão 
das marcas, história, publicidade, propagandas, discussões/
opiniões sobre as marcas, encontrei material suficiente para 
analisar e avaliar a produção de texto escrito, a linguagem 
oral, a influência das redes sociais na escrita, o uso da norma 
culta ou coloquial, a dificuldade de interpretação de texto, o 
uso da gramática, tipos de textos, e, principalmente, as carac-
terísticas do texto dissertativo e argumentativo.  

Tenho por hipótese que o aluno, no contexto universitá-
rio, às vezes, espera que irá estudar apenas os componentes 
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específicos do curso de graduação escolhido, e acaba não 
aproveitando os componentes curriculares classificados por 
eles como secundários, no nosso caso, a Língua Portuguesa.

Depois de passar pelo processo descrito, tive resultados 
importantes, que sinalizaram como eu poderia trabalhar com 
a turma, possibilitando aulas mais interessantes e com a par-
ticipação dos alunos, pois, como o conteúdo a ser ministrado 
partiu praticamente dos textos e das falas apresentados no 
trabalho/seminário, bem como, os exemplos utilizados em 
sala, foi possível abordar os conteúdos elencados no plano de 
ensino do componente.

É possível afirmar que tal atividade contribuiu para a va-
lorização do conhecimento prévio do curso de graduação, 
a interação entre os alunos e também com os professores, 
incentivar a buscar/construir o conhecimento, as partes pu-
deram avaliar as contribuições e a buscar a informação com 
orientação docente. 

Nas palavras de Barbosa e Moura (2013, p. 55), 

a diferença fundamental que caracteriza um am-
biente de aprendizagem ativa é a atitude ativa da 
inteligência, em contraposição à atitude passiva 
geralmente associada aos métodos tradicionais de 
ensino.

Acredito que a atividade proposta contribuiu para o 
aprendizado da turma, principalmente pelo fato dos próprios 
alunos se envolverem com um conteúdo específico da área 
de atuação do curso, sem perceber, talvez, que estavam en-
volvidos com a execução da ementa do componente. Nesse 
sentido, docente e alunos obtiveram êxito. Costumo dizer aos 
alunos que a Língua Portuguesa estará presente no dia a dia 
de cada um, sempre, pois é necessário falar e escrever mini-
mamente bem, principalmente no campo profissional.
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A Metodologia Ativa de Aprendizagem na 
Educação Física

 

Vagner Reolon Marcelino

A Educação Física é uma área acadêmica que vem sendo 
analisada com mais profundidade no âmbito das propostas 
metodológicas de aprendizagem.  Se recorrermos ao proces-
so histórico da Educação Física, vamos observar que, desde 
os seus primórdios, quando a Educação Física surgiu como 
componente curricular nas escolas, ela sempre esteve centra-
da numa proposta de aprendizagem valorizando a ação da 
prática, sendo, por muitas vezes (e não são poucas), interpre-
tada apenas pela condição de “saber fazer”, e não se impor-
tando em “como fazer”, ou “o porquê fazer? ”

Mas a necessidade de a Educação Física ser considerada 
como área de investigação científica no universo acadêmico 
provocou mudanças no processo de ensino e aprendizagem 
da Educação Física.  Devemos considerar que os currículos 
utilizados nos cursos superiores em Educação Física são, na 
sua grande maioria, construídos através da esportivização1

A condição da esportivização curricular na Educação Fí-
sica esteve sempre ligada às diversas disciplinas esportivas 
que compõem esses currículos. Esta característica esteve 
marcada desde os primeiros estudos e se manifesta, entre ou-
tros motivos, tanto pelo elevado percentual que as disciplinas 
que tratam das modalidades esportivas ocupam no currícu-

1 Esportivização, como o próprio nome indica é o processo de transformação 
de certas práticas corporais em esporte institucionalizado. Hoje em dia, esse 
processo tem ampliado o número de modalidades esportivas em todo o mundo. 
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lo, como pela tematização que se faz do esporte nesses com-
ponentes curriculares. Baseando-se nessa situação, temos o 
cenário do curso de Educação Física como componente cur-
ricular prevalecendo a prática, em detrimento da construção 
teórica dos seus próprios componentes curriculares. 

Não vamos nesse capítulo discutir ou tampouco aprofun-
dar a situação da dicotomia existente entre a teoria e a prá-
tica na Educação Física. Até porque consideramos que tanto 
a prática como a teoria são fundamentais na busca da me-
lhor formação e aprimoramento da formação profissional em 
Educação Física. 

O nosso objetivo neste texto é apresentar um relato de 
experiência de como a Metodologia Ativa de Aprendizagem 
pode ser usada nas aulas de Educação Física no ensino su-
perior, como estratégia positiva perante o alunado do curso 
de Educação Física, seja na habilitação, no bacharelado ou 
licenciatura. Mas acredito que, antes de começarmos a apre-
sentar o meu relato de experiência, quando utilizei a estraté-
gia de Metodologia Ativa de Aprendizagem na disciplina de 
Organização de Eventos Esportivos, componente curricular 
inserido no segundo semestre do curso de Educação Física, 
habilitação em Bacharelado ou Licenciatura, na Uniso, pen-
so que é interessante fazer uma pequena introdução dessa 
discussão entre teoria versus prática na Educação Física, que 
parece interminável. 

Há mais de cinco anos ministro a disciplina de Organiza-
ção de Eventos Esportivos na Uniso, nos cursos de Bachare-
lado e Licenciatura em Educação Física. Para ser mais pre-
ciso, ou mais detalhista, a nomenclatura correta vem a ser: 
Prática de Ensino: Organização de Eventos Esportivos.  O 
objetivo principal dessa disciplina é promover, para o estu-
dante, a vivência na elaboração, montagem e aplicabilidade 
de um evento esportivo. Durante os meus anos iniciais como 
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professor do referido conteúdo curricular, sempre procurei 
trabalhar a proposta principal da disciplina, mostrando, para 
os estudantes, o passo a passo numa elaboração de evento 
esportivo. Confesso que a escolha do evento sempre estava 
voltada para o perfil dos estudantes, pois era preciso, como 
docente, avaliar se o evento esportivo a ser construído se-
ria possível de aplicar. Por isso, ao longo desses anos, realizei 
eventos como: oficina de luta de braço, torneio de futsal para 
adolescentes e desenvolvimento de atividades físicas recrea-
tivas para idosos. 

Porém, em 2014, os estudantes matriculados na discipli-
na de Organização de Eventos sugeriram a elaboração de Jo-
gos Esportivos Competitivos entre os próprios estudantes do 
curso de Educação Física da Uniso. Foi quando, em conjunto 
com os estudantes, resolvemos criar o I Jogos Inter Classe do 
Curso de Educação Física da Uniso.  Como já era previsto, os 
estudantes tinham um conceito bem reduzido sobre a mon-
tagem de um evento esportivo dessa natureza. Os estudantes 
pensavam que a montagem de um evento esportivo como o I 
Jogos Inter Classe do Curso de Educação Física da Uniso era 
simplesmente montar uma tabela e simplesmente agendar o 
dia e horário dos jogos. 

Com a possibilidade de elaborar em conjunto com os es-
tudantes um evento esportivo como Jogos Inter Classe, não 
hesitei em buscar aplicar a Metodologia Ativa de Aprendi-
zagem. Assim, a partir desse momento vou apresentar como 
podemos trabalhar a Metodologia Ativa de Aprendizagem 
nos cursos de Educação Física no ensino superior. 

O primeiro passo foi apresentar para os estudantes a es-
trutura logística no que diz respeito à organização do evento 
esportivo. Numa situação de montagem do evento espor-
tivo, busquei transmitir que é necessário que os estudantes 
tenham a compreensão da necessidade de buscar ações pe-
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dagógicas para o desenvolvimento do evento. Mas, para isso 
ocorrer, é preciso que eu, como professor, forneça para eles 
informações que demonstram como eles vão realizar as ações 
pedagógicas. Para isso, dividi a sala de aula em grupos, sendo 
esses grupos denominados como comissões.  A figura 1 apre-
senta num organograma como é desenvolvida a organização 
estrutural e funcional de um evento esportivo, no nosso caso, 
o I Jogos Inter Classe do curso de Educação Física da Uniso. 

Figura 1 - Organograma da Estrutura Funcional de Evento Esportivo

  
    

 Paralelamente à apresentação do organograma funcional 
do evento esportivo, é necessário transmitir, aos estudantes, 
as ações específicas que cada comissão irá desenvolver nas 
ações pré-evento esportivo, durante evento esportivo, e pós
-evento esportivo.  É importante ressaltar que cada comissão 
é composta por dez estudantes, sendo que esse grupo de dez 
estudantes é dividido em dois grupos de cinco estudantes. 
Ou seja, a Comissão dos Patrocínios é composta por cinco 
estudantes responsáveis pela captação de recursos financei-
ros para sustentabilidade do evento.  Nesse tipo de evento 
esportivo, é necessário ter recursos financeiros para viabi-
lizar a premiação, como medalhas e troféus. Já a Comissão 
de Divulgação fica responsável pelas ações promocionais do 
evento esportivo. As ações promocionais do evento devem 
ser realizadas como estratégias promocionais para divulgar 
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o evento, antes de sua data de realização, durante o evento, e 
posteriormente após a realização do evento, sendo especifi-
camente, nesse caso, a promoção pós-evento esportivo, apre-
sentando os resultados dos jogos. 

A Comissão dos Regulamentos é a responsável pela mon-
tagem dos regulamentos das modalidades esportivas que 
irão compor os Jogos Inter Classe. Vale destacar que os Jogos 
Inter Classe, organizado pelos estudantes, é um evento es-
portivo composto por três modalidades esportivas coletivas: 
Futsal Masculino, Futsal Feminino e Voleibol Misto. Por isso, 
essa Comissão de Regulamentos tem como objetivo central 
elaborar os regulamentos das três modalidades esportivas.  A 
Comissão das Tabelas fica responsável pela montagem dos 
chaveamentos dos jogos.  E, por último, a Comissão da Ar-
bitragem, que tem a responsabilidade de viabilizar as pessoas 
que irão arbitrar as modalidades esportivas coletivas dos Jo-
gos Inter Classe. 

Todas essas comissões ficam subordinadas à Comissão 
Geral do Evento, que teve como proposta de trabalho acom-
panhar, supervisionar e colaborar com as ações de outras 
comissões.  É importante destacar que a Comissão Geral do 
Evento não exerce um papel de chefia, mas, sim, de super-
visão e, por que não dizer, de cobrança, para que as outras 
comissões realizem seus trabalhos. 

Podemos perceber que a viabilidade do evento, assim 
como a logística funcional dos Jogos, é toda direcionada 
para a responsabilidade dos estudantes, são eles que devem 
promover estratégias para toda a ação operacional dos Jogos 
Inter Classe.  Como professor, exerci a função de orienta-
dor, transmitindo as informações necessárias aos estudantes, 
como:

a) o evento precisa acontecer num único momento, ou 
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seja, o evento aconteceu num sábado, sendo usado o período 
matutino e vespertino para a promoção dos Jogos;

 
b) a orientação que a premiação foi realizada apenas para 

o campeão e vice-campeão de cada modalidade, e a contem-
plação da premiação foi através de medalhas para os partici-
pantes;

c) como estratégia de captação de recursos para viabilida-
de do evento, apresentei a sugestão aos estudantes que fosse 
cobrado um valor de inscrição de R$ 10,00 (dez reais) por 
participante, com a finalidade desse valor arrecadado contri-
buir na compra das medalhas;

 
d) como o evento foi realizado em único dia, mediante 

esse contexto, sugeri aos estudantes que eles optassem, quan-
to ao formato de disputa, pelo Torneio de Eliminatória Sim-
ples, formato que apresenta como cada equipe participante, 
sendo derrotada, está automaticamente eliminada do evento. 

Essas informações foram transmitidas durante uma aula, 
tendo, como apoio, materiais didáticos como livros, artigos e 
reportagens de jornais e revistas, que abordavam formatos de 
disputas de eventos esportivos.  

Possibilitar para o estudante a situação dele estar envol-
vido diretamente com a construção de um evento esportivo, 
permitir que ele convivesse num cenário diferenciado do tra-
dicional, como as aulas expositivas, tudo isso foi importante 
para observar o comportamento dos alunos demonstran-
do engajamento e comprometimento com a construção do 
evento. 

Destaco, ainda, que a estratégia da Metodologia Ativa de 
Aprendizagem proporciona a condição de um aprendizado 
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eficaz, pois as dúvidas, debates e questionamentos são cons-
tantes, e os alunos conseguem solucionar os problemas apre-
sentados, compartilhando opiniões sobre suas dúvidas. 

Volto novamente à dicotomia entre a prática x teoria na 
Educação Física apresentada no início desse relato. Obser-
vei que a Metodologia Ativa de Aprendizagem proporciona, 
para o estudante do curso de Educação Física, uma clara con-
cepção de que tanto a teoria como a prática devem sempre 
caminhar em consonância, pois, afinal, a teoria sem a prática 
caracteriza-se como discurso vazio, e a prática sem a teoria 
torna-se simplesmente uma tarefa mecanizada. 
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Computação e formas ativas de aprendizado

William Patrick Geraldo

Na computação, vivemos em um mundo de zeros e um, 
ligado ou desligado ou combinações de tudo isso. Tratar de 
questões humanas é um dilema na educação de estudantes 
da área da computação. Muitas vezes o professor vai utilizar 
seu conhecimento “de mundo” para buscar respostas a essas 
questões. É impossível não falar de relações humanas quando 
se discute formas de aprendizagem.

Está no nosso DNA a forma mais simples de ensino: a re-
petição! Eu aprendi dessa maneira e com certeza irei replicar 
o conhecimento da mesma forma. É assim que o processo de 
aprendizagem no mundo computacional funciona! Estou fa-
lando não só do repasse do conhecimento teórico, mas tam-
bém do prático.  

Será que esse processo de ensino e aprendizagem ainda 
funciona? Muitas vezes, somos guiados pela autocrítica para 
aprimorar nossas técnicas de ensino: será que fui claro ao 
tratar desse assunto? Será que todos entenderam o que eu 
quis dizer? Será que o material de apoio foi utilizado? Por 
que conceitos tão complicados para problemas relativamente 
simples?

Descrevo, então, algumas vivências em sala de aula com o 
intuito de plantar uma semente em busca do dinamismo no 
ensino. Esse relato de experiências na área da computação 
não visa responder os questionamentos acima, porém vem 
propor algumas “dinâmicas” como ferramentas para condu-
ção e avaliação do aprendizado. 
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Aplicações em turmas da área da computação:

• Mapa Conceitual

Em meio a tantas ferramentas de modelagens de dados, 
levantamento de requisitos, diagramas de casos de uso, de 
atividades, fluxogramas, problemas computacionais comple-
xos, algoritmos, estruturas de dados, programação, micro-
controladores entre outros, quando falei em mapa conceitu-
al, pela expressão dos alunos, consegui ler suas mentes: “você 
deve estar de brincadeira, professor! Como um conceito tão 
simples desse pode me ajudar? ” 

Uma característica interessante do pessoal da computação 
é que, ao apresentar qualquer conceito novo, eles procuram 
entender todo o problema, para então despejar o caminhão 
de críticas. Desse modo e de maneira elegante, passaram a 
ouvir o simples conceito do mapa e sua aplicação.

Ao explicar a regra básica, “dois objetos/assuntos/refe-
rências devem ser ligados por uma similaridade, associação, 
razão ou conceito”, a reação foi unanime: “Só isso? ” Minha 
resposta foi mais simples ainda: Só! 

Desta forma aproveitei da simplicidade como um senso 
comum, para, então, iniciar um exercício: Coloquem como 
ideia principal o tema: Porque tudo é caro no Brasil? A par-
tir desse tema, liguem demais assuntos, referências e objetos 
para entendermos porque tudo é caro no Brasil.

O exercício foi dividido em duas etapas: a primeira, na 
qual eles usavam o seu próprio conhecimento para montar 
o mapa, e a segunda para utilizar de um texto publicado por 
uma revista, para entender se o que conheciam estava coe-
rente e, assim, agregar novas informações. 

O exercício transcorreu muito bem em quatro aulas e no 
final, cada equipe apresentou seu mapa para a classe.
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Como o mapa foi aplicado na disciplina de Prática de Pes-
quisa, o objetivo desse exercício foi estruturar e organizar to-
das as informações necessárias relacionadas ao projetos de 
pesquisa (quando construíram o mapa utilizando seu próprio 
conhecimento), e principalmente, entender que na etapa de 
construção do projeto de pesquisa se tem uma visão e quan-
do se inicia a pesquisa, as informações tendem a aumentar e 
trocar relações com vários conceitos (quando utilizaram de 
outra fonte para completar o mapa).

Depois de concluído o exercício e da troca de experiên-
cia da construção do mapa, eles então receberam a tarefa de 
aplicar o conceito em seus projetos de pesquisa. Não foi pre-
ciso comentar mais nada sobre o assunto, pois entenderam 
de forma autônoma a importância do mapa conceitual em 
seus trabalhos. 

Por último e não menos importante, vale relatar a postura 
do professor em sala de aula. Da lousa para estar ao lado do 
aluno. Eles conseguiram construir o mapa sem muito ques-
tionamento e poucas dúvidas foram sanadas (mais pelo lado 
da orientação do que pelo conhecimento técnico). Isso só 
corrobora com o que conhecemos desse novo perfil de aluno 
mais ativo, que busca a informação autodidata e que tem uma 
grande dificuldade em combiná-las para construir conheci-
mento.  

• Dinâmica empresarial

Essa dinâmica foi aplicada a uma turma do curso de Siste-
mas de Informação. Existe um paradigma muito grande em 
torno desse curso: estar classificado na área de exatas, porém, 
quando o profissional passa a atuar no mercado de trabalho, 
muitos se destacam pelas habilidades humanas em lidar com 
os problemas ambientais de pessoas com recursos computa-
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cionais. Em resumo, eles precisam conhecer conceitos, téc-
nicas e ferramentas computacionais para resolver problemas 
reais, e, muito mais que isso, saber lidar com pessoas para 
entender esses problemas e aplicar soluções adequadas. Na 
prática, isso nunca acontece! Só a experiência profissional 
proporciona esse aprendizado ao aluno e em doses injetáveis 
(sim, dói!).

Trazendo o aprendizado de forma ativa, abordamos con-
ceitos necessários sobre sistemas computacionais e regras de 
negócios como base de conhecimento e, então, criamos uma 
empresa de montagem de canetas. Para manter o ambiente 
controlado, o professor desenvolvia três papeis: Cliente, For-
necedores e Governo/Entidades regulamentadoras.

Os alunos foram divididos em grupos por áreas dessa em-
presa: Vendas, Financeiro e Manufatura/Expedição.

O objetivo definido considerou o estímulo para a aplica-
ção dos conhecimentos prévios adquiridos de forma prática 
e, com foco na necessidade da troca de informações entre as 
áreas da empresa fictícia, fez com que a mesma executasse 
atividades como uma empresa real, pois um sistema é apenas 
um “meio” para essa realização.

A atividade final do exercício constituiu na criação de um 
fluxograma contendo a troca de informações entre as áreas 
da empresa fictícia e na correlação com as funcionalidades 
dos atuais ERPs do mercado. Todos os grupos foram até a 
lousa para construir o fluxograma. Durante a apresentação 
do fluxograma, os comentários apresentados enfatizaram 
que esse “tipo de aula” deveria ocorrer com maior frequência 
e em outras disciplinas. Missão cumprida, certo?  
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• Auto avaliação

Um grande dilema:  como “medir” o conhecimento ad-
quirido pelo aluno no decorrer da disciplina de forma justa, 
sem pegadinhas ou má interpretação de textos? Quando foi 
apresentada a ideia de uma auto avaliação, a primeira “coisa” 
(porque nossas ideias, às vezes, não têm uma forma ou razão 
de existir) que me passou pela cabeça foi: não estou enten-
dendo, mas isso não vai funcionar!

Em discussão com os demais professores presentes no 
curso, fomos amadurecendo essa questão resultando em uma 
“prova” com o tema: Faça uma auto avaliação dos conheci-
mentos adquiridos na disciplina. Foram utilizadas algumas 
questões para direcionamento, mas que não fugiam do tema. 
As respostas dos alunos foram surpreendentes!

Era esperado que a autonomia na construção dos assuntos 
da prova fosse resultar em frases vazias de conceitos, porém 
foi uma “queda do cavalo” ou qualquer outra expressão que 
significasse o inesperado!

Os alunos escreveram páginas e páginas com conceitos li-
gados diretamente ao plano de ensino e explicados com suas 
próprias palavras. Não foram todos que atingiram a excelên-
cia em abordar todos os conceitos, mas ficou muito claro que 
adquiriram conhecimento durante toda a disciplina. Foi a 
prova mais prazerosa de ser corrigida!

Do ponto de vista do professor, e também de forma ines-
perada, foi possível avaliar quais conceitos foram trabalha-
dos em sala de aula com sucesso, assim como quais concei-
tos precisam ser trabalhados de forma diferente para melhor 
aprendizado. Muitos conceitos abordados nos dois primeiros 
meses de aula apareceram nas respostas, o que deixa bem cla-
ro o aprendizado e não a memorização.

De forma geral, os resultados dessa prova foram muito 
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produtivos para ambos! Acredito que, para testes de aplica-
ção de conceitos, a autoavaliação contribuiu muito mais do 
que uma prova dissertativa ou sem comparação com provas 
de múltipla escolha.

• Orientações em TCC

Muito se discute sobre a postura do orientador. Deve-se 
conhecer sobre questões técnicas e deve-se também traba-
lhar como um líder de projeto! Outras visões abordam o 
orientador como coautor dos trabalhos com direito a papel e 
atividades realizadas. 

Se existe a forma mais pura da aplicação da metodologia 
ativa de aprendizagem, ela acontece nas disciplinas orienta-
das aos trabalhos de conclusão de curso!

O aluno está sempre na linha de frente do planejamento e 
execução de seu trabalho! Ele deve contar com um orienta-
dor, que em seu papel, deve ser um facilitador em entender 
os trabalhos, vislumbrar sua viabilidade e a sua realização! 
Ele deve caminhar ao lado do aluno como um conselheiro, 
ou seja, não há espaço para imposições e, sim, orientações. 
Se o aluno desejar escolher um caminho, que pelo menos o 
orientador saiba prever consequências e o informar! Cabe ao 
aluno assumir o risco ou não!

Em meio a esse papel de facilitador, as oficinas propor-
cionaram grandes parceriais interdisciplinares entre o curso 
de Engenharia da Computação e diversas turmas da área de 
Humanas. Em busca de parcerias, se espera que algo muito 
maior e muito mais produtivo seja desenvolvido pelos alu-
nos!    
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Discussões e Conclusão

Em contato com o novo, o posicionamento pessimista 
sempre será um fantasma para a humanidade, conforme já 
se dizia na frase “Não se mexe em time que está ganhando! ”.

Uma linha de raciocínio a se pensar é a que o equilíbrio 
sempre é o melhor caminho. 

Quero dizer que, de certa forma, o que funciona tem que 
estar presente para garantir segurança, uma “pontuação” mí-
nima, mas o novo (“O NOVO”) deve servir de inspiração 
para transformação! Crescimento é o que se espera no ca-
minho da humanidade! Sem o espaço para o novo nada se 
cria, nada se combina, só se copia! Temos que ser agentes da 
transformação.

Na prática, nem todas as atividades voltadas para a me-
todologia ativa servirá para todas as pessoas, pois cada um 
tem um jeito particular de aprender. Muito menos se espera 
que funcionem para todas as turmas, mas trazer algo novo 
em sala de aula marca a vida dos alunos! Busquemos, pois, o 
equilíbrio para uma boa aula. 
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