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AÇÕES EM REDE PARA INOVAÇÃO 
E SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS NO 

ENSINO SUPERIOR

Este livro é resultado do Congresso Nacional do Ensino Superior 
(edição 2021), evento que congrega o corpo docente, coordenadores e 
dirigentes das Instituições de Ensino Superior (IES) da Rede Sinodal de 
Educação atuantes no Brasil. Tendo como precursora a edição de 1999, 
o Congresso ocorre a cada 2 anos, intercalando as instituições sedes e co-
organizadoras, entre as Instituições de Ensino Superior da Rede. 

A Rede Sinodal de Educação possui 51 instituições filiadas, atuantes 
em oito Estados do Brasil, sendo algumas centenárias. No ensino superior 
são sete instituições atuantes nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, sendo elas a FAHOR, sede do evento deste ano em Horizontina, 
EST, de São Leopoldo, SETREM, de Três de Maio, IENH, de Novo 
Hamburgo,  ISEI, de Ivoti e FACT, de Teutônia e IELUSC, de Joinville.

A edição 2021 do Congresso do Ensino Superior da Rede Sinodal 
de Educação, coordenada pelo professor Marcelo Blume, teve por tema 
“Ações em rede para inovação e superação dos desafios no ensino supe-
rior”, com os seguintes objetivos: compartilhar práticas inovadoras no en-
sino superior da Rede Sinodal; estimular a atuação em rede como forma 
de superação dos desafios; gerar aprendizado contínuo, colaborativo, pro-
movendo a produção docente da Rede Sinodal; promover o intercâmbio 
docente de nível superior no âmbito da Rede Sinodal de Educação.

Conheça a Rede Sinodal em www.redesinodal.com.br.
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METODOLOGIAS ATIVAS E PARTICIPATIVAS 
NO CURSO DE ENGENHARIA 

DE ALIMENTOS

Ana Paula Cecatto

1 INTRODUÇÃO

Com o mundo cada vez mais acelerado e com a facilidade que te-
mos no acesso às informações, está cada vez mais difícil para o professor 
manter os estudantes interessados e motivados nas aulas, sejam elas práti-
cas ou teóricas. Cabe ao professor buscar metodologias que visem auxiliar 
a aprendizagem dos alunos, de forma mais atrativa e que proporcionem 
diferentes experiências, reflexões e conexões emocionais.

O uso das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) 
e das metodologias ativas vem ajudando o professor a deixar suas aulas di-
nâmicas, interessantes e cativantes, colocando o estudante no centro no pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

As TDIC criam novas possibilidade de expressão e de comunica-
ção que podem contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens 
pedagógicas, enquanto que as metodologias ativas são entendidas como 
práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional, onde o aluno assu-
me uma postura mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo 
projetos, criando assim oportunidades para a construção de conhecimento 
(VALENTE, 2018).

No entanto, a construção de novos conhecimentos só é possível quan-
do as informações repassadas ao indivíduo forem de fato experienciadas, 
assimiladas e apropriadas pelo sujeito. Dessa forma, para fomentar uma 
aprendizagem integradora, ativa e significativa, é necessário que as ações 
educativas estimulem que o estudante construa o seu conhecimento, ou seja, 
contextualize e reconstrua o conhecimento definido pelo currículo, atribuin-
do significados ancorados na sua vida (ANDRADE; SARTORI, 2018).
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Além disso, nosso cérebro aprende conectando-se em rede, e a 
aprendizagem ativa através do uso de metodologias ativas, aumentam a 
nossa capacidade de alternar a realizar diferentes tarefas, operações men-
tais ou objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando mo-
delos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes (MORAN, 2018).

Neste sentido, este artigo teve como objetivo relatar o uso de meto-
dologias ativas e participativas como instrumentos auxiliadores da apren-
dizagem no componente curricular de Tecnologia de Grãos e Cereais do 
curso de Engenharia de Alimentos no primeiro semestre de 2021.

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O trabalho possuiu uma abordagem qualitativa do tipo descritiva-
-exploratória. O procedimento adotado foi a pesquisa participante, onde 
há a interação entre o docente e os discentes e, as técnicas empregadas 
foram a observação, o questionário e a bibliográfica. 

O estudo foi realizado no componente curricular de Tecnologia de 
Grãos e Cereais, na Faculdade Horizontina (FAHOR), com a turma do 
período de 2021/1, onde procurou-se utilizar de diferentes metodologias 
de aprendizagem participativa. O grupo de estudantes era constituído por 
seis alunos regularmente matriculados em diferentes semestres do curso, 
cinco mulheres e um homem, com idades entre 22 e 24 anos. Entre os 
estudantes, cinco estudavam e trabalhavam e somente um se dedicava in-
tegralmente aos estudos.

No início do semestre, após a apresentação e discussão do plano de 
ensino e após o consenso de todos os estudantes, estes foram divididos em 
duplas, perfazendo um total de três grupos, os quais trabalharam durante 
todo o período. Cabe ressaltar que, devido a pandemia e a suspensão das 
aulas presenciais, como meio de reduzir a disseminação do novo corona-
vírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, a maior parte das atividades 
foram orientadas e executadas utilizando-se de recursos de vídeo confe-
rência, como o aplicativo do Google Meet, o uso de aplicativos multipla-
taforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones, 
como o Whatsapp e o Google Classroom.

As metodologias ativas e participativas, aqui denominadas de 
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atividades, utilizadas durante o semestre e que fizeram parte deste estudo fo-
ram: o recordatório e o mapa mental, ambos retirados do livro de Camargo 
e Daros (2018). Também aplicou-se atividades criadas pela docente da dis-
ciplina como o quiz, a produção de pães internacionais com farinha de trigo 
nacional, aulas práticas, infográfico, informativo e a revista digital, algumas 
delas necessitando do uso de aplicativos e plataformas on-line gratuitas.

O recordatório foi utilizado como uma atividade de introdução à 
disciplina, pois permite ao estudante que eles pensem, reflitam e registrem 
seu nível atual de conhecimento e as lacunas que possuem. 

O mapa mental foi utilizado após a leitura e compreensão de textos, 
pois permite representar, com o máximo de detalhes possível, a relação 
conceitual existente entre as informações que existem nos artigos ou escri-
tos. Além disso ele permite memorizar os conteúdos de forma inteligente 
permitindo revisões rápidas.

O quiz nada mais é que um conjunto de perguntas, interativas ou 
não, com o objetivo de avaliar o conhecimento do estudante sobre algum 
tópico ou assunto especifico, ajudando-o no raciocínio.

Já a atividade intitulada, produção de pães internacionais com fari-
nha de trigo nacional, foi pensada e idealizada a partir do material: “Faça 
Pães Internacionais com Farinha de Trigo Nacional” de Guarienti e Del 
Duca (2002). Nesta atividade os estudantes deveriam acessar o material 
que foi disponibilizado e escolher uma das receitas que constam no livro 
e reproduzir em suas casas. A atividade deveria ser registrada através de 
fotografias e socializada com a turma no formato de apresentação, com 
informações sobre história e a origem do pão.

As aulas práticas foram desenvolvidas tanto no ambiente acadêmico 
(laboratórios) quanto no ambiente doméstico (nas casas dos estudantes). 
Para as atividades domiciliares, os materiais de consumo necessários fo-
ram previamente enviados pelas professora da disciplina via correio, dessa 
forma, todos estudantes teriam condições de realizarem a atividade. No 
dia da atividade prática domiciliar a professora acompanhou os estudantes 
e realizou junto as atividades em tempo real, através do Google Meet. As 
aulas práticas propiciam o aluno a vivencia da teoria na prática, propor-
cionando maior entendimento e compreensão dos fenômenos envolvidos.

Com relação as atividades do infográfico, informativo e a revista 
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digital, ambas foram executadas a partir de plataformas e aplicativos dispo-
níveis gratuitamente na web e foram desenvolvidas sobre assuntos específi-
cos constantes no plano da disciplina. As atividades tiveram como principal 
objetivo estimular a criatividade, capacidade de síntese, possibilidade de no-
vas expressões e comunicação, além do trabalho em grupo e cooperativo.

Ao final do semestre, os estudantes foram convidados a responder 
a um questionário, elaborado através de formulário web em formato de 
GoogleForms, sobre as atividades discentes desenvolvidas durante o se-
mestre. Este questionário continha seis perguntas de cunho qualitativo, ou 
seja, descritivas. 

Para a análise dos dados utilizou-se da análise de conteúdo proposta 
por Bardin (2010), que consiste na transcrição e interpretação das respos-
tas buscando elementos de frequência e de contradições. Para preservar 
a identidade dos estudantes participantes da pesquisa, seus nomes foram 
codificados com letras do alfabeto.

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
Graduação em Engenharia, por meio da resolução CNE/CES nº 02 de 2019 
do Conselho Nacional de Educação, dentro do perfil esperado dos egressos 
dos cursos de Engenharia estão: I – ter visão holística e humanista, ser crí-
tico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e com forte formação técnica; 
II – estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, 
com atuação inovadora e empreendedora; IV – adotar perspectivas multidis-
ciplinares e transdisciplinares em sua prática (BRASIL, 2019). 

Contudo, para que estes objetivos sejam alcançados é importante 
que o modelo educacional atual, aquele centrado no professor, seja su-
perado, dando lugar aos processos de ensino-aprendizagem focados no 
estudante. De encontro a este cenário, o uso de metodologias ativas e par-
ticipativas de aprendizagem, surgem como instrumentos para o professor 
tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e promovendo maior autono-
mia para o estudante.

“A metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, 
cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de 
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métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno com a 
intenção de propiciar a aprendizagem” (ALMEIDA, 2018, p. 11).

Esta dinamicidade, interatividade e criatividade proporcionada pelo 
uso das metodologias ativas pôde ser percebido como um ponto positivo 
no decorrer do componente curricular em questão neste estudo. Tal fato, 
é confirmado através das respostas dos estudantes quando questionados 
sobre o que acharam das aulas e dos materiais de estudos disponibiliza-
dos pela professora. Conforme observa-se na transcrição das respostas dos 
estudantes (Quadro 1), os quatro alunos que se disponibilizaram a res-
ponder ao questionário, disseram que gostaram muito do andamento e 
das propostas de atividades. Além disso, citaram (Quadro 1), que as aulas 
não foram cansativas, ponto que merece destaque, pois a maior parte dos 
estudantes desta turma, trabalham e estudam, disponibilizando de pouco 
tempo extraclasse para dedicação aos estudos.

Cabe salientar que em virtude dos estudantes terem sido convidados 
e não obrigados a responderem ao questionário, nem todos sentiram-se a 
vontade ou acolhidos. Dessa forma, obteve-se quatro respostas. 

Quadro 1 – Respostas as perguntas: (1) O que você achou das aulas e do material de 
estudo da disciplina? (2) Quais os pontos positivos destas práticas? Comente sobre as 

atividades, descrevendo o que achou, se gostou, se não gostou, sugestões, etc.

Respostas estudantes

Pergunta 1 Pergunta 2

Estudante 
A

“Aula atrativas, de fácil enten-
dimento e um jeito mais leve de 
ensinar o conteúdo”.

“As atividades práticas desenvolvem 
mais as habilidades de equipe e de 
ajuda mútua e foram legais pois você 
pode criar e provar algo que antes 
foi estudado nas aulas. As outras 
atividades acrescentam pois pesquisa e 
desenvolvimento de um assunto ajuda 
na simulação do conteúdo porém 
são atividades que geralmente não 
chamam tanto a atenção mesmo que 
com formas de apresentação diferente. 
Os quiz são bons pois fazem com que 
retornamos aos conteúdos e compre-
endemos o assunto”.
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Estudante 
 B

“As aulas foram produtivas e 
interativas. Com relação aos ma-
teriais de estudo, como slides, por 
exemplo, pessoalmente eu senti 
falta de se ter mais informações 
chaves, pontos chaves, resumos 
dos assuntos ou retomada dos 
pontos importantes nos slides, 
pois muitas informações foram 
conversadas nas aulas pelo Meet, 
mas seria interessante a armaze-
nagem dessas informações em for-
ma de tópicos ou pontos chaves, 
pois assim facilita para fazer Quiz, 
estudar, recapitular assuntos, pois 
se as informações só são faladas e 
não armazenadas, muitas dessas 
informações se perdem”.

“O quiz ajuda tirar dúvidas que talvez 
ficaram das aulas; as aulas práticas aju-
dam ver as coisas na prática; infográfi-
cos fazem com que a pessoa pesquise 
e estude sobre o assunto; com relação 
ao projeto interdisciplinar, eu precisava 
que falasse no início da disciplina sobre 
como estruturar a metodologia para 
um artigo de revisão, pois se eu soubes-
se eu cuidaria para anotar os descrito-
res utilizados para colocar no artigo, e 
não colocar supostos descritores que 
foram usados, ou inventados, isso foi o 
que mais me incomodou, pois nem eu 
sabia quais descritores foram usados, 
pois não anotei, e nem sabia que era 
para anotá-los”.

Estudante 
C

“Gostei bastante da forma como 
a professora utilizou-se do ma-
terial encarregado da disciplina, 
mesmo estando em um momen-
to delicado a professora teve a 
disponibilidade de entrega de 
materiais para aulas práticas em 
casa, além das que teve presen-
cial. Sabia bastante da matéria, 
trazendo sempre coisas novas 
ao aluno, além de fazer com que 
ele tenha criatividade para as 
atividades, sendo algo realmente 
valioso”.

“Adorei bastante as aulas, tanto as 
teóricas quantas as práticas, visando 
realmente trabalhar o que se estudou”.

Estudante 
D

“Muito bom, a professora sempre 
buscou trazer materiais diversos 
para pesquisa. As aulas foram 
muito interativas, não foram 
cansativas, sempre instigando a 
pesquisa por parte dos alunos”.

“Ajuda a visualizar a teoria, entender 
os processos. Gosto de aulas práticas, 
minha sugestão é quanto a infraes-
trutura, poderia ser melhor... Gostei 
muito que não houve a necessidade de 
fazer relatórios, pois essa é uma das 
partes menos legais das aulas práticas. 
Minha sugestão é sempre ir conversan-
do durante as práticas, quais processos 
estão ocorrendo naquele momento e 
porque usar determinado ingrediente... 
isso faz com que vamos recordando e 
assimilando o conteúdo”.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
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Outro aspecto importante a se refletir é com relação aos materiais 
disponibilizados aos estudantes. Durante o semestre procurou-se utilizar, 
sempre que possível, materiais interativos, criativos e diferenciados, isto 
incluiu tanto materiais de apoio como textos técnicos, artigos científi-
cos, bem como os próprios slides com os assuntos trabalhados nas aulas. 
Dentro deste ponto, destaca-se a opinião do Estudante C e do Estudante 
D, corroborando com o que diz Moran (2018, p. 12): “os bons materiais 
(interessantes e estimulantes, impressos e digitais) são fundamentais para 
o sucesso da aprendizagem”.

“Gostei bastante da forma como a professora utilizou-se do mate-
rial encarregado da disciplina [...]” (Estudante C)
“[...] a professora sempre buscou trazer materiais diversos para pes-
quisa [...]” (Estudante D)

No entanto, também chama a atenção a percepção do Estudante B 
frente aos slides utilizados e disponibilizados (Quadro 1). Segundo a com-
preensão do aluno, o uso de slides com os chamados “bullet points” não 
são suficientes para um aprendizado efetivo. Este tipo de comportamento 
e visão ainda é muito presente no dia a dia das faculdades e universida-
des, onde os alunos exigem slides com grandes quantidades de texto, que 
segundo eles próprios, facilita o estudo por concentrarem todas as infor-
mações em um só lugar. Porém vai contra o que preconiza Sweller (2010). 
Segundo o autor, a carga cognitiva do estudante é muito afetada pela ori-
gem externa da informação, ou seja, pela maneira pela qual a informação 
é apresentada a eles. Por isso, Doumont (2005), não vê o uso de bullet 
points como sendo um ponto negativo. Para Doumont a apresentação ser-
ve de suporte ao discurso, não devendo, portanto, ser demasiadamente de-
talhada, como seria, por exemplo, um relatório. Cabe ao estudante realizar 
as anotações das informações que julgar relevante. Todavia, a aceitação de 
slides mais objetivos e ilustrativos é um processo que deve ser amadurecido 
tanto pelo professor quanto pelo estudante. 

Independente da forma utilizada para se promover o aprendizado, 
deve-se levar em consideração o que diz Moran (2018). Segundo o autor o 
processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, cada 
pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz mais sentido para si, o que 
gera conexões cognitivas e emocionais. O autor ainda contribui dizendo: 
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“Toda aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige do apren-
diz e do docente formas diferentes de movimentação interna e ex-
terna, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, 
aplicação (MORAN, 2018, p.3).

Uma forma de criar conexões cognitivas e emocionais é através da 
aproximação entre professor e estudante. Quando o professor vai além do 
trivial, da repetição de receitas obsoletas, quando ele ousa, é criativo, traz 
novidades, surpreende, ele se constitui em um educador que promove um 
conhecimento que faz sentido para seu aluno, tornando o ambiente de 
aprendizagem um lugar desejável à todos (MIRANDA, 2016).

Outra pergunta feita aos estudantes foi sobre quais das atividades 
realizadas ele mais se identificou. As respostas a este questionamento po-
dem ser vistas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Respostas da pergunta: Durante o semestre, foram realizadas várias 
atividades, selecione aquela (s) que você mais se identificou.

Atividades

Estudante 
A

Aulas 
Práticas

Produção de pães internacionais 
com farinha de trigo nacional

Estudante 
B Infográfico Aulas 

Práticas Quiz

Estudante 
C

Aulas 
Práticas

Mapa 
Mental

Produção de pães internacionais 
com farinha de trigo nacional

Estudante 
D Infográfico Aulas 

Práticas
Mapa 

Mental

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

As atividades práticas, independente da área do conhecimento, são 
fundamentais para a compreensão, interpretação e assimilação dos con-
teúdos, além de permitirem desenvolver no aluno a capacidade de obser-
var, interpretar e inferir, formular hipóteses, fazer predições e julgamentos 
críticos a partir da análise de dados (BARBOSA et al., 2010).

Da mesma forma, a aula prática, torna o estudante protagonista da 
ação e desperta nele o interesse pela pesquisa e novas descobertas, como 
pode ser vistos nos comentários dos próprios estudantes e na Figura 1:

“As atividades práticas desenvolvem mais as habilidades de equipe 
e de ajuda mútua e foram legais pois você pode criar e provar algo 
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que antes foi estudado nas aulas” (Estudante A)
“Ajuda a visualizar a teoria, entender os processos”. (Estudante D)
“As aulas práticas ajudam a ver as coisas na prática”. (Estudante B)

O evidenciado no presente trabalho, também foi o obtido nos tra-
balhos desenvolvidos por Barbosa et al. (2010), Abreu e Santos (2020) e 
Stoffel, Piemolini-Barreto e Silva (2020), ao quais afirmaram que os estu-
dantes puderam compreender as etapas dos processos na prática, além de 
relacionarem e refletirem sobre a relação teoria-prática com os aprendiza-
dos anteriores.

Para Moran (2018, p. 3) uma “aprendizagem mais profunda requer 
espaços de prática frequentes (aprender fazendo) e de ambientes ricos em 
oportunidades”. Por isso, segundo o autor, é importante o estímulo mul-
tissensorial e a valorização dos conhecimentos prévios dos estudante para 
“ancorar” os novos conhecimentos.

Figura 1 – Registro das aulas práticas

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
Legenda: (A) Aula prática online sobre teste de glúten e gelatinização de amidos. (B), 

(C) e (D) Aulas práticas sobre panificação e produção de bolachas.

Aqui cabe ressaltar que a atividade “Produção de pães internacio-
nais com farinha de trigo nacional” também foi assinalada como sendo 
uma experiência onde os alunos se identificam. Esta atividade também foi 
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de cunho prático, porém o diferencial foi que os próprios estudantes foram 
responsáveis pela aquisição dos materiais e equipamentos, bem como pela 
organização do ambiente. Além disso, eles necessitaram registrar o mo-
mento com fotografias para depois comprovação da atividade (Figura 2). 

Figura 2 – Registro da atividade: Pães internacionais com farinha de trigo nacional.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
Legenda: (A) Abertura da aula. (B) Captura da tela de apresentação dos estudantes. 

(C) Resultado final, os pães produzidos pelos estudantes.

O que se observou durante a apresentação e socialização com os de-
mais colegas, foi a grande satisfação que os estudantes tiveram ao mostrar 
os pães que eles mesmos produziram. Esta constatação corrobora com o 
que diz Paulo Freire (2002) o que impulsiona os estudantes é justamente 
a superação de desafios, a resolução de problemas e a oportunidade de 
construir novos conhecimentos.

Outra metodologia realizada e que foi destacada pelos acadêmicos, 
é o infográfico. Os infográficos são representações visuais de informações 
onde é possível a utilização de uma combinação de imagens, desenhos e 
textos. Com a utilização deste recurso, os alunos tem acesso a diversos 
conteúdos, assim torna-se um importante aliado no processo de ensino 
aprendizagem, despertando a curiosidade, interesse e atenção por parte 
dos alunos (NUNES et al., 2019).

Nesta atividade em especial os estudante foram desafiados a uti-
lizarem diferentes aplicativos ou plataformas on-line, para elaborarem 
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infográficos sobre os equipamentos utilizados no ramo de panificação. O 
resultado obtido foi o apresentado na Figura 3. 

Os aplicativos são programas de computador desenvolvidos para fa-
cilitar e reduzir o tempo de execução de uma atividade, além de proporcio-
nar acesso a novos conhecimentos de forma diferenciada (CAMARGO; 
DAROS, 2018). Nesta lógica, Moran (2018, p. 18) diz que:

“A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais 
móveis é hoje estratégias para a inovação pedagógica. As tecnolo-
gias ampliam as possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e 
compartilhamento em rede, publicação, multiplicação de espaço e 
tempos; monitoram cada etapa do processo, tornam os resultados 
visíveis, os avanços e as dificuldades”.

E, semelhantemente Oliveira (2018, p. 217) traz que: 

“O potencial pedagógico dos infográficos permite e oferece aos seus 
usuários acesso à informação, possibilitando, de forma integrada, 
a veiculação de dados, a fim de atender ás novas exigência para a 
construção do conhecimento sistematizado, que instiguem à inves-
tigação e à curiosidade do sujeito em formação”.

Figura 3 – Atividade do infográfico.
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Fonte: Elaborado pela autora (2021).
Nota: Esta atividade poderia ser realizada tanto em duplas quanto de forma individual.

Alguns trabalhos já demonstraram que o uso de infográficos como 
estratégias de ensino-aprendizagem é uma alternativa interessante e eficaz. 
Nunes et al. (2019) afirmam que o uso de infográficos permite que os estu-
dantes reflitam sobre o tema trabalhado, facilitando a aprendizagem. Além 
disso, os autores também afirmaram, que do ponto de vista do docente, o in-
fográfico pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio, complementan-
do a aula do professor. Pinheiro et al. (2020) concluíram que os infográficos 
são recursos potencialmente eficazes, tanto pela possibilidade de sumarizar 
conteúdos, quanto pela capacidade estética capaz de tornar textos longos e 
complexos em leituras de fácil entendimento, inserindo-se como modelo fa-
cilitador da aprendizagem. Corroborando com que foi referenciado, tem-se 
a percepção do Estudante B sobre a atividade realizada:

“Infográficos fazem com que a pessoa pesquise e estude sobre o 
assunto”. (Estudante B).
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Cabe salientar ainda a percepção de Oliveira (2018, p. 218):

“Estas tecnologias podem otimizar o trabalho de sala de aula e mo-
bilizar a socialização de saberes e a construção de sentidos no pro-
cesso de ensino e de aprendizagem, reforçando a rápida e eficiente 
transmissão de informações, criando condições para uma maior in-
teração entre os sujeitos envolvidos num espaço fluido e dinâmico 
que permite a ação, a participação, a livre problematização, bem 
como a liberdade de expressão”.

Dentro da mesma lógica utilizada na atividade do infográfico, fo-
ram desenvolvidas outras duas atividades semelhantes, a atividade do in-
formativo (Figura 4) e da revista digital (Figura 5). Mesmo estas não sendo 
mencionadas no questionário pelos estudantes, o resultado obtido foi ex-
celente e vale mostrar o registro. Como mencionando para a atividade do 
infográfico, estas atividades também procuram trabalhar no estudante sua 
capacidade de sistematizar e sintetizar textos mais extensos, sua criativida-
de, cooperação e trabalho em equipe e o uso de novas tecnologias, aspectos 
contemplados no perfil do egresso dos cursos de engenharia, conforme a 
resolução CNE/CES nº 02 de 2019 do Conselho Nacional de Educação.

Figura 4 – Resultado da atividade: Informativos.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
Legenda: (A), (B), (C) Primeira página de cada informativo desenvolvido. 

Nota: O assunto trabalhado foi a importância do consumo de óleos e gorduras.
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Figura 5 – Resultado da atividade: Revista digital.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
Legenda: (A), (B), (C), (D) Capa de cada revista desenvolvida.

Nota1: O assunto trabalhado foi a tecnologia da produção de farinha de trigo.
Nota 2: Esta atividade pode ser realizada de forma individual ou em grupos.

O uso de tecnologias digitais, conforme Pérez Gómez (2015) não 
servem só como apoio ao ensino, acabam sendo eixos estruturantes de 
uma aprendizagem criativa, crítica, empreendedora, personalizada e com-
partilhada. Além disso, para Moran (2018, p.11) 

“Um aluno não conectado e sem domínio digital perde importantes 
chances de se informar, de acessar materiais muito ricos disponíveis, 
de se comunicar, de se tornar visível para os demais, de publicar 
suas ideais e de aumentar sua empregabilidade futura”.

O Quiz foi outra atividade selecionada pelos estudantes. É uma ati-
vidade que consiste em perguntas, onde o objetivo é acertar o máximo 
de respostas. Segundo Vargas e Ahlert (2017) o uso do quiz é uma forma 
interativa de aprofundar, consolidar, reforçar e principalmente avaliar a 
aprendizagem do estudante. Ademais, os autores explicam (p. 2) que esta 
atividade tem como objetivo “[...] incentivar os estudantes a pensarem, 
pesquisarem, refletirem e discutirem os conteúdos e conceitos passados 
em sala de aula, através de questões de ordem teóricas e práticas”.

Em relação ao uso de Quiz, os estudantes relataram:

“O quiz ajuda tirar dúvidas que talvez ficaram das aulas”. (Estudante B)

Apesar do Estudante A não ter se “identificado” com a atividade 
do quiz ele relata sobre sua importância como uma atividade de revisão e 
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fixação dos assuntos estudados (Quadro 1), vindo de encontro ao que foi 
mencionado.

“Os quizzes são bons pois fazem com que retornamos aos conteú-
dos e compreendemos o assunto” (Estudante A).

As percepções e os resultados obtidos neste estudo foram bastan-
te semelhantes aos estudos de Vargas e Ahlert (2017) e Bastos e Oliveira 
(2020). Em ambos estudos os autores concluíram que o quiz promoveu 
um maior interesse e engajamento das interações sociais, aumentou a 
motivação e potencializou a aprendizagem dos alunos, além de ser uma 
proposta de metodologia mais leve, agradável e divertida de avaliação e 
aprendizagem.

Por fim, tem-se a atividade de elaboração de mapas mentais, ativi-
dade que também foi selecionada pelos estudantes como sendo de grande 
importância na contribuição do aprendizado (Quadro 2). 

A atividade foi desenvolvida a partir da distribuição de textos sobre 
fatores pré e pós - colheita de grãos, onde cada grupo deveria escolher um 
assunto para ler e elaborar um mapa mental. Ao final da atividade, os ma-
pas produzidos (Figura 6) foram disponibilizados aos demais estudantes 
e os assuntos foram abordados e explicados de forma mais detalhada pela 
professora com a colaboração dos alunos. 

Os mapas mentais são ferramentas gráficas usadas para organizar 
e representar o conhecimento através da interligação entre conceitos e 
seus respectivos relacionamentos, fazendo com que o estudante se envol-
va no processo de aprendizagem, assimilando novas informações ao seu 
prévio saber sobre o assunto (TOLFO, 2020). É uma forma de organizar 
os pensamentos e utilizar ao máximo as capacidades mentais (FERLIN; 
SHMEIL, 2020).



ANA CECATTO | AUGUSTO CESAR HUPPES DA SILVA | CLÁUDIA VERDUM VIEGAS | GEOVANE WEBLER

JANICE ZULMA FRANCESQUET | MARCELO BLUME  | MARLIZA BEATRIZ REICHERT (ORGANIZADORES)

21

Figura 6 – Resultado da atividade: Mapas Mentais.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
Nota: (A) Mapa Mental sobre o assunto colheita de grãos. (B) Mapa mental sobre o 
assunto secagem de grãos. (C) Mapa mental sobre o assunto armazenamento de grãos.

Assim como no presente trabalho, Ferlin e Shmeil (2020) aplicaram 
a técnica em um curso de engenharia e puderam perceber que a prática 
favorece o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem porque 
os estudantes são agentes ativos no processo, desde o momento da elabo-
ração do mapa mental, culminando com a apresentação em sala de aula.

As próximas perguntas do questionário foram feitas de forma con-
junta, onde o estudante deveria responder primeiramente com um “sim” ou 
“não” ao questionamento feito e posteriormente assinalar qual (s) prática (s) 
mais se adequavam a ele. As respostas podem ser vistas no Quadro 3.
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Quadro 3 – Respostas as três últimas perguntas.

Responda para cada pergunta, sim ou não e escolha a (s) 
atividade (s) que melhor se adequaram para você.

O conhecimento 
de vocês sobre o 

assunto ficou mais 
consolidado?

Você entende que 
esta é uma forma 
de estruturar um 

conhecimento 
usando recursos 

visuais?

Você acredita ser 
mais fácil assimi-
lar um conteúdo 

apresentado desta 
forma?

Estudante A Sim Sim
Sim 

Aulas Práticas

Estudante B
Sim Sim Sim

Quiz, Infográficos, 
Aulas Práticas Quiz, Infográficos Quiz, Infográficos, 

Aulas Práticas

Estudante C

Sim Sim Sim

Mapa Mental, 
Quiz, Infográficos, 
Produção de pães, 
Aulas Práticas

Mapa mental, 
Revista digital, 
Produção de pães, 
Aulas Práticas

Mapa Mental, 
Produção de pães, 
Aulas Práticas

Estudante D
Sim Sim Sim

Infográficos, Aulas 
Práticas Infográficos Mapa mental

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Analisando o Quadro 3 percebe-se claramente que as atividades que 
envolvem o uso de recursos visuais, que estimulam a criatividade, que dão 
autonomia, bem como as atividades práticas são as metodologias mais 
aceitas pelos acadêmicos. Da mesma forma, evidencia-se que a forma de 
apresentação do conteúdo pelo professor influencia no interesse do estu-
dante e em sua participação na aula, portanto, é de suma importância que 
o professor busque alternativas para seu modo de ensinar e interagir com 
o estudante.

Como dizia Zygmunt Bauman “a modernidade líquida é a crescen-
te convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza, a 
única certeza.” Logo, entende-se que a forma de se educar também passou 
a ser líquida, mutável, caracterizada pela aceleração do mundo atual e 
pelo surgimento de novos modos de se expressar (espaços virtuais), não 
cabendo mais aquela educação tradicional, centrada no professor.
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Neste cenário, percebe-se que o centro das atenções no processo en-
sino-aprendizagem está no indivíduo que aprende. Pois segundo Almeida 
(2018, p. 11) 

“A educação não é a preparação para a vida, ela acompanha a 
própria vida, o desenvolvimento do ser humano, sua autonomia 
e aprendizagem por meio da experiência e da reflexão sobre a ex-
periência que impulsiona estabelecer relações, tomar consciência, 
construir conhecimento e reconstruir a experiência”.

E, quando este indivíduo, está aliado a uma combinação de diferen-
tes ambientes e possibilidades de troca, colaboração, coprodução e com-
partilhamento, traz inúmeras oportunidades de ampliar seus horizontes, 
desenhar processos, projetos e descobertas, construir soluções e produtos e 
mudar valores atitudes e mentalidades (MORAN, 2018).

No entanto, se o professor enfatizar apenas atividades como memo-
rização, reprodução de informações, estudo teórico, imitação de métodos, 
por exemplo, o aluno tende a não formar memórias de longa duração, não 
se vincula emocionalmente ao trabalho universitário e não tem condições 
de construir ativamente seu próprio conhecimento e conectá-lo com sua 
vida (ANDRADE; SARTORI, 2018).

O importante, no contexto educacional atual, é estimular a criativi-
dade de cada um, a percepção de que todos podemos evoluir como pes-
quisadores, descobridores e realizadores; que conseguimos assumir riscos, 
aprender com os colegas e a descobrir nossos potenciais (MORAN, 2018).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizando como referência a disciplina de “Tecnologia e Grão e 
Cereais” evidenciou-se que é possível romper com o perfil das aulas minis-
tradas de forma tradicional que, seguem o modelo cartesiano de reprodu-
ção do conhecimento. 

Da mesma forma, pode-se afirmar que as diferentes metodologias 
ativas e participativas utilizadas, dão autonomia ao estudante, estimulam 
sua criatividade e desafiam suas habilidades e competências favorecendo 
o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, percebe-se que as aulas expositivas podem ser enrique-
cidas com atividades e práticas criativas e inovadoras que despertarão o 
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interesse dos estudantes pelos temas relacionados ao componente curricu-
lar, colaborando na fixação e no entendimento dos conceitos.

Assim, considera-se que ambas metodologias utilizadas no estudo 
podem ser aplicadas como recursos didáticos para promover a participa-
ção ativa dos alunos durante as aulas, dando maior destaque à elaboração 
de infográficos, uso de quizzes, mapas mentais e aulas práticas.
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PROJETO SOMOS TODOS CIENTISTAS: 
O ESTUDANTE COMO PROTAGONISTA NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
NA DISCIPLINA DE QUÍMICA GERAL 

Janice Zulma Francesquett 
Darciane Eliete Kerkhoff  

Cláudia Verdum Viegas 

1 INTRODUÇÃO

A partir da necessidade de propostas inovadoras no processo de ensino 
aprendizagem com o intuito de tornar o estudante protagonista, permitindo 
que o mesmo atue de forma mais participativa e colaborativa e criando no-
vas oportunidades na construção do conhecimento, criou-se o projeto Somos 
Todos Cientistas. A ideia deste projeto surge a partir da percepção de que gran-
de parte dos estudantes da disciplina de Química Geral, quando em atividades 
de laboratório, possuem desejos de realizar experiências de química que viram 
ou ouviram falar em algum momento de suas vidas. Levando este fato em 
consideração e tendo em vista que a curiosidade e a criatividade são impres-
cindíveis na construção do conhecimento, o presente projeto justifica-se pela 
possibilidade de que grupos de estudantes pesquisem, selecionem e organizem 
atividades práticas de seu interesse, apresentando e explicando os conceitos 
químicos envolvidos na experiência, através da elaboração de um projeto devi-
damente estruturado e composto de várias etapas que possibilita o desenvolvi-
mento de diversas habilidades por parte dos estudantes nos grupos de trabalho.

Diante disso, este artigo tem como objetivo apresentar a metodolo-
gia e os resultados obtidos através do desenvolvimento do projeto Somos 
Todos Cientistas desenvolvido na disciplina de Química Geral e contem-
plando os estudantes dos semestres iniciais dos cursos de Engenharia da 
Faculdade Horizontina.
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2 DESENVOLVIMENTO

Neste item é apresentado um breve referencial teórico, a metodolo-
gia desenvolvida nas duas edições do Projeto Somos Todos Cientistas, em 
2020 e 2021, bem como os resultados obtidos em cada edição. 

2.1 Referencial teórico

Compreende-se que a educação ocorre ao longo da vida e conforme 
descrito no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI, poderíamos considerar quatro principais 
pilares da aprendizagem que incluem i) aprender a conhecer, ii) apren-
der a fazer, iii) aprender a conviver e iv) aprender a ser (DELORS, 1999). 
Neste sentido, encontra-se a necessidade de novas propostas educativas 
que corroborem para aprendizagem mais eficiente no âmbito educacional, 
possibilitando a formação crítica e reflexiva do estudante através do pro-
cesso de ensino e aprendizagem através da interação e da construção do 
conhecimento, em substituição aos processos passivos de aprendizagem 
(LOVATO et al., 2018; NASCIMENTO & FEITOSA, 2020).

Acompanhando o avanço das tecnologias e a possibilidade de aces-
so ao conhecimento através de diferentes formas têm-se uma mobilização 
de professores e instituições do ensino superior para inserção de novas 
atividades e recursos tecnológicos para acompanhar o processo de ensino 
aprendizagem com foco no estudante, envolvendo-o na aprendizagem por 
descoberta, investigação ou resolução de problemas; demandando o de-
senvolvimento de capacidades humanas de pensar, sentir e agir de modo 
cada vez mais amplo e profundo. Neste cenário, têm-se as metodologias 
ativas com o principal objetivo tornar o estudante protagonista, assumin-
do uma postura mais participativa, na qual ele resolve problemas, desen-
volve projetos e cria oportunidades para a construção do conhecimento 
(BERBEL, 2011; GEMINGANI, 2012; PAIVA et al., 2016). 

Ainda, neste contexto, aumenta o estímulo ao uso das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDICs) (VALENTE, ALMEIDA & 
GERALDINI, 2017). As ferramentas e mídias digitais associadas à educa-
ção oferecem novos instrumentos capazes de renovar situações de interação, 
comunicação e colaboração tornando o processo de ensino e aprendizagem 
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diferenciado e atrativo (SOUZA, MOITA & CARVALHO, 2011). 
Considerando o ensino referente aos cursos de engenharia, observa-

-se que o mesmo possibilita a aplicação de diversas atividades que promo-
vem naturalmente o envolvimento do estudante no processo de aprendiza-
gem e que poderiam ser descritas como metodologias ativas. Dentre estas, 
podemos citar as aulas de laboratórios, oficinas, tarefas em grupo, visitas 
técnicas, desenvolvimento de projetos, entre outros, ou seja; a utilização 
de recursos que promovam o envolvimento e a participação ativa do es-
tudante no processo de aquisição do conhecimento contribui para formar 
ambientes ativos de aprendizagem (BARBOSA & MOURA, 2014). 

Neste contexto, pode-se citar duas metodologias interessantes no âm-
bito do ensino, a aprendizagem baseada em problemas (ABProb) e aprendi-
zagem baseada em projetos (ABProj). Resumidamente, a primeira metodo-
logia fundamenta-se na contextualização de um problema, sendo este tido 
como base na motivação para o aprendizado, sendo que o processo se dá 
pela busca de uma solução, valorizando a aprendizagem autônoma e coope-
rativa. E, por outro lado, a aprendizagem baseada em projetos se desenvolve 
a partir da problematização de questões do mundo real, favorecendo a ca-
pacidade de trabalho colaborativo na busca de soluções, bem como, geran-
do ambientes favoráveis ao exercício de valores e atitudes como a iniciativa 
e a capacidade de planejar e buscar soluções (TOYOHARA et al., 2010; 
BARBOSA & MOURA, 2014; BENDER, 2014) 

Assim, o uso de metodologias baseadas em problemas e projetos 
torna-se de extrema relevância na formação dos futuros profissionais da 
engenharia, uma vez que permite no estudante o desenvolvimento de habi-
lidades para o trabalho em equipe, a capacidade de investigar, buscar infor-
mações, associar; a aptidão para desenvolver soluções originais e criativas, 
entre outros, sendo estes aspectos considerados importantes e relevantes 
para o mercado de trabalho (TOYOHARA et al., 2010).

2.2 Metodologia

A primeira edição do projeto Somos Todos Cientistas ocorreu no 
ano de 2020 e a segunda edição ocorreu no ano de 2021. As duas edi-
ções envolveram os estudantes dos cursos de Engenharia Química, 
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Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 
Controle e Automação, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica, 
devidamente matriculados na disciplina de Química Geral da Faculdade 
Horizontina, sendo esta disciplina comum a todos os cursos de Engenharia 
e ofertada no primeiro semestre letivo do ano.

Visando caracterizar este projeto, a identificação de todos os documen-
tos e apresentações foi realizada através de uma logomarca desenvolvida pelo 
setor de marketing da Instituição, que pode ser observada na Figura 1.

Figura 1: Logomarca do Projeto Somos Todos Cientistas.

 A execução do projeto, em cada uma das edições, ocorreu 
em seis etapas distribuídas ao longo do semestre letivo, conforme 
apresentado na Figura 2. 

 Figura 2: Fluxograma com as etapas do Projeto Somos Todos Cientistas.

A primeira etapa considerou a apresentação da proposta e definição 
dos grupos (com média de cinco estudantes cada) e ocorreu no primeiro 
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dia de aula, juntamente com a apresentação do plano de ensino da dis-
ciplina. Nesta apresentação, também foi comunicado a porcentagem da 
nota do semestre que seria referente a esta atividade e como seria avalia-
da cada etapa, bem como os prazos para elaboração de cada uma delas. 
Posteriormente os grupos foram formados de forma aleatória, consideran-
do que cada grupo tivesse estudantes matriculados nos diferentes os cursos 
de engenharia. Na primeira edição, de forma presencial, os grupos foram 
elaborados pela professora, que foi descrevendo no quadro os nomes dos 
estudantes por curso, ordenados em linhas até o número máximo de gru-
pos e ao final, os grupos foram formados pelas colunas obtidas no quadro. 
Na segunda edição, utilizou-se a ferramenta “Salas temáticas” do Google 
Meet para formação aleatória dos grupos.   

A etapa posterior se deu pelo envio das propostas de cada grupo 
às professoras para avaliação e aprovação da ideia. As propostas foram 
avaliadas considerando a viabilidade de realização utilizando os mate-
riais/reagentes disponíveis nos laboratórios da instituição e esta etapa 
também foi importante para garantir que o mesmo trabalho não fosse 
apresentado por mais de um grupo. Quando necessário, foram realiza-
dos ajustes nas propostas iniciais. Ainda, na primeira edição esta etapa 
considerou os materiais/equipamentos disponíveis na instituição e na 
segunda edição, esta etapa foi alterada e os estudantes apenas poderiam 
utilizar materiais/reagentes de fácil acesso, ou seja, que pudessem con-
seguir por conta própria, sem depender do laboratório. Esta alteração se 
deu com o intuito que posteriormente, poderia se pensar na possibilidade 
de divulgação dos mesmos para a reprodução destes experimentos nas 
escolas da região, colaborando assim com as atividades de extensão na 
instituição.

Após a aprovação das ideias, cada grupo realizou a escrita formal 
do projeto contendo a proposta, conforme modelo disponibilizado pelas 
docentes, contendo uma breve revisão teórica sobre o conteúdo, lista de 
materiais e reagentes, metodologia a ser desenvolvida, resultados espera-
dos e referências bibliográficas utilizadas. 

Na quarta e quinta etapas, os estudantes organizaram os experi-
mentos e realizaram a gravação, sendo que, na primeira edição do proje-
to esta etapa se deu nos laboratórios da instituição e na segunda edição, 
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os estudantes testaram em casa. Como a proposta da segunda edição 
era justamente utilizar reagentes que seriam de fácil acesso, não hou-
ve nenhuma dificuldade quanto a esta etapa. Posteriormente os grupos 
realizaram as edições e incrementos no vídeo conforme necessidade/
interesse.

A última etapa compreendeu uma apresentação do projeto aos 
demais colegas, de forma presencial, e ocorreu somente na segunda 
edição.

 2.3 Resultados

O Projeto Somos Todos Cientistas surgiu como uma alternativa 
para a promoção do conhecimento científico e tecnológico, para a inte-
gração teórico-prática dos assuntos abordados na disciplina de Química 
geral, para o desenvolvimento de atividades de forma colaborativa e prin-
cipalmente, para possibilidade de tornar os estudantes protagonistas no 
processo de aprendizagem. 

A primeira edição do projeto foi bastante desafiadora em função 
das condições impostas pela pandemia do COVID-19, uma vez que o pro-
jeto inicialmente foi proposto considerando as aulas presenciais e poste-
riormente necessitou de algumas adaptações. Neste sentido, conforme já 
mencionado, a atividade de apresentação dos projetos aos demais estu-
dantes não foi realizada em virtude de disponibilidade de tempo nas aulas 
presenciais. Por outro lado, os grupos conseguiram realizar e gravar seus 
experimentos em uma aula prática presencial, que ocorreu conforme todas 
as recomendações de segurança necessárias. A Figura 3 apresenta algumas 
imagens referente a elaboração e gravação dos experimentos, realizadas 
nos laboratórios da Faculdade Horizontina.



AÇÕES EM REDE PARA INOVAÇÃO E SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS DO ENSINO SUPERIOR
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CONGRESSO DO ENSINO SUPERIOR DA REDE SINODAL 2021

34

Figura 3: Imagens da elaboração e gravação dos experimentos referentes ao Projeto 
Somos Todos Cientistas – 1ª edição.

Na segunda edição, com a atividade já idealizada considerando um 
novo formato, seguindo as condições de segurança impostas em função 
da pandemia e adequando ao formato de aulas presencias e/ou online, 
foi possível a realização de todas as etapas propostas do projeto. A alte-
ração da proposta para experimentos que pudessem ser realizados com 
materiais/equipamentos de fácil acesso trouxe uma realidade diferente 
aos estudantes e inclusive, um maior aproveitamento prático, principal-
mente em função do maior tempo disponível para testes. Identificou-se 
que neste formato, os estudantes se permitiram testar, errar, procurar no-
vas soluções, adaptar e melhorar os experimentos e, consequentemente, 
resultando em um maior envolvimento dos estudantes com o projeto. As 
gravações foram realizadas de forma individual e posteriormente os vídeos 
foram complementados e editados por cada grupo. A Figura 4 apresenta 
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algumas imagens referente a gravação dos experimentos por diferentes 
grupos. Pode-se observar que alguns grupos utilizaram mais ferramentas 
de edição e outros realizaram apenas a gravação, sem adição de efeitos. 
Entretanto, foram identificados vídeos bem elaborados e didáticos, mesmo 
sem a adição de maiores efeitos na elaboração. 

Figura 4: Imagens de vídeos dos experimentos elaborados pelos estudantes, referentes 
ao Projeto Somos Todos Cientistas – 2ª edição.

A Figura 5 apresenta algumas fotos do dia da apresentação dos 
experimentos referentes a segunda edição do projeto. Através da organi-
zação dos espaços, das ferramentas de mídias e considerando as condi-
ções de segurança, foi possível realizar esta etapa com êxito e, mesmo não 
sendo obrigatória a participação dos estudantes de forma presencial na 
Faculdade, obteve-se uma taxa de presença de 88%. Os estudantes que por 
algum motivo não puderam se fazer presentes neste momento, acompa-
nharam e desenvolveram sua parte da apresentação através da plataforma 
digital Google Meet, a qual também estava sendo transmitida toda a aula.
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Figura 5: Imagens da apresentação dos experimentos referentes ao Projeto Somos 
Todos Cientistas – 2ª edição.

Durante a elaboração dos projetos, nas duas edições, alguns desa-
fios foram identificados, principalmente referente a dificuldade do traba-
lho em equipe e no planejamento e organização das atividades em conjun-
to. Ainda, na segunda edição observou-se a falta de explicações teóricas 
acerca de alguns experimentos nos vídeos elaborados, entretanto, estes fa-
tos foram identificados e os estudantes tiveram a oportunidade de explicar 
adequadamente os conceitos químicos envolvidos durante a apresentação 
presencial. No entanto, considerando as observações referentes às duas 
edições de um modo geral, foi possível observar estas questões se referem 
a casos isolados. A maioria dos grupos realizou todas as etapas propostas 
no projeto de forma satisfatória, apresentando escrita adequada do projeto 
conforme o modelo proposto, com elaboração e gravação do experimen-
to de forma adequada e com excelente apresentação dos experimentos, 
resultados obtidos e explicações dos conceitos químicos envolvidos nos 
experimentos aos demais colegas de forma presencial. 

Sendo assim, através das atividades propostas foi possível observar 
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uma postura mais participativa dos estudantes, além do desenvolvimento em 
variadas formas de expressão e comunicação como a escrita, organização e 
planejamentos nos grupos, nas habilidades práticas, elaboração de vídeos e 
apresentação de trabalhos. Com isso, considera-se a metodologia proposta 
neste projeto importante para integração dos estudantes de engenharia, para 
o desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe, para a resolu-
ção de problemas, instigando a criatividade e a busca por informações, além 
de tornar o estudante protagonista no processo de aprendizagem.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta e concretização do Projeto Somos Todos Cientistas du-
rante a disciplina de Química Geral da Faculdade Horizontina possibili-
tou maior integração e envolvimento dos estudantes com os assuntos da 
disciplina, apresentando resultados satisfatórios referentes à uma varieda-
de de habilidades abordadas em cada etapa do projeto. Cabe ressaltar que 
nas duas edições do projeto foram necessárias adequações principalmente 
considerando as condições impostas pela pandemia. Entretanto, conside-
ra-se que o conjunto de atividades propostas em cada edição identifica-se 
por uma metodologia ativa inovadora capaz de despertar o interesse e a 
curiosidade do estudante, tornando este o protagonista no seu processo de 
ensino aprendizagem.

Através dos resultados obtidos com a elaboração deste projeto, a ideia 
de realização de novas edições permanece para o próximo semestre em que 
será ofertada a disciplina. Como melhorias, propõe-se um maior tempo du-
rante as aulas para que os estudantes possam discutir sobre seus projetos 
nos respectivos grupos, bem como, maior acompanhamento e indicações de 
referências que poderiam auxiliá-los nas gravações e/ou edições dos vídeos, 
visando desta forma, obter um produto de maior qualidade para que possa 
ser utilizado posteriormente por escolas e estudantes da região. 
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PROJETO INTERDISCIPLINAR COMO 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CURSO 
DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Ana Paula Cecatto
Cláudia Verdum Viégas
Vódice Amoroz Feisther

1 INTRODUÇÃO

O ensino superior está mudando. A pouco tempo as metodologias 
de ensino predominantes eram as dedutivas, onde primeiro o professor 
transmitia a teoria para depois o estudante resolver onde e como aplicá-la 
da melhor forma. Contudo, o que se testemunha é que a aprendizagem 
dita dedutiva é importante e muitas vezes necessária, porém a aprendiza-
gem por questionamentos e experimentação, por exemplo, acaba sendo 
mais significativa para uma compreensão mais ampla e profunda. Isso de-
monstra que estas novas exigências de práticas pedagógicas impulsionam 
os docentes a (re) pensarem e ampliarem sua consciência sobre a própria 
prática pedagógica em sala de aula (BRISOLLA, 2020).

Sabe-se que o processo de aprendizagem é único, diferente para 
cada pessoa e que acontece de acordo com seus conhecimentos prévios, 
experiências, interesse e motivação (MENDES; OLIVEIRA; MENDES, 
2021). Por isso, defende-se uma mudança de postura docente, a partir de 
práticas pedagógicas inovadoras, interdisciplinares e críticas que tornem o 
estudante um sujeito autônomo e protagonista de sua aprendizagem.

Nesta lógica o uso das metodologias ativas - onde a aprendizagem 
está centrada no estudante – e baseada em projetos, na qual estes se envol-
vem em tarefas e desafios relacionados com suas vidas fora da sala de aula 
é uma das estratégias utilizadas atualmente.

Em uma aprendizagem baseada em projetos os estudantes lidam 
com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem em equipe, além de 
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trabalharem habilidades como pensamento crítico e criativo e a percepção 
de que existem várias maneiras de se realizar uma tarefa (MORAN, 2018). 
De forma semelhante, Fernandes, Flores e Lima (2010) destacam ainda o de-
senvolvimento do espírito de iniciativa, da comunicação e o relacionamento 
de conteúdos interdisciplinares de forma integrada. Além disso, o trabalho 
em equipe ou cooperativo contribui para uma maior motivação e partilha de 
saberes entre os professores e estudantes (FERNANDES; FLORES; LIMA, 
2012). 

A metodologia de projetos pode ser realizada através da adoção de 
projetos de curto prazo (uma ou duas semanas) ou com duração mais lon-
ga (semestral e anual). Geralmente projetos mais extensos envolvem temas 
transversais e demandam a colaboração interdisciplinar (MORAN, 2018). 
Ademais, segundo o autor eles podem ser classificados em função do objetivo 
em: projeto pedagógico (explica algo que já se conhece), científico (pesquisa 
uma nova solução) ou criativo (constrói um novo produto ou processo).

Neste sentido, este artigo teve como objetivo relatar o uso de uma me-
todologia de ensino e aprendizagem baseada em um projeto interdisciplinar 
no curso de Engenharia de Alimentos no primeiro semestre de 2021.

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O projeto interdisciplinar foi realizado durante o período de 2021/1, 
com acadêmicos de Engenharia de Alimentos e envolveu três componen-
tes curriculares do 9º semestre do curso: Tecnologia de Grãos e Cereais, 
Tecnologia de Leite e Derivados e Análise Sensorial de Alimentos. 
Consistia na realização de um estudo com o objetivo de analisar o perfil 
do consumidor de um novo produto alimentício idealizado pelo grupo de 
estudantes e como regra, este produto deveria estar relacionado às áreas 
de leite e derivado e grãos e cereais, e ainda deveria envolver uma pesquisa 
com potenciais consumidores.

Os professores responsáveis pelos três componentes curriculares en-
volvidos planejaram o projeto, mas a execução ficou sob responsabilidade 
direta da professora de tecnologia de grãos e cereais, enquanto os outros 
dois forneceram suporte nas discussões, orientações e revisões de docu-
mento e dos materiais produzidos pelos estudantes.
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Os temas dos projetos desenvolvidos foram sugeridos pelos pro-
fessores e aceitos pelos estudantes que escolheram por consenso o tema 
de cada grupo, no início do semestre letivo. Neste momento também foi 
apresentado um cronograma prévio aos estudantes, incluindo as principais 
datas de entregas parciais e a entrega final do trabalho, que consistiu num 
artigo e apresentação oral.

A maior parte das discussões e orientações desenvolvidas ao longo 
da execução do projeto ocorreram em horários definidos durante as aulas 
dos componentes curriculares envolvidos, assim como a realização do pro-
jeto, foi incorporada na avaliação dos componentes curriculares, fazendo 
para de uma das notas do semestre.

Devido a situação pandêmica e a suspensão das aulas presenciais, 
sendo esta uma das medidas regulamentadas através de Decretos, esta-
duais e municipais, como meio de reduzir a disseminação do novo co-
ronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19,  todo trabalho foi pen-
sado, orientado e executado utilizando-se recursos de vídeo conferência, 
como o aplicativo do Google Meet, o uso de aplicativos multiplataforma 
de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones, como o 
Whatsapp e o Google Classroom.

Nessa perspectiva, este trabalho foi apoiado em uma abordagem 
qualitativa, possibilitando um estudo descritivo e exploratório sobre a ati-
vidade descrita. Para a análise qualitativa, apresenta-se o relato e a percep-
ção dos acadêmicos sobre a atividade, assim como a avaliação dos profes-
sores envolvidos frente ao trabalho proposto. 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As atividades relacionadas ao projeto interdisciplinar foram rea-
lizadas por três grupos compostos por dois estudantes matriculados nos 
componentes curriculares envolvidos. Os temas trabalhados foram: 1) 
Derivados lácteos enriquecidos com ômega-3, ácido linoleico, etc.; 2) 
Comportamento do consumidor de alimentos enriquecidos e 3) Fatores 
que influenciam a compra de produtos enriquecidos. 

A sequência das atividades desenvolvidas está descrita no fluxogra-
ma de atividades (Figura 1).
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Figura 1 – Fluxograma das atividades do projeto interdisciplinar.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Um dos documentos disponibilizados aos estudantes no início das 
atividades foi um roteiro prévio (Figura 2). Este documento serviu de base 
para a estruturação e organização do trabalho e seus tópicos foram traba-
lhados de forma direta e indireta durante o período.

Figura 2 – Exemplo de roteiro para o desenvolvimento do projeto interdisciplinar.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Em um segundo momento, foi trabalhado com a turma o artigo 
de Souza, Fuke e Nörnberg (2013) intitulado: “Fatores que influenciam 
a compra e conhecimento sobre propriedades funcionais de produtos 
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lácteos” como forma de melhor compreensão dos itens contidos no roteiro 
e identificação dos pontos importantes em um trabalho já realizado. Desta 
conversa, foram elaborados mais dois documentos (Figura 3) que tinham 
o objetivo de auxilia-los no processo de desenvolvimento do projeto.

Figura 3 – Trabalho desenvolvido sobre o artigo de Souza, Fuke e Nörnberg (2013).

Fonte: Autoria própria, 2021.

Com o início da pesquisa bibliográfica pelos grupos, observou-se 
que haviam algumas lacunas no conhecimento dos estudantes quanto aos 
processos estruturais e metodológicos. Dessa forma, foi realizada uma 
conversa com a turma, visando relembrar alguns pontos importantes de 
um trabalho acadêmico ou de um artigo. Como os estudantes já haviam 
cursado a disciplina de metodologia da pesquisa, o objetivo deste encontro 
foi retomar alguns conceitos e principalmente disponibilizar algumas di-
cas sobre este assunto (Figura 4).

Figura 4 – Imagem capturada durante a explanação do assunto de metodologia da pesquisa.

Fonte: Autoria própria, 2021.
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Mesmo tendo sido abordado e relembrado novamente o tema de 
metodologia da pesquisa, um estudante relatou não ter entendimento sufi-
ciente sobre a construção da metodologia de artigos de revisão. 

“[...] poderia ser explicado no início do projeto interdisciplinar so-
bre o artigo de revisão, principalmente sobre a metodologia desse 
tipo de artigo, para que nós pudéssemos ir anotando as palavras-
-chave das nossas pesquisas para posteriormente organizá-las na 
metodologia do artigo [...]” (ESTUDANTE 2)

Este relato nos põe a refletir sobre a forma de condução e aborda-
gem dos conteúdos na disciplina de metodologia da pesquisa, geralmente 
oferecida nos primeiros semestres dos cursos de graduação. Sobre este 
aspecto em especial, o um dos professores relata:

“Nota-se uma imaturidade dos estudantes quando estes estão cur-
sando a disciplina de metodologia da pesquisa. Por nunca terem 
contato, muitas vezes, com artigos científicos e /ou trabalhos acadê-
micos, não reconhecem a importância da disciplina e seu real papel 
dentro dos currículos. Aí, quando são cobrados não sabem como 
fazer ou não lembram. Às vezes, os professores de metodologia aca-
bam dando maior atenção a questões métricas e de formatação em 
detrimentos aos aspectos metodológicos e como eles podem ser me-
lhores empregados”. (PROFESSOR 1)

Um terceiro aspecto trabalhado com os estudantes foi a elabora-
ção dos questionários para posterior realização da pesquisa de campo. 
Primeiramente os estudantes foram instigados a buscar artigos científicos 
semelhantes em bases de dados disponíveis como o Google Acadêmico, 
para identificar quais perguntas eram mais frequentes e importantes de 
serem feitas. Após a construção prévia, os questionários foram disponi-
bilizados aos professores envolvidos para que eles pudessem fazer seus 
apontamentos e contribuições.

Neste ponto em especial, contatou-se um domínio muito grande dos 
estudantes frente ao uso da ferramenta Google Formulários pois elabora-
ram os questionários com formatação e configuração adequadas, além de 
realizarem com êxito os compartilhamentos com os professores e as devi-
das correções que foram necessárias. 

Percebeu-se neste ponto do trabalho que os estudantes estavam mes-
mo envolvidos e interessados em elaborar perguntas que permitissem obter 
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informações relevantes sobre o perfil dos consumidores e suas preferências 
em relação aos produtos estudados.

Dos três grupos de trabalho, dois deles se empenharam na divul-
gação dos links de acesso a pesquisa e com isso alcançaram um número 
significativo de questionários respondidos (98 e 96 respostas em sete dias). 
Enquanto que o terceiro grupo, obteve apenas 20 questionários respondi-
dos. Este cenário reflete o nível de motivação dos estudantes e seu envolvi-
mento com as atividades curriculares, segundo relato do Professor 2:

“[...]é a realidade que temos, alguns mais motivados e empenhados 
e outros menos.”

Segundo Ferraz, Lima e Santos (2020) a motivação dos estudantes 
está relacionada, dentre outros fatores, a adaptação acadêmica, ou seja, 
como estão os aspectos pessoais, e emocionais deste estudante dentro do 
ambiente universitário. Bem como, como está a qualidade das relações in-
terpessoais estabelecidas entre eles e seus colegas, professores e funcioná-
rios da instituição. Neste sentido, Tomás et al. (2015) afirmam que o aluno 
bem adaptado ao ambiente acadêmico costuma empreender maiores es-
forços nas atividades, além de apresentar maior facilidade para desenvol-
ver as habilidades requeridas em cada área do conhecimento. Dessa forma 
conhecer os espaços e os serviços ofertados pela instituição de ensino su-
perior, bem como receber o apoio dos colegas de turma e professores ao 
longo do curso, contribui para que o aluno se sinta integrado ao ambiente 
acadêmico (SOARES et al., 2019).

Uma das contribuições mais significativas do uso do projeto in-
terdisciplinar na perspectiva de docentes e estudantes, de acordo com 
Fernandes, Flores e Lima (2012), é a articulação dos componentes curri-
culares que integram o projeto interdisciplinar, permitindo aos estudantes 
melhor compreensão e integração dos conteúdos dos componentes no pro-
jeto. Isso pode ser compreendido na percepção do Professor 1:

“Vejo o projeto interdisciplinar como uma forma interessante do 
estudante aprender, pois ele a faz de forma integrada. Força, de cer-
ta forma, o estudante a procurar e a entender as interligações entre 
os componentes curriculares e o porquê deles estarem presentes na 
matriz curricular. Além disso, estimula o estudante a pesquisar so-
bre assuntos relacionados aos seus interesses, mesmo havendo um 



AÇÕES EM REDE PARA INOVAÇÃO E SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS DO ENSINO SUPERIOR
PRODUÇÃO cIENtíFIcA DO cONgRESSO DO ENSINO SUPERIOR DA REDE SINODAl 2021

46

direcionamento para alguns temas, é o estudante que escolhe aquele 
que ele mais se identifica, o que aumenta a participação e o engaja-
mento com a atividade.” (PROFESSOR 1).

Da mesma forma, o Professor 2 destaca os aspectos de cooperação 
e relações interpessoais trabalhados durante a atividade e que são impor-
tantes para a formação do estudante.

“O trabalho interdisciplinar proposto e desenvolvido em grupo es-
timulou a colaboração entre os estudantes. Os membros trabalham 
juntos, apoiando-se a fim de atingir objetivos comuns, com a lideran-
ça sendo compartilhada em um processo de confiança mútua. Isto 
foi observado durante, as orientações e a apresentação oral, ficando 
evidente a relação de confiança entre membros de cada dupla e a al-
ternância da liderança na execução das atividades. Trabalhos como 
esse proporcionam o desenvolvimento de competências relacionais 
fundamentais para a formação do acadêmico”. (PROFESSOR 2).

Quando os estudantes são questionados a contribuírem com sua 
percepção frente a atividade proposta, a maioria prefere não se manifestar. 
Contudo, um estudante demonstrou satisfação com o resultado final e o outro 
coloca sobre a importância da pesquisa para o entendimento dos conteúdos.

“[...] a ideia em si do trabalho é muito boa e eu gostei de fazê-lo esse 
semestre (englobando tecnologia de leite e derivados, tecnologia de 
grãos e cereais e análise sensorial) [...]” (ESTUDANTE 1)
“[...] pesquisa e desenvolvimento de um assunto ajuda na assimila-
ção do conteúdo [...]”. (ESTUDANTE 3)

Assim, ressalta-se que os projetos interdisciplinares articulam vá-
rios pontos de vista, saberes e áreas do conhecimento, trazendo questões 
complexas do dia a dia que fazem os estudantes perceberem que o co-
nhecimento segmentado (disciplinar) é composto de olhares pontuais para 
conseguir encontrar significados mais amplos (MORAN, 2018).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se dizer que a experiência do uso de projeto interdisciplinar 
como prática pedagógica foi positiva e bem sucedida tanto para os estu-
dantes quanto docentes envolvidos, pois possibilitou uma interação mais 
intensa com colegas e professores, assim como uma maior participação do 
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estudante no processo de ensino-aprendizagem.
Assim, este tipo de atividade desenvolve nos estudantes um con-

junto de competências importantes para o mercado de trabalho, como o 
trabalho em equipe, gestão do tempo, capacidade de relacionamento inter-
pessoal e a capacidade de comunicação oral e escrita.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE 
AGRONOMIA: COMPONENTE CURRICULAR 

DE PLANTAS DE LAVOURA NA SETREM 

Marcos Caraffa 
Cléia dos Santos Moraes 

1 INTRODUÇÃO

A aprendizagem tem sido foco de intensas discussões nos últimos 
anos em função das diversas transformações que a sociedade vem enfren-
tando, principalmente a partir da expansão das tecnologias de informação. 
As mudanças que vem ocorrendo nas formas de relações pessoais e no 
acesso às informações tem proporcionado à sociedade como um todo e 
aos jovens, de forma especial, mudanças em suas formas de aprendizagem.

Há muito tempo as formas de ensino e aprendizagem vem sendo 
discutidas buscando refletir sobre como os conteúdos são trabalhados em 
sala de aula e o quanto a aprendizagem é ou deveria ser significativa ao 
aprendiz. Essa reflexão vem ao encontro da necessidade de que os sujei-
tos tenham consciência e intencionalidade em suas tomadas de decisão e, 
portanto, sejam mais participativos na sociedade (MOREIRA; MASINI, 
2005). Na vida profissional a exigência da intencionalidade e, consequen-
temente, da responsabilidade sobre as decisões, na medida em que isso 
implica consciência e responsabilidade, torna essa reflexão essencial.

Nesse contexto, o ensino para a vida profissional, no qual se inclui o 
ensino superior oferecido pelas instituições de ensino superior – IES, pre-
cisa se apropriar desta reflexão e também de metodologias de ensino que 
propiciem aos acadêmicos/as condições para a tomada de consciência, de 
responsabilidade e de intencionalidade frente aos problemas da vida real. 
Considerando as áreas de atuação profissional do engenheiro agrônomo 
(atividades agropecuárias), essas possuem grande variabilidade, uma vez 
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que tratam originariamente de processos biológicos, com variadas relações 
de causa-efeito, demandando tomadas de decisão rápidas, eficientes e com 
forte embasamento técnico-científico.

Apontado esse contexto, as metodologias ativas se tornam impor-
tantes ferramentas para o processo de ensino aprendizagem mais signi-
ficativo aos acadêmicos/as e, quanto a isso, Debaldi (2020) afirma que 
experiências no ensino superior que privilegiem metodologias inovadoras 
de aprendizagem são relevantes pois melhoram o índice de permanência 
dos acadêmicos/as e também a qualidade da formação. A necessidade 
de novas ferramentas de aprendizagem vem ao encontro da busca por al-
ternativas, sobretudo considerando as críticas ao ensino superior as quais 
apontam, de acordo com Higashi e Pereira (2020), a inadequação da for-
mação proporcionada aos acadêmicos/as, o baixo desempenho em pro-
cessos avaliativos propostos pelo Ministério da Educação e o alto índice de 
evasão escolar. Ainda nesse sentido, cabe ressaltar a mudança que pode ser 
percebida na gama de estudos sobre a educação que vem adotando como 
conceito principal o de aprendizagem. 

Dentre as metodologias ativas, a sala de aula invertida trata-se de 
uma metodologia em que aquilo que tradicionalmente seria trabalho efe-
tuado em sala de aula, agora deve ser desenvolvido pelo acadêmico/a em 
casa, enquanto as atividades que seriam, tradicionalmente, desenvolvidas 
em casa, passam a ser trabalhadas em sala de aula com a mediação do edu-
cador (BERGMANN; SAMS, 2018). Higashi e Pereira (2020), explicam 
que na metodologia de sala de aula invertida o acadêmico/a realiza um 
estudo prévio do conteúdo que será abordado no componente curricular 
e o período de sala de aula é trabalhado de forma dinâmica na realiza-
ção de atividades práticas, relacionadas ao conteúdo já analisado pelos 
acadêmicos/as. As autoras salientam que a metodologia de sala de aula 
invertida privilegia o protagonismo do acadêmico/a na construção do co-
nhecimento e na busca por soluções a problemas reais de sua realidade 
profissional, com o apoio em tecnologias e sob a mediação do educador. 
Assim, a metodologia de sala de aula invertida apresenta aos acadêmicos/
as os conteúdos através de tecnologias que os permite explorar situações 
problema condizentes com a realidade, proporcionando a eles a vivência 
de experiências reais e significativas. 



AnA CeCAtto | Augusto CesAr Huppes dA silvA | CláudiA verdum viegAs | geovAne Webler

JAniCe ZulmA FrAnCesquet | mArCelo blume  | mArliZA beAtriZ reiCHert (orgAniZAdores)

51

Como pontos potenciais da metodologia, Higashi e Pereira (2020) 
apontam que o contato antecipado dos acadêmicos/as com o conteúdo 
permite que eles trabalhem em seu ritmo próprio o que facilita uma maior 
compreensão, lhes oferecendo autonomia, uma vez que proporciona o ge-
renciamento da evolução da aprendizagem, além de tornar o acadêmico/a 
mais participativo, estimular o hábito do estudo permanente e o enfren-
tamento de dificuldades na aprendizagem. Nesse contexto, Bergmann e 
Sams (2018) afirmam que um dos maiores benefícios dessa metodologia 
consiste no fato de o acadêmico/a que tem maior dificuldade receber mais 
auxílio do educador.

Já, a metodologia de aprendizagem baseada em projeto, que tam-
bém se encontra no rol das metodologias ativas de aprendizagem é, de 
acordo com Bender (2014), um formato de ensino empolgante e inovador 
que motiva o acadêmico/a com problemas da vida real que podem eluci-
dar questões capazes de contribuir para sua comunidade. O autor afirma 
ainda que essa metodologia é caracterizada por partir de projeto autêntico 
e realista, que seja significativo ao acadêmico/a.

Diante do exposto e compreendendo a relevância de iniciativas 
inovadoras para a aprendizagem no ensino superior, este trabalho apre-
senta experiência vivenciada na Faculdade de Agronomia da Sociedade 
Educacional Três de Maio – SETREM, nos componentes curriculares de 
Plantas de Lavoura I e Plantas de Lavoura II. 

As experiências proporcionadas pelas atividades desenvolvidas nos 
componentes curriculares já frisados, se aproximam da metodologia de 
sala de aula invertida, empregando alguns elementos da aprendizagem ba-
seada em projetos, uma vez que propiciam aos acadêmicos/as a busca an-
tecipada por conceitos e conteúdos relativos ao estudo proposto, além de 
proporcionarem a estruturação e execução de um projeto com impacto di-
reto na realidade da atuação profissional para qual estão sendo formados.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesse item está descrita a experiência dos componentes curriculares 
Plantas de Lavoura I e II da Faculdade de Agronomia da SETREM em 
termos de metodologias ativas e as reflexões sobre a mesma. 
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2.1 A SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO SUPERIOR

A metodologia de sala de aula invertida é uma ferramenta interes-
sante, contudo, exige uma preparação de docentes e discentes para a sua 
aplicação. Bergmann e Sams (2018) afirmam que é necessária uma pre-
paração dos estudantes para que ocorra um eficiente uso dos materiais 
que são destinados para leitura ou visualização em casa, de forma que as 
dúvidas que surjam possam ser adequadamente sanadas, uma vez que eles 
não poderão fazer as perguntas no momento em que surgem as dúvidas, 
como aconteceria em uma aula convencional.

Embora os desafios da sala de aula invertida sejam grandes, é im-
portante reconhecer que essa metodologia proporciona aos acadêmicos/as 
chances de desenvolverem na prática a solução de problemas reais em que 
o papel do docente é de orientador do processo, não tendo mais a necessi-
dade de repasse/repetição de conteúdos apenas. A metodologia também 
permite um maior tempo para a prática orientada que, segundo Bergmann 
e Sams (2018), passa de cerca de 25-30 minutos para 75 minutos, depen-
dendo do período de aula trabalhado. Os autores apontam ainda que no 
mundo todo, muitos docentes já promoveram, com sucesso, a inversão da 
sala de aula em vários níveis de ensino, inclusive no ensino de adultos.

Um dos argumentos de Bergmann e Sams (2018) para a inversão da 
sala de aula é “falar a língua dos estudantes”, no sentido de não os afastar 
das tecnologias, mas proporcionar a eles um uso adequado delas para a bus-
ca de soluções aos problemas que lhes são apresentados. Nesse sentido os 
autores apontam ainda que quando apresentam a metodologia para educa-
dores, na grande maioria adultos que não cresceram em um mundo digital, 
percebem espanto, ao contrário do que ocorre em relação aos estudantes, 
os quais surpreendem pela espontaneidade com que a proposta é recebida.

Cabe ainda considerar que embora estes autores tenham trabalhado 
a inversão da sala de aula com o apoio de vídeos, eles ressaltam que vários 
professores já utilizaram a metodologia com diferentes recursos, o que de-
monstra que a metodologia pode ser adaptada a diferentes situações, algo 
típico “no fazer” em educação. Além disso, a inversão tem mais a ver com 
deslocar a atenção do professor para o acadêmico/a e a aprendizagem do 
que para a simples explanação de conteúdo (BERGMAN; SAMS, 2018).
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Embora já amplamente utilizada internacionalmente a metodologia 
de sala de aula invertida vem ganhando espaço no cenário nacional há 
pouco tempo. Schimitz (2016) comenta que em pesquisa realizada sobre o 
assunto, encontrou poucos trabalhos publicados e que essas publicações se 
intensificaram a partir de 2012, sendo que a maior parte deles se trata da 
apresentação de trabalhos em eventos e que poucos foram os documentos 
encontrados em formato de artigos completos, apenas 8, segundo a autora.

Ao considerar o ensino superior na área de conhecimento da agro-
nomia, em que as técnicas e tecnologias aplicadas pelos profissionais são 
dinâmicas e têm íntima relação com as tecnologias de informação, essa 
afirmação pode ser corroborada. Ainda, observando os fatores que inter-
ferem na área de atuação do engenheiro agrônomo, como clima, recursos 
naturais e mercado de produtos agropecuários, o preparo do futuro pro-
fissional com base em situações que remetam à problemas reais se tornam 
ainda mais relevantes.

Em estudo conduzido por Gonçalves (2017) no ensino, a partir da 
metodologia de sala de aula invertida, para acadêmicos/as do curso de agro-
nomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, no com-
ponente curricular de fisiologia vegetal, o autor identificou que a proposta 
aos acadêmicos/as de que verificassem o material elaborado pelos profes-
sores e disponibilizado na plataforma do componente curricular propiciou 
aos discentes o estímulo para que responderem as dúvidas de seus colegas 
no momento da aula, , descentralizando o professor como único detentor 
do conhecimento, fomentando aos estudantes a autonomia de seu próprio 
aprendizado. Outra estratégia aplicada pelos docentes nesse estudo, de acor-
do com Gonçalves (2017), foi a elaboração de questões, lançadas aos aca-
dêmicos/as no material disponibilizado no portal, para serem discutidas no 
momento de sala de aula. É interessante o resultado que o autor alcançou 
junto aos acadêmicos/as, os quais afirmaram, na grandeza de 75%, que a 
metodologia de sala de aula invertida não facilitou o processo de aprendiza-
gem, contudo, quando questionados se realizavam a leitura prévia dos mate-
riais selecionados, ponto chave para a metodologia, 51,3% dos acadêmicos/
as afirmaram não a terem realizado.  Nesse sentido, é importante ressaltar 
que a compreensão do acadêmico/a sobre a metodologia e seu impacto na 
aprendizagem é essencial para o sucesso de seu uso.
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Cabe ainda ressaltar que o processo avaliativo nesta metodologia 
deve ocorrer de forma constante, a partir das diversas atividades desen-
volvidas pelos acadêmicos/as diante das proposições elaboradas pelos 
docentes no estudo prévio dos conceitos propostos pelo componente 
curricular e das experiências práticas desenvolvidas a partir desse estudo 
(BERGMANN; SAMS, 2018)

2.2 A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS E O ENSINO 
SUPERIOR

Outra importante metodologia ativa para o processo de aprendiza-
gem é a aprendizagem baseada em projetos - ABP que, embora semelhante 
a aprendizagem baseada em problemas, se difere daquela uma vez que 
exige um produto ao final das atividades propostas. Bender (2014) define a 
aprendizagem baseada em projetos como a utilização de projetos realistas 
baseado em tarefas ou problemas altamente envolventes para o ensino de 
conteúdos acadêmicos aos estudantes no âmbito do trabalho cooperativo 
para a resolução de problemas.

Bender (2014) aponta ainda que o trabalho com ABP exige do do-
cente o domínio de alguns importantes conceitos próprios da metodologia 
como: o conceito de âncora que remete à fundamentação do trabalho e 
pode ser um questionamento, um artigo de jornal, enfim, um problema de 
pesquisa que é apresentado ao estudante e que vai fundamentar, em um 
cenário da vida real, o trabalho que irão desenvolver. O conceito de arte-
fato, de acordo com o autor diz respeito ao produto que será gerado pela 
atividade e que pode se traduzir em um relatório, mas também em outros 
elementos de comunicação como vídeos, portfólios, podcasts, websites, poe-
mas, entre outros que ilustrem a solução ao problema colocado. 

Ainda, Bender (2014) apresenta os conceitos de desempenho au-
têntico que representa a necessidade de que o problema proposto seja do 
mundo real, ou seja, algo que se espere que o profissional resolva; o con-
ceito de brainstorming pelo qual os acadêmicos/as passam para elaborar as 
tarefas do projeto; a questão motriz que revela a meta da ABP e deve estar 
apresentada de forma clara aos estudantes; a aprendizagem expedicioná-
ria que é a forma de aprendizagem relativa à visita dos estudantes a locais 
reais onde se apresenta o problema proposto; voz e escolha do aluno que 
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remete à necessidade de que os estudantes tenham algum poder de escolha 
para a realização da ABP e web 2.0 que é uma expressão empregada, re-
centemente, para demonstrar a capacidade de que os estudantes façam uso 
das tecnologias de informações e plataformas e tecnologias instrucionais, 
de forma colaborativa e com a construção de aprendizagem significativa.

Assim, a linguagem proposta demonstra que a possibilidade de os 
estudantes realizarem tarefas no âmbito do projeto que remete a situações 
reais os motivam para uma aprendizagem significativa e participação ativa 
nos projetos propostos e, além disso, as tarefas propostas exigem o traba-
lho cooperativo o que proporciona a aprendizagem de trabalho em equipe 
por parte dos estudantes (BENDER, 2014).

Diante do exposto, é possível inferir que esta metodologia vem ao 
encontro da formação profissional que é também alvo do ensino supe-
rior. Ao considerarmos então as características já apontadas nesse texto 
da formação do engenheiro agrônomo, esta metodologia se torna uma 
ferramenta importante e eficaz para esse nível de ensino. Toyohara et al. 
apontam que em estudo sobre o mercado de trabalho para o engenheiro 
e tecnólogo no Brasil, foram destacados, pelas empresas participantes, as-
pectos exigidos para o profissional como habilidade para o trabalho em 
equipe, capacidade de desenvolver soluções criativas e espírito de pesqui-
sa, entre outros. Essas exigências apontadas vêm ao encontro, conforme 
apontado, do que é desenvolvido nos estudantes ao trabalharem com base 
na aprendizagem baseada em projetos.

2.3 METODOLOGIA

O presente ensaio objetiva descrever a experiência, desenvolvida há 
10 anos, na Faculdade de Agronomia da Sociedade Educacional Três de 
Maio – SETREM, nos componentes curriculares de Plantas de Lavoura I e 
Plantas de Lavoura II, as quais trabalham com conceitos sobre os cultivos 
propostos para os agricultores em culturas de verão e culturas de inverno, 
respectivamente.

Para tanto, a abordagem aplicada ao estudo foi qualitativa, sendo 
que o estudo se caracteriza como exploratório. O método de procedimento 
foi o estudo de caso, uma vez que se analisou a experiência proposta para 
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os componentes curriculares citados de forma profunda. A coleta de dados 
se deu a partir de observação direta intensiva por observação (MARCONI; 
LAKATOS, 2021), sendo observadas as aulas conduzidas pelo docente e 
realizada a sistematização da experiência com aproximações aos concei-
tos de sala de aula invertida e de aprendizagem baseada em projetos. A 
análise dos dados se deu por análise de conteúdo a partir das observações 
realizadas, bem como das leituras necessárias para a redação do artigo a 
ser gerado pelo estudo.

2.4 A EXPERIÊNCIA NA FACULDADE DE AGRONOMIA SETREM

Os componentes curriculares Plantas de Lavoura I e Plantas de 
Lavoura II trabalham as diversas variáveis (clima, solo, cultivares, aduba-
ções, semeadura, tratos culturais, colheita e comercialização) interferentes 
no processo de cultivo de culturas de verão (Plantas de Lavoura I) e de 
inverno (Plantas de Lavoura II), as quais, para a experiência de aprendiza-
gem podem ser identificadas, de acordo com Bender (2014), como ques-
tão(ões) motriz(es). As questões trabalhadas no componente curricular 
são básicas para a atuação profissional do engenheiro agrônomo e exigem 
do profissional a sistematização de diversos conhecimentos que já foram 
trabalhados em outros componentes curriculares o que dá a esses compo-
nentes, especificamente, um caráter multidisciplinar.

Praticamente em todas as culturas estudadas o principal componen-
te de rendimento de grãos é a densidade de cultivo, a qual impacta de 
forma intensa nas culturas quando associada ao espaçamento utilizado 
(o que se denomina arranjo de plantas). Outro fator de alto impacto é 
a adubação utilizada (tanto a adubação de base quanto a de cobertura, 
quando for o caso de uso). Considerando ainda que estes são fatores di-
nâmicos, uma vez que a pesquisa agropecuária busca, constantemente, o 
desenvolvimento de cultivares mais apropriadas às diferentes realidades 
encontradas nas Unidades de Produção Agropecuárias – UPA’s presentes 
no Brasil (pois essas cultivares apresentam significativa interação com o 
ambiente de produção), um país de dimensões territoriais (com latitudes 
e altitudes variáveis) e diferentes biomas que o compõem se diferem sig-
nificativamente de região para região e até mesmo dentro de uma mesma 
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região, é perceptível a necessidade de que o profissional e, portanto, o es-
tudante, esteja preparado para a busca de soluções criativas e com forte 
domínio das metodologias e técnicas para o desenvolvimento de pesquisas 
cientificas. O exposto remete ainda ao conceito de desempenho autêntico 
apontado por Bender (2014).

2.4.1 O planejamento da ABP nos componentes curriculares

Assim, para o estudo dessas variáveis, o coordenador das atividades 
dos componentes curriculares citados organiza ensaios experimentais a 
serem implantados e conduzidos em grupo de, no máximo, três acadê-
micos/as, estabelecidos em unidades de produção agropecuárias de suas 
escolhas. Essa organização inicial, por parte do docente regente de classe 
dos componentes curriculares analisados, ocorre considerando as épocas 
de cultivo das diferentes espécies e o momento em que o componente cur-
ricular ocorre na faculdade de forma que seja possível a implementação 
dos ensaios para a subsequente discussão dos conceitos em sala de aula.

Em termos de avaliação, os acadêmicos/as são acompanhados em di-
ferentes etapas do processo, de forma que a composição dessa avaliação nos 
componentes curriculares ocorre como exposto em sequência: a atividade 
proposta no âmbito da ABP responde por 40 % da nota final, considerando 
10 % para o projeto de pesquisa, 10 % para a qualidade da condução do 
ensaio e 20 % para a qualidade do relatório final apresentado (artigo gerado, 
considerando a eficácia das análises estatísticas efetuadas e a qualidade da 
discussão dos resultados obtidos). Os demais 60% da avaliação são realiza-
dos a partir de atividades que buscam a análise da aprendizagem sobre os 
conceitos envolvidos no processo, bem como, do desenvolvimento de habi-
lidades como análise de resultados de pesquisa, capacidade de associação 
de eventos ocorridos nas pesquisas desenvolvidas e habilidade de desenvol-
vimento de soluções práticas e criativas para situações que podem surgir a 
partir dos resultados alcançados nas pesquisas realizadas.

2.4.2 O preparo das atividades junto aos acadêmicos/as e as metodologias ativas

Nesta etapa do processo proposto nos componentes curriculares, é 
possível verificar a aproximação da atividade proposta com o conceito de 
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sala de aula invertida (BERGMAN; SAMS, 2018), uma vez que os aca-
dêmicos/as são apresentados à situação problema, pelo docente, a partir 
da qual precisam buscar embasamento teórico conceitual para a execução 
do projeto (ABP) que proporcionará o desenvolvimento de um artefato 
(BENDER, 2014). Para tanto, a sequência das atividades ocorre conforme 
descrito a seguir.

A organização dos ensaios consta da definição da cultura a ser es-
tudada, do (s) genótipo (s) a ser (em) avaliado (s), das variáveis a serem 
testadas (densidade de cultivo, espaçamento de semeadura, épocas de se-
meadura, níveis de determinado nutriente a ser aplicado, etc.), da expec-
tativa de produção esperada, além do delineamento experimental a ser 
utilizado (âncora) (BENDER, 2014). A diversidade de situações problema 
fica notória quando considerado que as culturas sobre as quais as análises 
são realizadas contemplam canola, aveia branca, trigo, linho marrom e/
ou dourado (em Plantas de Lavoura I), soja, milho, sorgo, girassol, feijão, 
painço e feijão mungo (em Plantas de Lavoura II). 

Concomitantemente a ação de organização dos ensaios, o docente 
contata os (as) acadêmicos/as (as) que pretendem cursar o componente 
curricular no semestre subsequente (em março ou abril para o componente 
curricular Plantas de Lavoura I, que iniciará em agosto; e, em agosto, para 
o componente curricular Plantas de Lavoura II, que iniciará em fevereiro). 
A partir desse momento os acadêmicos/as se organizam em grupos para a 
realização das atividades, sendo a primeira etapa para o desenvolvimento 
do trabalho cooperativo.

Em etapa subsequente, as culturas e as variáveis a serem estudadas 
são sorteadas, definindo que atividade será efetuada por qual dos grupos. 
Definidos os grupos e as atividades que desenvolverão, ocorre uma reunião 
na qual o professor apresenta o mapa de campo (conforme Anexo A), a 
relação de variáveis a serem analisadas no decorrer do ensaio (explicando 
a metodologia e o método a ser acionado para aferição de cada uma delas 
– em conformidade com o Anexo B), explicita a expectativa de produção e 
efetua a entrega das sementes a serem utilizadas no trabalho (essas sementes 
são conseguidas junto aos obtentores dos materiais genéticos, firmando-se o 
compromisso de, ao final dos trabalhos, repassar aos mesmos os resultados 
obtidos, sem prejuízo do direito autoral aos (às) acadêmicos/as (as).
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Todas as discussões propostas nessa etapa demonstram a necessida-
de de sistematização, por parte dos acadêmicos/as, de conhecimentos já 
trabalhados em outros componentes curriculares, explicitando a multidis-
ciplinaridade da atividade proposta, bem como demonstrando a aproxi-
mação da atividade com o conceito de sala de aula invertida.

Por ocasião dessa reunião o professor também debate com os grupos 
os objetivos (geral e específico), o problema e as hipóteses que nortearão o 
estudo, além dos métodos de abordagem, procedimento e técnicas de cole-
ta e análise dos dados. No momento dessa reunião, além de nova retoma-
da de conceitos, também são discutidos os problemas que estão presentes 
nas unidades de produção agropecuárias, referentes ao desenvolvimento 
dos cultivos que comporão as pesquisas dos acadêmicos/as, ou seja, a ela-
boração de problema autêntico e real, ao qual eles deverão buscar soluções 
a partir da pesquisa científica. Cabe ainda ressaltar que nesse momento é 
possível identificar o conceito de voz do aluno (BENDER, 2014), propos-
to pela aprendizagem baseada em projetos, já que os acadêmicos/as irão 
definir onde desenvolverão a pesquisa, de acordo com suas possibilidades, 
suas realidades e as necessidades de respostas aos problemas de suas co-
munidades. A partir disso, os acadêmicos/as já iniciam a busca de mais 
informações relativas ao problema, com a realização de atividades básicas 
profissionais, conforme descrito na sequência. 

Com base nessas informações os grupos deverão, após coleta de 
amostra de solo e envio da mesma para análise, efetuar interpretação da 
análise de solo da área em que será estabelecido o ensaio em acordo com a 
expectativa de produção solicitada, atividade inerente ao fazer profissional 
do engenheiro agrônomo e que exige a sistematização de diferentes con-
ceitos e teorias já trabalhados durante a faculdade. Em sequência, devem 
estruturar o projeto da pesquisa, a ser entregue ao docente na segunda 
semana de aula do semestre relativo ao componente curricular em tela. 
Esse projeto deve seguir a estrutura já estudada pelos (as) acadêmicos/as 
(as) no componente curricular Metodologia da Pesquisa mostrando, mais 
uma vez, a multidisciplinaridade da proposta.

É ainda importante ressaltar que para a elaboração deste projeto de 
pesquisa, os acadêmicso/as precisam realizar uma revisão teórica, a partir 
de literatura indicada pelo docente e outras que eles julgarem importantes, 
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sobre a cultura, seu itinerário técnico, questões de mercado entre outros 
conceitos que formularão a base para a execução da pesquisa e discussão 
dos resultados encontrados. Durante todo esse processo o docente está 
disponível para as orientações necessárias.

2.4.3 O desenvolvimento das atividades - ABP

Para a execução dos projetos de pesquisa, os acadêmicos/as reali-
zam todas as tarefas propostas no cronograma de atividades apresentado 
no projeto de pesquisa, tendo o cuidado para que todas sejam elaboradas 
visando o alcance dos objetivos propostos. Durante as aulas do compo-
nente curricular são desenvolvidas atividades que proporcionem a discus-
são dos conceitos que são trabalhados pelos acadêmicos/as, bem como 
dúvidas que lhes ocorram durante o processo de execução da pesquisa. 
No momento das aulas ocorrem diversos brainstormings que colaboram no 
desenvolvimento das atividades de pesquisa. 

Ainda é importante ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa 
ocorre em ambiente determinado pelos acadêmicos/as, os quais, de for-
ma geral, se constituem em unidades de produção agropecuária de suas 
famílias ou em suas comunidades, o também remete ao conceito de apren-
dizagem expedicionária, uma vez que os ensaios são conduzidos em reali-
dades locais, permitindo aos estudantes verificar a influência de condições 
ambientais reais nos sistemas produtivos, proporcionando, concomitante-
mente, a busca de soluções para as demandas geradas (BENDER, 2014). 
É possível inferir que esse aspecto torna a atividade ainda mais instigante 
e motivadora aos acadêmicos/as.

As atividades de pesquisa são então conduzidas pelos grupos de 
acadêmicos/as e o docente orientador efetua visitas aos locais em que os 
experimentos dos grupos estão implantados visando o acompanhamento 
das tarefas e etapas da pesquisa, ocasião em que os ensaios são validados 
ou descartados, fato que, ocorrente, gera explicação à turma em sala de 
aula, uma vez que considera equívocos como rica oportunidade de ge-
ração de aprendizado. Esse é também um momento para o atendimento 
personalizado à equipe de acadêmicos/as, demonstrando que a experiên-
cia analisada tem foco no estudante, inclusive proporcionando momentos 
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específicos para aprendizagem personalizada (ressalta-se que, nesses casos, 
é comum a presença dos pais dos/as acadêmicos/as, quando agricultores, 
para acompanhamento e consultas sobre manejos da cultura em estudo).

No transcorrer da condução das pesquisas muitas vezes os/as acadê-
micos/as efetuam consultas ao professor orientador através de ferramen-
tas que permitem ações rápidas, como é o caso do WhatsApp, utilizado 
para envio de fotos e informações (ataque de insetos-praga ou patógenos, 
por exemplo) com discussões e orientações sobre ações a serem efetuadas, 
atividades também geradoras de construção do conhecimento por parte 
dos/as acadêmicos/as, caracterizando mais uma vez o uso de tecnologias 
de comunicação para sua aprendizagem.

Ação muito importante é a visitação efetuada pelos acadêmicos/as 
matriculados/as no componente curricular aos ensaios, ocasião em que cada 
grupo apresenta sua pesquisa “in loco”, permitindo análises e discussões, 
com o conjunto dos colegas, a respeito das variáveis em estudo, permitindo 
mais uma vez e de forma diversa a prática da construção do conhecimen-
to, com outra aplicação da metodologia de sala de aula invertida. Salienta-
se aqui a visão ampla sobre determinada cultura e cultivar propiciada pela 
análise de mais de um experimento, citando, por exemplo, a testagem da 
resposta de um determinado híbrido de milho à densidade de cultivo em um 
ensaio e ao espaçamento entre linhas de cultivo em outro. A visualização a 
campo dessas variáveis permite a contextualização de conceitos já trabalha-
dos ou a serem trabalhados futuramente em sala de aula. 

Concluída a condução do ensaio, por ocasião da colheita das par-
celas referentes aos diversos tratamentos em estudo, os dados são siste-
matizados e analisados estatisticamente, em acordo com o aprendizado 
já ocorrido no componente curricular Técnicas e Análises Experimentais, 
consistindo, normalmente, em cálculo de médias, desvios padrão, Análise 
de Variância (ANOVA), teste de Tukey, coeficiente de correlação de 
Pearson e regressões.

Passo subsequente é a estruturação do relato do estudo realizado à 
campo, com apresentação dos dados analisados estatisticamente e a dis-
cussão dos mesmos à luz de estudos efetuados por outros pesquisadores. 
Esse conjunto de informações e conhecimentos formam o Capítulo 3 do 
estudo, sendo que os Capítulos 1 e 2 já foram estruturados no projeto da 
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pesquisa, versando, respectivamente sobre os Aspectos Metodológicos e a 
Fundamentação Teórica que embasaram a pesquisa. 

Essas três peças, juntamente com a conclusão (na qual as hipóteses 
construídas para a pesquisa são analisadas e o problema proposto respondi-
do), embasam o artigo a ser entregue ao professor responsável pelo compo-
nente curricular a que a pesquisa se refere, ou seja, o artefato da aprendiza-
gem baseada em projetos. Por fim, a esses somam-se as referências utilizadas.

A última etapa desse processo de aprendizagem no âmbito do com-
ponente curricular é a socialização dos conhecimentos gerados pelas pesqui-
sas efetuadas, o que ocorre em seminário no qual cada grupo efetua apre-
sentação, análise e discussão dos resultados de seu estudo e as mesmas são 
disponibilizadas a todos/as os/as estudantes na plataforma do componente 
curricular. Após cada apresentação são efetuados questionamentos pelo 
conjunto de estudantes e ponderações por parte do professor orientador.

Uma questão que deve ser considerada é como proceder no caso 
de acadêmico/a que não conduz ensaio ou que tem seu estudo abortado, 
o que ocorre por razões diversas, tais como intempéries que comprome-
teram o estudo (secas, geadas, etc.), equivocada implantação do ensaio 
ou erros de condução do mesmo. Nesses casos, os/as estudantes se sub-
metem a uma avaliação escrita, com peso igual ao dos trabalhos condu-
zidos, ou seja, quatro pontos, a ser elaborada pelo professor orientador, 
após o seminário de socialização dos conhecimentos, sobre os resultados 
aferidos pelos grupos e apresentados no referido seminário. Nesse caso 
esses acadêmicos/as têm limitada a sua da construção do conhecimen-
to, uma vez que a mesma ocorre em formato tradicional quase em sua 
totalidade.

3 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a aplicação dessa metodologia para diferentes turmas 
da Faculdade de Agronomia, em um período de dez anos, duas vezes ao 
ano, ou seja, vinte vezes, é possível tecer algumas considerações finais.

É notório o envolvimento dos/as acadêmicos/as com a atividade 
em tela, notadamente na busca de solução aos problemas propostos, re-
ferendando a motivação gerada pela aprendizagem baseada em projetos, 
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cabendo salientar ainda o engajamento destes no trabalho colaborativo, 
mais uma habilidade desenvolvida a partir da aplicação dessa metodologia.  

Em que pese a motivação dos/as estudantes em relação aos estu-
dos propostos, ainda se nota carência de proatividade quando demandada 
a situação de sala de aula invertida, possivelmente decorrência de uma 
cultura que não prima pela leitura e ainda está calçada na transmissão do 
conhecimento, fator limitante ao completo êxito de sua adoção.

Considerando que uma das características do ensino superior é a 
geração de pesquisa articulada com o ensino e extensão, a experiência 
descrita promove essa interação e, por outro lado propicia aos envolvidos 
publicação de artigos científicos, o que vem ocorrendo no presente caso, 
seja em evento institucional (Salão de Pesquisa SETREM - SAPS), seja 
em eventos estaduais ou nacionais (Congresso Brasileiro de Pesquisa de 
Aveia, Congresso Sul-Brasileiro de Pesquisa de Milho e Sorgo, Seminário 
Brasileiro de Canola, entre outros).

Relativamente ao desempenho dos/as acadêmicos/as nos compo-
nentes curriculares Plantas de Lavoura I e II é possível perceber no perío-
do de sua aplicação, que aqueles/as que efetuaram a pesquisa científica 
tiveram desempenho significativamente superior, com raros casos de re-
provação, corroborando a narrativa de Gonçalves (2017) sobre o caso dos 
acadêmicso/as de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, o que atesta a eficácia da aprendizagem baseada em projetos.

Nesse sentido, foi possível concluir que a experiência aplicada aos 
acadêmicos/as da Faculdade de Agronomia SETREM tem relação com 
duas importantes metodologias ativas, a sala de aula invertida e a apren-
dizagem baseada em projetos, sendo a primeira a base inicial do processo 
de aprendizagem e a segunda o embasamento principal das atividades de-
senvolvidas. Cabe ainda ressaltar que, a partir dessa análise, o corpo do-
cente da faculdade pretende envolver mais componentes curriculares nessa 
mesma experiência, de forma transversal à grade curricular, aumentando 
a autonomia dos/as acadêmicos/as, bem como proporcionar o trabalho 
colaborativo entre diferentes turmas visando alcançar melhores e mais sig-
nificativos níveis de aprendizagem.
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ANEXO A: Modelo de mapa de campo utilizado para orientação dos ensaios

ANEXO B: Variáveis a serem analisadas no ensaio
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PLANEJAMENTO REVERSO 
NO ENSINO SUPERIOR: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Rodrigo Luís Bispo Souza  

1 INTRODUÇÃO

O objetivo do presente artigo é demonstrar a aplicação do Backward 
Design (planejamento reverso) no âmbito do ensino superior. Em contraste 
com educadores dos níveis básico e intermediário de educação, professo-
res do ensino superior recebem pouca formação pedagógica.  Há uma per-
cepção de desalinhamento entre as metas estabelecidas para o ensino supe-
rior e o treinamento de docentes que atuarão nestes espaços (MICHAEL; 
LIBARKIN, 2016). 

O currículo de uma disciplina e/ou curso se caracteriza como “ins-
trumento norteador das práticas de formação” (GESSER; RANGHETTI,  
2011, p. 3). Numa perspectiva positivista ainda vigente de organização de 
práticas de formação, grande parte do processo educativo ainda se baseia 
na transmissão de um saber pronto e fechado, que tem como tripé caracte-
rístico obedecer a uma organização curricular bem estabelecida, com uma 
progressão linear e que está fundado, mais frequentemente, na transmissão 
verbal do professor (GESSER; SPEZIA,  2011).  Em diversos contextos, 
tal situação pode ser visualizada através de planos de ensino que são mon-
tados com premissas de uma aprendizagem daquilo que é interessante (sob 
o ponto de vista docente), centrada no conteúdo e onde a busca se dá pelas 
metodologias que serão utilizadas em sala de aula para efetivar a transmis-
são (WIGGINS; MCTIGHE, 2005).

O Backward Design trata-se de uma abordagem de planejamento 
de programas/currículos de ensino, baseado no princípio de que a efeti-
vidade dos mesmos resulta do foco na aprendizagem do aluno e aluna,  
propiciada por um delineamento que vise a compreensão, fruto de um 
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alinhamento entre currículo, avaliação e ensino (WIGGINS; MCTIGHE, 
2005). Com isso, o planejamento reverso se configura como a materializa-
ção do que pode ser conceituado como alinhamento construtivo, que tem 
como pilares principais o processo de construção de significados através 
de atividades relevantes e a necessidade da formatação de um ambiente 
adequado e estruturado pelo docente. O alinhamento construtivo otimiza 
as condições para a aprendizagem de qualidade e de alto nível, caracteri-
zada como aquela que mobiliza domínios cognitivos complexos (BIGGS, 
2003;  JENSEN, BAILEY, KUMMER, SCOTT WEBER, 2017).

No contexto brasileiro, estudos, utilizando as etapas do planejamen-
to reverso, foram feitos buscando o desenvolvimento de uma ferramenta 
para o planejamento de metodologia de ensino na área da computação 
(VIDAL, 2016), como referência em um processo de  adaptação de re-
cursos educacionais do campo da matemática para a realidade brasileira 
(BRAGA DE CASTRO; SOUZA; LUIZ; FILHOS, 2012), como inspira-
ção no uso de aprendizagem baseada em problemas em disciplinas de cur-
sos profissionalizantes (FRANCO-DALL’AGNOL; AMARAL; CRUZ; 
RAPACCI;  CADENA VON BAHTEN, 2021) e como base conceitual 
para a construção de estudos de caso e problemas na busca do engajamen-
to de estudantes (CADENA VON BAHTEN; ENGELHORN, 2017). É 
possível perceber uma predominância da aplicação desta abordagem na 
área de exatas, na busca da facilitação de um aprendizado que tem como 
característica ser técnico ou demasiado abstrato exigindo dessa forma, 
uma constante interlocução com a prática. Porém, são escassos os regis-
tros na área da saúde ou de humanidades. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2. 1 ETAPAS DO BACKWARD DESIGN

No Backward Design, pelo menos três etapas são fundamentais se-
rem seguidas: a) a identificação dos resultados desejados; b) a determina-
ção de evidências de aprendizagem aceitáveis; e c) a busca de experiên-
cias de aprendizagem condizentes com as fases anteriores (WIGGINS; 
MCTIGHE, 2005).  A figura 1 ilustra o processo de construção do plane-
jamento de forma reversa. 
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Figura 1. Etapas do Backward Design. 

Fonte: WIGGINS; MCTIGHE (2005).

2.1.1 Identificação dos resultados desejados   

O uso do termo reverso, busca dar a ideia de que se deve começar 
pelo fim. Ou seja, a primeira tarefa na construção de um currículo e/ou 
programa de ensino, deveria ser o estabelecimento dos objetivos de apren-
dizagem. Estes são conceituados como um desempenho cognitivo, atitudi-
nal ou emocional esperado pelo docente de seus discentes, como condição 
para considerá-los efetivamente familiarizados com determinado assun-
to.  Tal processo significa a estruturação clara e consciente das metas do 
ensino-aprendizagem com foco na mudança de pensamentos, condutas e 
ações (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

Para a efetividade dessa etapa, é necessária a consulta aos parâme-
tros de aprendizagem esperados para o contexto, sejam eles nacionais, es-
taduais ou regionais, assim como definidos especificamente para uma área 
do conhecimento ou curso. Um dos grandes  desafios é conseguir fazer 
escolhas, baseadas em  prioridades,  sobre o que alunos e alunas devem 
efetivamente aprender, as grandes ideias a serem assimiladas, mesmo que 
haja muitas coisas interessantes (e com certeza existem) naquele campo 
do saber que precisam ser transmitidas (WIGGINS; MCTIGHE, 2005). 

2.1.2 Determinação de evidências aceitáveis  

Como sequência da etapa inicial, é preciso elencar parâmetros acei-
táveis que poderão ser capazes de demonstrar que os objetivos propostos 
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foram alcançados.  O foco das evidências é de serem capazes de  “docu-
mentar e validar se a aprendizagem desejada foi atingida, não simplesmen-
te como um conteúdo a ser coberto ou como uma série de atividades de 
aprendizagem’’ (WIGGINS; MCTIGHE, 2005, p. 18). 

Importante ressaltar que configura-se como questão sensível desta 
etapa a noção de que não se pode estabelecer medidas exatas de que a 
aprendizagem se efetivou, de que realmente as grandes ideias foram de-
vidamente assimiladas ou do que pode ser concebido como evidência no 
sentido estrito da palavra (VIDAL, 2016). 

2.1.3 Planejar experiências de aprendizagem e de ensino

Neste ponto do planejamento o professor assume o lugar de media-
dor, buscando metodologias, que se desdobram em atividades, materiais 
e recursos,  que serão mais adequadas para o êxito das etapas anteriores. 
Diante disso, a escolha de tarefas a serem executadas, modelos de rotina em 
sala a serem implantados e técnicas instrucionais obrigatoriamente devem 
obedecer a uma intencionalidade docente (WIGGINS; MCTIGHE, 2005).

Salienta-se a noção processual do percurso, juntando momentos 
diagnósticos, formativos e somativos. Ao planejar-se avaliações diagnós-
ticas, busca-se um momento anterior às experiências de aprendizagem 
que seja capaz de mapear conhecimentos prévios e a definição de pontos 
de partida.  As avaliações formativas tem como característica gerarem in-
formações, através de momentos formais ou informais, ao longo do pro-
cesso, constituindo possibilidade de interação contínua professor-aluno e 
readequação de necessidades. Já as somativas tem como principal aspecto 
definidor, serem um ponto final do percurso, geralmente servindo para 
mensuração e julgamento do todo a aprendizagem  (MIQUELANTE; 
PONTARA; CRISTÓVÃO; SILVA, 2017).

2.2 FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 

No contexto brasileiro, os cursos de graduação de ensino superior tem 
como parâmetros fundamentais de sua organização as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs), delineadas pelas diversas entidades representativas das 
áreas de formação, sistematizadas pelo Conselho Nacional de Educação 
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(CNE) e homologadas pelo Ministério da Educação (MEC). Tais referências  
contam com o principal objetivo de estabelecer bases comuns de formação, 
assim como  “orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a ava-
liação das propostas pedagógicas” das instituições (BRASIL, 2013). 

As DCNs dos cursos de Psicologia (MEC, 2011) sugerem a necessi-
dade de construção e aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitu-
des nos âmbitos da atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, lide-
rança, administração e gerenciamento, assim como educação permanente. 
A construção de diretrizes curriculares nacionais para o curso de Psicologia 
trata-se de um avanço rumo a um paradigma que seja menos conteudista 
e transmissor, caracterizado pelo currículo mínimo, e mais baseado no de-
senvolvimento de competências  (GALINDO; TAMMAN; SOUSA, 2020). 

A formação dos futuros e futuras psicólogos e psicólogas têm como 
norte a busca de uma formação alicerçada no tripé atuação profissional, 
pesquisa e ensino. Tais aspectos devem ser permeados por princípios e 
compromissos como:  

I - construção e desenvolvimento do conhecimento científico em 
Psicologia; II - compreensão dos múltiplos referenciais que buscam 
apreender a amplitude do fenômeno psicológico em suas interfaces 
com os fenômenos biológicos e sociais; III - reconhecimento da di-
versidade de perspectivas necessárias para compreensão do ser hu-
mano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que 
permitam a apreensão da complexidade e multideterminação do fe-
nômeno psicológico; IV - compreensão crítica dos fenômenos sociais, 
econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais ao exercício 
da cidadania e da profissão; V - atuação em diferentes contextos, 
considerando as necessidades sociais e os direitos humanos, tendo 
em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 
organizações e comunidades; VI - respeito à ética nas relações com 
clientes e usuários, com colegas, com o público e na produção e di-
vulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área da Psicologia; 
VII - aprimoramento e capacitação contínuos. (BRASIL, 2011, p. 1)

Para isso, há a previsão da organização dos cursos de graduação a 
partir de sete eixos estruturantes: fundamentos epistemológicos e histó-
ricos, fundamentos teórico-metodológicos, procedimentos para investiga-
ção científica e prática profissional, fenômenos e processos psicológicos, 
interfaces com campos afins do conhecimento e práticas profissionais. 
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Estes eixos devem estar articulados em um conjunto de  componentes cur-
riculares que caracterizam um núcleo comum de conhecimentos basilares 
da área e ênfases curriculares (BRASIL, 2011).

3 A PRÁTICA DO PLANEJAMENTO REVERSO   

Como forma de ilustração do uso do Backward Design, neste trabalho 
será descrita a construção do plano de ensino de uma disciplina do curso 
de graduação em  Psicologia de uma faculdade do Vale do Sinos, no Rio 
Grande do Sul.  O processo de organização deu-se respeitando as etapas 
do planejamento reverso. O componente curricular utilizado como caso 
exemplo denomina-se Psicologia: ciência e profissão. As etapas do plane-
jamento executadas são resumidas no quadro 1: 

Quadro 1. Etapas e procedimentos de planejamento reverso.

Etapas Procedimentos

Identificação dos resultados desejados

Consulta aos documentos normativos = 
DCNs e ementa da disciplina

 Estabelecimento das grandes ideias

Organização das grandes ideias como 
módulos

Decisão do nível de aprofundamento de 
cada grande ideia

Instituição dos objetivos de aprendizagem

Definição de unidades de ensino por 
módulos

Determinação de evidências aceitáveis

Definição de critérios (formais e infor-
mais) para a avaliação dos objetivos de 

aprendizagem

Designação de avaliação formativas e 
somativas

Alocação dos instrumentos de avaliação 
dentro das unidades de ensino

Planejar experiências de aprendizagem 
e ensino.

Pesquisa por metodologias

Construção de atividades baseadas nas 
metodologias escolhidas

Organização da gestão da sala de aula

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
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3.1 FASE 1: DELINEANDO RESULTADOS DESEJADOS  

Neste momento do planejamento e como primeira subetapa para de-
lineamento dos objetivos de aprendizagem, foram consultados dois docu-
mentos norteadores da formação em Psicologia: as diretrizes curriculares 
nacionais (BRASIL, 2011) e o plano pedagógico do curso (IENH, 2018). 

A disciplina escolhida faz parte do eixo fundamentos epistemoló-
gicos e históricos, este tem como foco propiciar ao formando e formanda 
“o conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do 
saber psicológico, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as 
linhas de pensamento em Psicologia” (BRASIL, 2011, p. 2). Além disso, 
o componente curricular se configura no plano pedagógico do curso como 
introdutória, pertencendo ao núcleo comum da formação, com o objetivo 
de permitir ao discente uma base de conhecimento dos principais conteú-
dos da área, como área de e atuação (BRASIL, 2011). 

O PPC do curso citado traz como ementa para esta disciplina o 
seguinte texto:

História da evolução do pensamento psicológico no mundo e no 
Brasil. Bases filosóficas, epistemológicas e históricas da Psicologia. 
Inserção profissional do psicólogo no Brasil nas suas diferentes áreas 
de atuação. Funcionamento do Sistema Conselhos de Psicologia no 
Brasil. Regulamentação e fiscalização da profissão de psicólogo. 
Princípios éticos da profissão. Possibilidades e compromissos atuais 
da Psicologia como ciência e profissão. (IENH, 2018, p. 87)

Destes documentos pode-se apreender as grandes ideias que seriam 
o foco dos estudos, segunda subetapa do processo:  bases epistemológicas,  
filosóficas e históricas da construção do conhecimento;  principais linhas 
de pensamento; áreas de atuação do profissional e organização da profis-
são no país. Cada um destes aspectos passou a ser considerado como um 
módulo da disciplina, contando, inicialmente, com um número arbitrário 
de aulas para o desenvolvimento do assunto. 

A quinta e a sexta subetapa foram permeadas por decisões e escolhas, 
acerca do nível de aprofundamento possível em cada um destes módulos 
e a consequente definição dos  objetivos de aprendizagem. Neste momen-
to, foi preciso delinear prioridades e assumir que a liberdade de ensinar é 
restrita também pelo tempo disponível, ou seja, há muitas possibilidades 
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do que ensinar, porém não há tempo para aprofundar tudo (WIGGINS; 
MCTIGHE, 2005). O instrumento teórico-metodológico utilizado para esse 
processo foi a Taxonomia de Bloom, em sua versão revisada (TB-VR). A 
TB-VR utiliza uma classificação hierárquica das metas de aprendizagem, 
sendo uma abordagem que visa conduzir alunos e alunas “raciocínio e abs-
trações de alto nível (higher order thinking), sem distanciar-se dos objetivos 
instrucionais previamente propostos” (FERRAZ; BELHOT, 2010).  A figu-
ra 2 apresenta os níveis de operações cognitivas sugeridas pela taxonomia, 
partindo de objetivos mais simples até os pontos mais complexos.

Figura 2. Hierarquia dos objetivos de aprendizagem da Taxonomia de Bloom em sua 
versão revisada 

Fonte: ANDERSON; KRATHWOHL; AIRASIA, (2001) apud FERRAZ; BELHOT 
(2010) 

Adequando as grandes ideias levantadas nos documentos normati-
vos da disciplina com a proposta da taxonomia, chegou-se a três módulos 
na disciplina com seus respectivos objetivos e níveis de complexidade das 
operações cognitivas a que se queria conduzir os discentes. Ainda dentro 
destes objetivos maiores foram elencados objetivos menores ou interme-
diários, sendo essas etapas necessárias para a busca das metas maiores. 
Importante salientar que, neste ponto do planejamento, foi essencial ser 
fiel a busca da resposta a uma pergunta chave: ao final desta aula ou  mó-
dulo o que os alunos e alunas deverão ser capazes? O quadro 2 sintetiza os 
módulos, objetivos de aprendizagem mais complexos e os intermediários. 
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Quadro 2:  Descrição dos módulos, objetivos de aprendizagem mais complexos e 
intermediários. 

Módulo Ao final o aluno 
deverá ser capaz de:

Para alcançar este objetivo é necessário 
que o aluno:

Bases filosóficas, 
epistemológicas 
e históricas da 

Psicologia.

Analisar funda-
mentos filosóficos 
e epistemológicos 
nos sistemas de 
pensamento da 
Psicologia.

1. Nomear filósofos que influenciaram a 
formação da psicologia 
2. Descrever ideias filosóficas que in-
fluenciam a psicologia 
3. Descrever ideias filosóficas que in-
fluenciam a psicologia
4. Resumir visões de mundo e de ser 
humano que influenciam a psicologia.

História da 
evolução do 
pensamento 

psicológico no 
mundo.

Diferenciar siste-
mas de pensamento 
teórico na Psico-
logia

1. Reconhecer o sistema de pensamento 
estruturalista, associacionista e funcio-
nalista
2. Reconhecer o sistema de pensamento 
comportamentalista e cognitivista 
3. Reconhecer o sistema de pensamento 
psicanalítico.

História da 
evolução da Psi-
cologia no Brasil 
e no Rio Grande 

do Sul

Ordenar os fatos 
históricos da inser-
ção da Psicologia 
no Brasil e no RS

1. Sintetizar os fatos que precederam  
regulamentação da psicologia no Brasil
2. Sintetizar os fatos da história geral 
que influenciaram no desenvolvimento 
da Psicologia no Brasil e no Rio Grande 
do Sul.

Inserção pro-
fissional do 
psicólogo no 

Brasil nas suas 
diferentes áreas 

de atuação.

Diferenciar a atu-
ação da psicologia 
em diferentes cam-
pos de trabalho.

1.Sintetizar o trabalho da Psicologia no 
desenvolvimento de carreiras;
2.Sintetizar o trabalho da Psicologia no 
sistema jurídico (prisional);
3.Sintetizar o trabalho da Psicologia na 
educação;
4. Sintetizar o trabalho da Psicologia na 
clínica ;
5. Sintetizar o trabalho da  Psicologia no 
esporte;
6. Sintetizar o trabalho da Psicologia no 
SUAS e SUS.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A relação entre a figura 2 e o quadro 2 permite perceber que nos 
objetivos intermediários são utilizados verbos como sintetizar, reconhe-
cer, resumir, nomear e descrever que estão ligados a categorias cognitivas 
básicas da taxonomia como a de lembrar/recordar, capacidade de sele-
cionar e reproduzir informações memorizadas, compreender, bem como 
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desenvolver a habilidade de estabelecer conexões do conhecimento atual 
com o prévio e reproduzir este novo saber a partir de seu referencial de 
comunicação (FERRAZ; BELHOT, 2010).

A escalada dos objetivos intermediários teve como meta conduzir 
os discentes a categorias cognitivas superiores, descritas através dos verbos 
analisar e diferenciar, que representam a capacidade analítica; esta enten-
dida como a habilidade de separar os fatos, levando em consideração o 
que é relevante, o que é importante e o que não é, buscando as inter-rela-
ções entre eles (FERRAZ; BELHOT, 2010).

Também se pode chamar a atenção que no módulo três (História 
da evolução da Psicologia no Brasil e no Rio Grande do Sul) em um dos 
objetivos descritos, foi utilizada a palavra ordenar, pertencente ao nível 
cognitivo do lembrar, recordar. Tal situação ilustra que nem sempre em 
uma disciplina será possível conduzir os alunos e alunas aos níveis mais 
complexos, em função de tempo e principalmente de priorizar o que real-
mente deve ser o foco de aprofundamento. 

3.2 FASE 2: DETERMINAÇÃO DE EVIDÊNCIAS ACEITÁVEIS  

A fase 1 apresenta uma importante complexidade e exige certo tem-
po de organização. Porém, a partir dela as fases subsequentes são facilita-
das e acabam exigindo um tempo menor de trabalho. Elencados os objeti-
vos dos módulos e os intermediários destes, uma outra pergunta se levanta 
para o professor-planejador: quais serão as evidências de que realmente o 
aluno conseguiu atingir os objetivos propostos?

Para responder a esta questão foram delineadas algumas ideias com 
base nos objetivos anteriormente citados. O quadro 3 três apresenta a sín-
tese deste processo. 

Quadro 3: Critérios para avaliação do desempenho. 

Módulo Critérios objetivos 
mais complexos Critérios objetivos intermediários

Bases filosóficas, 
epistemológicas e his-
tóricas da Psicologia.

Relacionar ele-
mentos de sistemas 
filosóficos e escolas 
de pensamento da 
Psicologia.

- O aluno deve ser capaz de dizer 
alguns nomes de filósofos.
- Descrever ideias filosóficas 
estudadas.
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História da evolução 
do pensamento psico-
lógico no mundo.

Encontrar elemen-
tos de convergência 
entre as teorias e 
seus pontos de diver-
gência.

- Conseguir reproduzir termos, 
características e nomes de pensa-
dores estruturalismo, associacio-
nismo e funcionalismo, psicanálise 
e comportamentalismo.

História da evolução 
da Psicologia no Bra-
sil e no Rio Grande 
do Sul

Inferir relações com 
a história geral do 
país e do estado.

Conseguir citar e ordenar tem-
poralmente fatos importantes da 
história da Psicologia em âmbito 
nacional e regional.

Inserção profissional 
do psicólogo no Brasil 
nas suas diferentes 
áreas de atuação.

Descrever elementos 
de convergência e 
divergência da atua-
ção da psicologia em 
diferentes contextos.

Listar características da atuação 
da psicologia em diversos espaços, 
assim como recordar os principais 
pontos de desafio para a categoria

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

As ideias apresentadas estão diretamente ligadas aos objetivos pro-
postos. Pode-se perceber que em cada módulo foi delineado o que se espe-
rava dos alunos e alunas no que se refere à produção, ou seja, o desempe-
nho seria medido levando em consideração a apresentação de habilidades 
condizentes com as metas de aprendizagem. Todo o processo da segunda 
fase está voltado para o estabelecimento de critérios razoáveis que, sendo 
conhecidos dos professores e alunos, nortearão toda e qualquer atividade 
feita em sala de aula  (WIGGINS; MCTIGHE, 2005). Todavia, não se le-
vou em consideração apenas aspectos formais como evidências aceitáveis, 
sendo que fatores informais também poderiam ser indicativos da efetivi-
dade da aprendizagem. Poderiam ser considerados nesse contexto, o nível 
das perguntas feitas pelos alunos e alunas, a construção de exemplos feitos 
nas discussões, complementos ao conteúdo, dentre outros elementos.

3.3 FASE 3: PLANEJAR EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM E 
ENSINO.

A fase 3 relaciona-se diretamente com as unidades de ensino (au-
las). A pergunta central desta fase refere-se ao que será ensinado em cada 
aula e a melhor forma para isso, assim como, as atividades que proporcio-
nem uma experiência de aprendizagem que engaje o grupo discente. Em 
síntese, tal etapa se configura como o momento de eleição de “métodos de 
ensino, sequência de aulas e recursos materiais” (WIGGINS; MCTIGHE, 
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2005, p. 18). Essa etapa exige uma pesquisa a fim de obter metodologias 
diversificadas, que tenham como foco central a busca do engajamento e 
protagonismo de alunos e alunas. 

Referente a disciplina de Psicologia: ciência e profissão, foram de-
lineados conteúdos necessários para cada módulo e atividades que pudes-
sem colaborar. Um ponto importante neste momento, seria sair da lógica 
da aula expositiva como uma única forma de instrução. Para isso, foram 
usadas atividades investigativas, montagem de quadros-sínteses, discus-
sões dirigidas em pequenos grupos, construções de diários de aprendiza-
gem e questionários dirigidos. Nesse contexto, foi possível organizar mo-
mentos em uma mesma aula que fossem síncronos, com a  turma reunida, 
discussão conjunta e explanação do professor e momentos assíncronos, 
trabalhos nos grupos, investigação de tópicos, uso de vídeos, etc. 

Imprescindível citar que nenhuma atividade poderia ser dada sem 
uma análise intencional da mesma e seguindo uma estrutura (WIGGINS; 
MCTIGHE, 2005). Isso significa que para a realização efetiva do traba-
lho em grupo, todos deveriam saber qual será a sua tarefa (relator, gestor, 
árbitro do tempo…); a partir de um seminário, todos precisariam saber 
perguntas que direcionariam a discussão e o tempo que teriam para reali-
zar a mesma; na montagem de quadros, seria necessário estar claro o que 
é esperado na produção. Toda e qualquer atividade precisa estar com um 
enunciado claro, com perguntas condizentes com o nível dos objetivos ins-
trucionais daquela aula ou unidade. 

A terceira fase ainda se desdobrou em uma subfase, denominada 
gestão de sala, que aconteceria ao longo do semestre. Nesta subfase o 
objetivo visa refletir sobre a organização de aspectos como o tempo da 
aula e distribuição de atividades, seguindo uma lógica de gestão baseada 
na sequência proposta por Freire (2020): ativação, aquisição, aplicação e 
autoavaliação. 

O processo se iniciava com a busca pelo engajamento de alunos e 
alunas através de ganchos, histórias, músicas ou perguntas disparadoras 
do assunto ou aplicação de avaliação diagnóstica. No momento da aquisi-
ção, o grupo poderia ser convocado a realizar atividades investigativas ou 
a participar de forma ativa de uma apresentação do professor com duração 
delimitada. Em seguida foi proposto atividades relacionadas a aplicação 
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do conhecimento, como problemas, vídeos com perguntas direcionadas, 
com o objetivo de que os alunos e alunas desenvolvessem um papel ativo 
no processo de assimilação do conteúdo. Por fim, um momento de autoa-
valiação foi ofertado para que houvesse uma reflexão sobre o percurso de 
aprendizado realizado naquela unidade de ensino. 

Por se tratar da execução das aulas, esta última fase foi apenas de-
senhada em linhas gerais, considerando que de uma aula para outra o pla-
nejamento necessitaria ser avaliado e readequado conforme as demandas 
que surgiram, principalmente da conexão de uma unidade de ensino an-
terior a posterior. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como finalidade principal refletir sobre pla-
nejamento pedagógico no ensino superior. Para tanto foi apresentada uma 
ferramenta de organização da elaboração de planos de ensino denomina-
da Backward Design (planejamento reverso). Como ilustração demonstrou-
-se a aplicação desta metodologia em uma disciplina no ensino superior do 
curso de bacharelado em Psicologia.  

Mostra-se urgente a qualificação pedagógica dos docentes que tra-
balham no ensino superior, para além do uso de ferramentas e metodolo-
gias ativas, mas de uma construção de uma concepção diferenciada acerca 
do processo de aprendizagem, que leve a busca de processos mais efetivos, 
com foco nos alunos e alunas. 

Nesta linha, um dos grandes desafios é a necessidade de mudança 
da lógica de planejamento, caracterizada pela sequência conteúdos-aulas, 
com a simples distribuição de textos e temas para cada aula. Tal realidade 
gera falta de conexão e intencionalidade no percurso formativo de alunos e 
alunas que, por vezes, não conseguem entender o porquê aprendem certos 
assuntos e o que é esperado de desempenho dos mesmos nas atividades. 
Algumas vezes tais situações geram alunos e alunas inseguros referente as 
suas dúvidas ou sobre a efetividade de aprendizagem.

Em contato inicial, a lógica do planejamento reverso pode gerar a 
sensação de um trabalho exaustivo para docentes que têm pouca familiari-
dade com questões pedagógicas. É necessário refletir que o gasto de tempo 
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com a construção de um plano de ensino alinhado faz o/a professor/a 
saber para onde está caminhando e onde quer chegar. 

As publicações com Backward Design no Brasil ainda podem ser con-
sideradas em número baixo, mostrando a necessidade de divulgação desta 
metodologia como a publicação de materiais que possam servir de apoio 
a profissionais que almejam repensar e aprimorar a sua prática, aqui em 
especial no ensino superior. 
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GESTÃO EDUCACIONAL: 
NO DIÁLOGO, O TECER COLETIVO 

DOS FIOS DE SABERES

Marguit Carmem Goldmeyer

1 INICIALIZANDO...

Pergunto-me, com frequência, por que como gestora de escola e 
principalmente, gestora em sala de aula, instigo o diálogo entre as pessoas, 
por que promovo momentos debates com diferentes grupos de educado-
res, por que o estímulo nas escolas e por que tantas vezes recomendo: 
“tenta dialogar, usa de toda franqueza e senta para conversar”. 

Talvez, parodiando o poeta Manoel de Barros (2003, p. 8.) poderia 
dizer: “trago das minhas origens crianceiras” esta necessidade de querer 
participar, de mudar a direção das rotas vistas como única possibilidade. 
Quando criança, escondia-me debaixo da mesa quando pessoas estranhas 
vinham nos visitar. No entanto, estar debaixo da mesa permitia-me ouvir 
tudo o que se passava, acompanhar aquela conversa de gente grande e 
torcer pelas palavras amáveis e sinceras de meu pai. 

Depois de aquela gente ir embora, haveria um espaço para mim: 
sentar junto na conversa do pátio, debaixo do cinamomo, durante a roda 
do chimarrão. Os assuntos seriam discutidos, rediscutidos várias vezes, ao 
redor da mesa, durante as refeições. Não sabiam eles, mas do jeito deles 
estavam dialogando, comungando, estavam se olhando nos olhos, ponde-
rando os prós e os contras das decisões que deviam ser tomadas, xingando-
-se, às vezes, o que me assustava e talvez por isso também me assuste um 
pouco até hoje. Mas vem “das minhas origens crianceiras” esse desejo de 
ouvir o que se tem para dizer, de simplesmente observar e, então, de con-
versar olhando nos olhos, ouvindo atentamente e com respeito para que as 
ideias fluam, como a brisa que sentia debaixo do cinamomo. Da timidez 
crianceira talvez venha esse cuidado exagerado, por vezes, com os mais 
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tímidos, uma preocupação com o entrosamento de todos, com o bem-estar 
do grupo, para que todos se sintam bem e contribuam de forma amorosa. 

A metáfora da onda, usada por Martin Buber (1979, p.28) ilustra 
essa relação do ir-e-vir no processo dialético de ir ao encontro do outro, da 
coragem de se lançar à dialogação: “Aí não se conhecerá, permanecendo 
na praia contemplando as espumas das ondas. Deve-se correr o risco, é 
necessário atirar-se na água e nadar”.

O diálogo, para se tornar um elo de relações consistente, não-fecha-
do, aberto a mudanças, flexível a críticas e a contradições, precisará ser 
mediado por pessoas corajosas e ousadas, capazes de se atirar na água e 
dispostas a nadar por mares desconhecidos: nossa educação e na socieda-
de clama por isso.

O presente artigo abordará a temática do diálogo em e com redes 
que se tecem no espaço escolar e que ganham sentido pelo engajamen-
to das pessoas. Teias que podem iniciar com quatro mãos e que, com o 
tempo, pelo conhecimento produzido e compartilhado, ampliam-se para 
equipes maiores até atingirem toda a escola pelos processos de gestão par-
ticipativa e democrática e lançam-se por cima dos muros. As reflexões são 
baseadas em uma pesquisa realizada em uma rede particular de ensino do 
Brasil. Realizou-se entrevistas com integrantes das equipes gestoras.

2 NO MOVIMENTO DOS FIOS DO DIÁLOGO: SABERES DA 
EXPERIÊNCIA

Pessoas dão vida às paisagens quando a amam e respeitam! Pessoas 
podem pegar a terra nas mãos, pessoas podem plantar, podem sentir aro-
mas. Pessoas podem ser como as árvores que oferecem sua sombra, prote-
gem do sol, acolhem, estendem seus ramos como se fossem abraços aber-
tos que acolhem o caminhante. 

Assim como na natureza tudo está interligado, como todas as ações 
têm algum reflexo sobre o todo, inspirei-me na natureza e escolhi a árvore 
como símbolo dos meus entrevistados, por considerá-los sábias árvores, 
cujos ramos de sabedoria estendem-se e acolhem os caminhantes sedentos 
de conhecimentos.

Considero também os teóricos pensadores, que indicaram e emba-
saram o tecer do presente estudo, árvores acolhedoras que me ofereceram 
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sua copa, para que a partir delas pudesse avistar os entrelaçamentos do 
diálogo pedagógico e seus movimentos na escola. Muitos autores entram 
nessa rede de saberes. Destaco Paulo Freire que mostra o caminho do 
diálogo, da educação que liberta, da conscientização, da necessidade de 
assumirmos nosso papel como sujeitos da história da rede e na rede edu-
cacional deste país. Cabe também destacar uma árvore firme e inspiradora 
chamada Dr. Balduíno Andreolla orientador desta tessitura. 

As entrevistas foram o caminho para a coleta de dados. Fiz entrevis-
tas com 20 direções de escolas e com 20 coordenações pedagógicas de uma 
rede de escolas de ensino comunitário. No perfil das pessoas entrevistadas 
foi considerada a regionalidade, a caminhada de gestor (a): pessoas com 
mais tempo de serviço e outras com menos. O critério do gênero também 
pesou na escolha. A maioria das direções são homens; mas tive o cuidado 
e o prazer de entrevistar algumas mulheres diretoras.

Outro motivo que me fez optar pelo símbolo da árvore foi a simbio-
se interpretada por Morin (2005, p.38), ocorre entre vegetais, entre vegetais 
e animais, entre animais e entre alguns tipos de hospedeiros e microrga-
nismos. São associações nas quais seres de diferentes espécies se benefi-
ciam reciprocamente. Algumas plantas, como a orquídea, por exemplo, 
vivem na árvore sem prejudicá-la. A árvore fica muito bem, e a orquídea 
também. Há momentos na vida das lideranças de escolas em que elas pre-
cisam estar fortes para que outros possam se segurar nelas e, talvez, até 
buscar seu sustento em seus galhos. Todavia, surgem situações em que 
também as lideranças preferem ser orquídeas e procuram seu alimento e 
conforto em outra árvore.

Não podemos esquecer de mencionar a erva-daninha. Esta é cruel, 
ela pode matar a árvore. Morin (2005, p. 42) fala dos “oceanos de parasi-
tismos, de concorrência, de antagonismos, de destruição” que cercam os 
arquipélagos de complementaridade e solidariedade. Todavia, pela força 
do amor enfrenta-se a erva-daninha. O amor que não julga, que é capaz 
de ouvir, de perdoar e de ensinar pelo exemplo. A aprendizagem desse 
amor deve ser constante na vida das pessoas que gerenciam um ambiente 
de múltiplas diversidades. Mas a árvore consegue, porque ela sabe que não 
está sozinha; em algum lugar suas raízes se encontram com as raízes de 
outra árvore, ou da ponta da sua copa ela consegue avistar outra parceira.
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Assim, caminhando pela paisagem da pesquisa, aprendi com a sa-
bedoria das árvores, olhando para cima e para baixo, para perceber as teias 
de aranha e o seu encanto, sem ficar enroscada nelas. Percebi que teias, 
raízes, galhos, pedras etc., todos os elementos da natureza, de alguma for-
ma, se comunicam e estão interligados, assim como a vida das pessoas: 
homem um ser relacional.

3 DIÁLOGO: FIAR, DESFIAR, RECRIAR, OUSAR

Diálogo: algo aparentemente tão simples e que vem para o bem de 
todos. Mas, então, por que se foge das possibilidades de tecer verdadeiros 
diálogos? Faltam-nos os fios da seriedade, do envolvimento, engajamento 
e comprometimento? De que fios acreditamos que o diálogo é tecido? De 
falas sem brilho nos olhos? De silêncios despercebidos ou ignorados? De 
discursos pomposos que escondem fatos reais?

O diálogo, na sua simplicidade e magnitude, merece mais atenção 
e mais estudo. Ele quer se tornar mais conhecido, pois, conhecendo-o e 
conhecendo seu significado, por ele nos apaixonaremos e o cultivaremos. 
Para entendê-lo na sua totalidade, precisa-se de olhos amorosos, contem-
plativos e sensíveis. 

Diálogo pedagógico é aquele que mobiliza pessoas, que tem obje-
tivos, que tem embasamento teórico e que se inspira na prática para tecer 
conhecimentos e significados! Por mais que reclamamos de muitas ativi-
dades e do estresse, a busca pelo sentido da vida nos move, mesmo que 
caminhamos por selvas do consumismo, continuamos acreditando que o 
lobo está escondido em algum lugar distante do nosso eu. 

Somos diferentes dos outros seres vivos. Nossa capacidade de poder 
conhecer, de poder optar e traçar nosso caminho faz com que nos despren-
demos das nossas determinações genéticas e sejamos cada vez mais huma-
nos. Pelo menos temos como optar por viver esse processo de humanização! 

3.1 ESPAÇO DE DIÁLOGO É ESPAÇO DE REFLEXÃO?

A frase do Carvalho: “A instituição é viva, quando as pessoas têm con-
dições de estranharem o que fazem”, levanta um importante aspecto para 
a construção de um diálogo que se abre para o mundo e que reflete a 
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realidade que nos cerca. Quando as pessoas fazem tudo automaticamente, 
sem dedicar um tempo à reflexão sobre por que fazem e se o como fazem 
é condizente com as necessidades das pessoas, a ação perde sentido. Que 
contribuição aquele “como” traz à educação que a instituição promove? 
O estranhamento é visto com bons olhos ou é evitado por “sair do estabe-
lecido e planejado”? 

Estranhar combina com buscar um jeito diferente de fazer, com co-
ragem de encarar o erro ou os vícios adquiridos ao longo do fazer diário. 
É preciso ter conhecimentos para chegar ao estranhamento, e, por outro 
lado, será o conhecimento que dará o impulso para a ação diante do perce-
bido com admiração. Transformar os momentos de conversa em diálogos 
que selem um relacionamento entre seres cognitivos faz parte de um longo 
processo. O grupo precisa ser estimulado, mas também precisa aprender 
a conviver e a tecer uma relação respeitosa entre os sujeitos que têm por 
objetivo algo maior: a educação. Não são interesses pessoais que estão em 
jogo, e isso deve ser aprendido pelos envolvidos. 

O Jacarandá traz dois pontos um pouco mais polêmicos que devem 
ser considerados no processo de compreensão e valorização dos espaços 
de diálogo: o primeiro é em relação à tomada de decisões e o segundo é um 
questionamento sobre o papel da pessoa que está na direção. O Jacarandá 
diz que ele não toma decisões, mas que cria mecanismos de tomar de-
cisões. Ele compreende a “criação de mecanismos” como a capacidade do 
diretor de interpretar cenários e de articular espaços decisórios! Ou seja, 
ele traz informações e subsídios em relação a um tema que está em dis-
cussão, faz o grupo pensar e se posicionar para que as decisões possam ser 
tomadas em conjunto. 

A articulação, certamente, é um caminho interessante para a toma-
da de decisões. Não pode perder de vista, no entanto, o envolvimento do 
grupo nas decisões, ou seja, o diálogo a respeito de, para que uma opinião 
não se sobreponha à outra, ou ainda, para que a “criação de mecanismos” 
abra janelas, mas que as pessoas escolham a janela pela qual querem olhar 
e saibam justificar a opção. 
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3.2 QUAL É A CONVERSA DO CONFLITO COM O DIÁLOGO? 

A relação dialógica tem em si a contradição, a pressupõe. Toda rea-
lidade é dialética, há sempre um outro lado, contraditório ou apenas dife-
rente, mas que diverge. O diálogo, sendo construtivo e acontecendo entre 
pessoas que querem se manifestar e que têm algo a dizer, contará com 
ideias diferentes e até opostas. Conflitos fazem parte dessa relação em que 
se procura tecer os fios do diálogo, lembrando que, em determinados mo-
mentos, é necessário desfiar os fios para conhecê-los e identificá-los, para 
então arriscar novos pontos no bordar da tela cotidiana da escola. 

Da sabedoria das árvores vieram muitas sugestões de como lidar 
com os conflitos da escola. A proposta, assim, será um diálogo, à sombra 
das árvores, principalmente entre entrevistados e Paulo Freire.

No depoimento do Ipê e da Mimosa, encontram-se dois aspectos 
fundamentais para ancorar a reflexão sobre os conflitos. Ipê traz o cerne 
da questão: “A mediação do conflito ocorre pelo diálogo”. Não há resolução de 
problemas, crescimento de um grupo se não houver espaço para o diálogo. 
É imprescindível convidar as pessoas que se sentem envolvidas numa si-
tuação de conflito para uma conversa, na qual os diferentes pontos de vista 
são ouvidos. Pode ser em momentos diferentes: uma conversa individual e 
outra conjunta, dependendo do caso. Todavia, o foco não pode ser perdi-
do: escola é espaço de educação, onde se promove o conhecimento. Essa 
clareza é fundamental. O objetivo maior será a saúde da instituição e dos 
atores envolvidos. Conhecer-se para poder conhecer! 

A Mimosa defende a pedagogia do conflito e do confronto. “É pre-
ciso poder dizer o que se pensa, é preciso poder discordar... conflitos precisam ser 
vistos”, destaca. Essa ideia é perceptível em várias falas, principalmente, 
por parte da coordenação: a preocupação em identificar os conflitos e a 
sua mediação através do diálogo. 

O educador Gadotti e a entrevistada Mimosa teriam interessantes 
fios em comum para desfiar. Mimosa, conhecedora ou não da proposta 
de Pedagogia do Conflito de Moacir Gadotti, seria uma companhia para 
o autor no desfiar dos fios do diálogo, na tentativa de provocar a rebeldia 
no educador, sua vontade de desobediência, dada a realidade da educação 
brasileira, que não se liberta das amarras do colonialismo e da dominação. 
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“Reivindico para o educador não só o direito de se contradizer, mas a prá-
tica da desobediência” diz Gadotti (1980, p.55). Essa rebeldia seria justifi-
cada pela necessidade do educador conhecer os cenários educacionais e de 
redescobrir o papel da educação. Gadotti questiona a verdadeira eficiência 
da pedagogia do diálogo, que talvez tenha se perdido um pouco na refle-
xão sobre a relação da educação com a sociedade, focando sua atenção 
por demais na relação dialógica entre professor e aluno. A proposta é que 
se perceba o papel da educação no contexto atual. Através da pedagogia 
do conflito, o educador deveria ser levado a reassumir o seu papel crítico 
dentro da sociedade. Como Freire (2005, p.58) destacou:

Da educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a 
serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica 
nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência possível de 
estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos da realidade 
tida como intocável.

O diálogo pode provocar a aparente desobediência, o questiona-
mento, mas, justamente por ser diálogo, ele levará em consideração muitos 
aspectos: a clareza sobre o colocar-se no lugar do outro; conhecer-se para 
conhecer o outro; conhecer a escola, suas propostas e seu projeto pedagó-
gico; e, naturalmente, o papel político do educador e da escola. 

A Paineira chama a atenção para o projeto da escola. Este deveria 
ser o norte! Partindo das perguntas: Que escola somos? Que educação 
queremos? Então, como devemos agir? O que norteia nossa reflexão? A 
proposta pedagógica dará o rumo à ação pedagógica de toda a comuni-
dade escolar. A discussão nos diferentes grupos não atenderá a anseios 
pessoais, mas às propostas da instituição, descritas no projeto pedagógico. 
A Paineira esclarece seu pensamento:

“Tendo jogo aberto, conversando. O grupo, a partir do projeto da escola, 
integrado a ele, sempre. Não somos um grupo separado da escola, que traça 
seus objetivos. E aí, no grupo, nos perguntamos: para atingirmos tais objeti-
vos, que atitude precisamos ter? Que postura?”
“Optamos pelo diálogo. Diálogo não é “ai eu não quis dizer isso” tem que 
saber argumentar, saber por que está se discutindo, qual é o ponto, o que 
importa... Tem que ser aprofundado!”

Educadores conscientes, questionadores, engajados na ação educa-
tiva perceberão o significado de uma vida comunitária na escola, onde as 
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coisas são discutidas e ações são planejadas coletivamente. A conquista do 
grupo para a ação coletiva é lenta, as árvores enfatizaram isso na sua fala, 
mas é necessária. Nesse contexto, a educação será vista como o despertar 
da pessoa total, que se encontra num movimento constante de libertação 
pessoal e da comunidade. 

Freire (2000, p 99), em diferentes momentos, ao longo do livro 
Pedagogia da Indignação, “mudar é difícil, mas é possível”. No entanto, a 
mudança precisa ser desejada; as pessoas precisam assumir o seu papel de 
sujeitos capazes e uma postura de sujeitos; precisam ter coragem de correr 
riscos, de enfrentar situações diversas, para assim viver a história como 
tempo de possibilidade e não de determinação, como nos sugere Freire. 
Nada está determinado, enquanto houver pessoas esperançosas e confian-
tes na sua capacidade e na força do grupo, reconhecendo também que so-
mos todos pessoas inconclusas e que por isso estamos sempre aprendendo. 

Há pessoas que, por ocuparem um cargo de liderança, seja de direção 
ou de coordenação, são responsáveis em gerar o movimento de renovação 
e de transformação no ambiente escolar. Tomar a iniciativa para mudanças 
nem sempre é tão fácil, porque depende do primeiro passo que é a identifica-
ção de um problema e a consequente busca da solução. Chegar numa pessoa 
e questionar sobre um fazer pode gerar conflitos, mas é imprescindível.

Flamboaiã compartilha sobre o desafio da coordenação em trazer 
à tona problemas e destaca que isso faz parte da função da coordenação: 
mexer em estruturas, isso desacomoda, causa um pouco de insegurança, 
mas é necessário. Ele diz: “Na minha função, precisa mexer em estruturas. Em 
muitos momentos, precisa-se fazer o contraponto e com isso, não se é a pessoa mais 
querida sempre”. Surge a pergunta: em que consiste o ser “querido” quando 
se precisa zelar pelo movimento numa instituição? É possível ser querido 
e crítico ao mesmo tempo? Flamboaiã, quando fala da sinceridade que é 
indispensável, e o Pau-Brasil, quando enfatiza o papel da transparência no 
gerenciamento de conflitos, trazem a resposta. Conflitos sempre existiram 
e sempre existirão lá onde há pessoas forem envolvidas e engajadas no 
desenvolvimento de projetos, só que o fio do diálogo não pode se perder 
no meio dos “rolos” de fios. A opinião das árvores é unânime em relação à 
dificuldade de desfiar os fios do conflito. A experiência das árvores já mais 
vividas mostra que conflitos fazem parte do processo, cabe aos líderes não 
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permitir que eles se tornem o centro do processo. 
O Pinheiro, baseado na experiência de seus fortes galhos, ensina:

“Eu parto do pressuposto que toda administração (gerenciamento) é sinô-
nimo de administração de conflitos. Eu não consigo separá-las. Eu acredito 
numa administração proativa. Uma administração que se dá no olhar para 
frente! Não acrescenta muito saber por que alguém fez o pecado, ou quem fez 
o pecado, mas o que vai se fazer, a partir de então, para evitá-lo.”

O Manacá-da-Serra segue a mesma linha de pensamento do 
Pinheiro e enfatiza o aspecto do “sentar frente a frente” e depois se pergun-
tar: “o que do conflito sobrou para nós?” O que temos a aprender, eis a ques-
tão. Atrevo-me a perguntar: queremos aprender? Se queremos aprender, 
temos que, em primeiro lugar, reconhecer que temos fraquezas, como diz 
Freire (2000, p.47): “Ninguém supera a fraqueza sem reconhecê-la” 

A indignação perante a imobilização causa sentimentos de frustra-
ção e de raiva que podem levar a conflitos. Como a escola está em constan-
te movimento, como há muitos autores e atores atuando e até disputando 
as luzes no palco da vida, é compreensível que sentimentos diversos sejam 
despertados. 

O destaque a ser dado à expressão da raiva, nesse contexto, inspi-
ra-se na educação, ou melhor ainda, nas palavras de Freire (2000, p.79) 
quando se refere à raiva justa, não-impulsiva, daqueles que lutam por uma 
vida mais digna para todos e que sofrem por perceber a morosidade na 
mudança dos fatos e até uma certa indiferença por parte de alguns.

Meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual 
participo, o amanhã não é algo “pré-dado”, mas um desafio, um 
problema. A minha raiva, a minha justa ira, se funda na minha re-
volta em face da negação do direito de “ser mais” inscrito na natu-
reza dos seres humanos. (FREIRE, 2000, p. 79).

Um fator causador de muita insatisfação é a falta de transparência. 
A falta de clareza e de transparência é o adubo de que a fofoca mais gosta. 
De um pequeno fato ocorrido, surge uma cena quase trágica. 

Esse é um aspecto para o qual o Coqueiro chama muita atenção, 
quando com insistência enfatiza o olhar atento que deve ser dado ao even-
to analisador. Ele relata:
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“Aprendi no _________: A gente se vira com o que se tem... O conflito 
precisa ser entendido como um sintoma. Ver a situação como um sintoma e 
perceber o que dá sentido ao conflito. Alguém não quer. Tem então a neces-
sidade de perguntar: Não quer por quê? Quando não quer? Como não quer? 
É preciso entender o que está acontecendo?”
“A tendência é reduzir o problema ao reclamante, como se fosse só proble-
ma do reclamante. Pode ser um reclamante chato, mas tirando dele toda a 
chatice: o que tem? Por quê? Tentar chegar ao conteúdo. O que esta situação 
significa?”

A sugestão do Coqueiro de prestar muito mais atenção ao evento 
analisador exige a organização do tempo, conversas diversas, escuta aten-
ta, mas os resultados serão condizentes: o problema será resolvido e a ale-
gria dos fofoqueiros não será contemplada. O evento analisador permite 
olhares de diferentes perspectivas, o que contribui para sua eficiência. 

Percebemos que o conflito não é tão amargo quanto parece à pri-
meira vista. A experiência ensina que tudo se torna mais fácil quando os 
fios do bordado são conhecidos, os nós são percebidos e olhados atenta-
mente, e, no momento certo, se desfia.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conjugar o verbo dialogar deveria ser um dos primeiros ensinamentos 
na escola. Talvez, se ele fosse irregular, isso aconteceria mais. Regularidade 
na forma, mas mobilizador de muitas irregularidades: diálogo.

No cenário educacional, são muitos os atores que estão em cena. 
Muitas redes estão sendo, constantemente, tecidas: redes entre os alunos 
da mesma turma, entre turmas diferentes, entre professores e alunos, entre 
direção e professores, equipe pedagógica e alunos, enfim, em comunidade. 
Redes que não ficam isoladas em algum lugar; elas se encontram, adap-
tam-se, reorganizam-se, rompem e se reconstroem, enfim, várias redes in-
terligam-se e se sobrepõem em muitos pontos. Vive-se continuamente o 
processo de formação e de constituição. A rede em que uma pessoa se en-
contra imersa articula-se com várias outras redes de várias outras pessoas 
e grupos. Nesse entrelaçar de redes, de pessoas que aprendem na convivên-
cia, tem-se uma contribuição múltipla para a formação das pessoas e para 
uma gestão democrática.

Cabe aos gestores investirem nas parcerias e no tecer coletivo de 



AÇÕES EM REDE PARA INOVAÇÃO E SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS DO ENSINO SUPERIOR
PRODUÇÃO cIENtíFIcA DO cONgRESSO DO ENSINO SUPERIOR DA REDE SINODAl 2021

92

redes de saberes, valorizando os diferentes sujeitos, convidando-os para o 
engajamento e conquistando-os para o diálogo pedagógico e a consequen-
te ação conjunta para alcançar as metas às quais a escola se propõe.

É preciso envolver os indivíduos e a comunidade na mudança or-
ganizativa, criar organizações humanas que reflitam a versatilidade, a di-
versidade e a criatividade da vida. Sabemos que, essencialmente, as mu-
danças de pensamento demandam tempo, muito diálogo e, sensibilidade 
por parte de quem media os processos, para que a esses sejam atribuídos 
significados.
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O USO DE FERRAMENTAS
COMPUTACIONAIS NO ENSINO 

DE CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL

Cassia Bordim Santi 
Scheila Cristiane Angnes Willers Klein 

1 INTRODUÇÃO

O Cálculo Diferencial e Integral está presente em muitas definições 
da matemática, é uma disciplina dos cursos de engenharias, economia e 
licenciaturas, e representa uma expressiva relevância pela sua potenciali-
dade de aplicação na resolução de problemas relacionados a diversas áreas 
de conhecimento. 

Os avanços tecnológicos estão surgindo cada vez mais no mercado 
de trabalho, exigindo profissionais qualificados e com aptidões em recur-
sos tecnológicos.

Toda e qualquer profissão hoje, exige de seus profissionais que este-
jam sempre buscando o aperfeiçoamento, isso por que, o mundo está 
continuamente em processo de evolução e as pessoas cada vez mais 
conectadas umas com as outras. (MOURA E BRANDÃO, 2013, p. 1).

Portanto, é preciso incorporar a tecnologia no ensino, sendo o pro-
fessor mediador desse processo, aliando o ensino dos conteúdos progra-
máticos às novas ferramentas.

Com o avanço tecnológico, os profissionais precisam estar cada vez 
mais conectados com o mundo, especialmente os professores, tendo 
que abandonar antigas formas de ensinar e buscar condições favo-
ráveis ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem ressal-
tando a criatividade, com alunos inventivos e envolvidos com ou-
tras descobertas. As transformações ocorridas nas últimas décadas 
anseiam por profissionais cada vez mais preparados e capacitados 
no domínio para o uso das mais diversas ferramentas tecnológicas, 
explorando as competências e habilidades ideais no processo de 
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ensino/aprendizagem. (MOURA E BRANDÃO, 2013, p.5)

Atualmente, o ensino de Cálculo Diferencial e Integral vem sendo 
discutido na comunidade acadêmica, e considerado uma das disciplinas 
com os maiores índices de reprovação dos semestres iniciais dos cursos 
de graduação em que são oferecidas, fato esse que subsidia este trabalho. 
Buscando trazer perspectivas e metodologias que visem solucionar o pro-
blema apresentado, este trabalho mostra a aplicabilidade de softwares ma-
temáticos no Cálculo Diferencial e Integral, uma vez que as tecnologias 
digitais estão cada vez mais inseridas no dia a dia e ganham amplo espaço 
no meio acadêmico, que apresenta características fortes para enfocar em 
um ensino com o uso de tecnologias. Nota-se que além de serem uma for-
ma de construção de conhecimento a utilização de softwares matemáticos 
despertam o interesse dos estudantes em aplicar os conceitos estudados 
nas disciplinas de Cálculo. 

O Projeto Pedagógico norteia a escolha e o modo de aplicação de 
um software considerando, por um lado, a natureza do conteúdo a 
ser desenvolvido e, por outro, os recursos disponíveis dos softwares. 
Esses podem ser combinados com outros materiais didáticos e di-
nâmicas de trabalho, contribuindo, assim, para o delineamento de 
situações de aprendizagem. Valente (1998, p.92)

Dentre a variedade de softwares que são utilizados como ferramen-
ta de apoio do ensino e aprendizagem de Cálculo e que proporcionam 
aos estudantes o contato com o que está sendo ensinado, destacam-se os 
softwares livres abordados neste trabalho, o GeoGebra, software que une 
Cálculo, Álgebra, Geometria e Matemática Simbólica, permite realizar 
construções geométricas, inserir equações, funções, cálculo de derivadas 
e integrais, entre outras funcionalidades, e o Octave que é uma lingua-
gem computacional e possui interface em linha de comando para a solução 
de problemas numéricos, lineares e não-lineares, também pode ser usado 
em experimentos numéricos. 

Enquanto docentes, atuando como professoras de Cálculo 
Diferencial e Integral, em cursos de engenharia da Faculdade Horizontina, 
nossa preocupação sempre foi ensinar os conteúdos programáticos de for-
ma significativa, aliando teorias e aplicações. Porém, percebemos que ha-
via a necessidade de introduzir novas ferramentas de ensino, que além de 
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melhorar o processo de ensino aprendizagem, também estivessem relacio-
nadas a nova realidade em que nossos alunos estão inseridos, que é o uso 
cada vez mais das tecnologias. 

As atividades tiveram como objetivo geral aliar o uso de ferramentas 
tecnológicas no ensino de Cálculo Diferencial e Integral, contribuindo na 
aprendizagem dos conceitos programáticos.

Especificamente:
- Tornar as aulas mais atrativas e significativas; 
- Contribuir para a formação do aluno;
O escopo deste artigo destaca atividades realizadas no software 

Geogebra durante a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II, e ativi-
dade realizada no software Octave durante a disciplina de Cálculo III, nos 
cursos de Engenharia da Fahor. 

2 DESENVOLVIMENTO

O professor de cálculo utiliza muito o quadro-negro para resolver 
de forma detalhada as soluções, porém, esse recurso apresenta restrições, 
nem sempre é possível construir gráficos para interpretação de uma situa-
ção problema.

“O quadro-negro não deixa de ser uma tecnologia importante, so-
bretudo para o professor de Matemática, que o utiliza para interagir 
com a turma e o conteúdo, seja na demonstração de um teorema, ou 
mesmo na apresentação das soluções para as várias questões traba-
lhadas, mas todos haverão de concordar que esse ambiente se mostra 
extremamente limitado na abordagem de algumas situações matemá-
ticas.” (ROCHA, SANTIAGO, LOPES, DANTAS e NETO, 2007)

Atualmente nossos estudantes tem ao seu alcance muitos recursos tec-
nológicos, para que esse estudante sinta-se motivado em sala de aula, o pro-
fessor precisa estar buscando novas metodologias de ensino, sendo o uso de 
softwares uma das importantes ferramentas que contribui para o aprendizado. 

[...] há uma carência quando se trata de informática na educação, 
pois a formação de um professor no uso das tecnologias não se dá 
por meio somente por meio da prática. Ela deve ser um processo 
contínuo, consagrando teoria e prática. Há, pois, a necessidade 
de uma compreensão dos professores de que a tecnologia é um 
complemento do processo pedagógico, já que o usuário deve estar 
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preparado não para o uso, mas para proporcionar, no ambiente da 
sala de aula, uma interação entre o conteúdo ministrado e a inser-
ção destes novos meios. (NETO, 2009, P. 99)

O professor é o mediador de todo o processo de ensino-aprendiza-
gem, a aplicação do software nas aulas não pode ser simplesmente para tor-
nar a aula diferente, mas sim, para contribuir e agregar qualidade ao ensino. 

Na sequência destacam-se algumas atividades desenvolvidas nas aulas 
de Cálculo Diferencial e Integral, utilizando o software GeoGebra e Octave.

2.1 Utilização do software GeoGebra

Segundo, Borba, da Silva e Gadanidis (2014, p. 45) o GeoGebra é um 
dos primeiros softwares livres que integram Geometria Dinâmica-GD, Sistema 
de Computação Algébrica-CA e de representações múltiplas de Funções.

O GeoGebra foi criado por Markus Hohenwarter em 2001 e, ao 
longo dos anos, foi consolidando seu status enquanto uma tecno-
logia inovadora na educação matemática. Desde seu lançamento, 
cada vez mais, professores e/ou pesquisadores têm demostrado in-
teresses didático-pedagógicos e acadêmicos diversificados com rela-
ção ao uso do GeoGebra no ensino e aprendizagem de matemática 
(BORBA, DA SILVA E GADANIDIS, 2014, p. 46).

Considerando as dificuldades enfrentadas pelos estudantes de Cálculo, 
o uso de tecnologia em sala de aula deve-se a necessidade de uma nova 
forma de interpretar e trabalhar os conteúdos propostos, que auxilie na 
construção de conceitos e aplicações, criando situações de aprendizagens 
que estimulem os estudantes a buscar a aplicar os conceitos estudados. Para 
tanto, a utilização do software Geogebra no ensino do Cálculo Diferencial 
Integral é importante, pois reúne ferramentas capazes de representar em 
um único ambiente visual, características geométricas e algébricas de um 
objeto. Além disso, o software é capaz de derivar, integrar, encontrar as 
raízes e pontos extremos funções. Neste sentido, o uso do software como 
ferramenta didática no ensino de Cálculo foi proposto para contribuir para 
o interesse e melhor desempenho dos alunos na disciplina.

No Cálculo II são resolvidos problemas da engenharia, que envol-
vem o cálculo de integrais, o software Geogebra auxilia na plotagem do 
gráfico, e resolução das integrais no próprio software.
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Atividade desenvolvida:

Inicialmente, foram estudados os conceitos de Volume de Sólidos de 
Revolução através do cálculo integral. Quando uma curva plana gira em 
torno de uma reta no plano, obtemos uma superfície de revolução. Seja S o 
sólido gerado pela rotação da região do plano limitada por y = f(x), o eixo x, 
x = a e x = b em torno do eixo x. Então o volume V deste sólido é dado por:

V=πab[f(x)]²dx
A atividade foi desenvolvida pelos estudantes, após alguns exem-

plos e orientações da professora, onde os mesmos foram incentivados a 
fazer um ajuste de curvas de algum objeto do seu cotidiano, para encontrar 
a função f(x) a ser utilizada no cálculo do volume do objeto escolhido. 

O estudo de caso de um dos grupos foi uma Garrafa de Água de 
plástico de volume aproximado de 600ml (HEITMANN). A foto do objeto 
cilíndrico, conforme Figura 1, é inserida no software GeoGebra e ajustada 
nos eixos coordenados X, Y com as dimensões reais aproximadas do objeto.

Figura 1: Tela do Geogebra com a imagem da Garrafa de água utilizada no estudo de 
caso, por um dos grupos.

Fonte: Autores

Utilizando esses pontos é gerado uma lista L={D, G, H, F, I, E, J, 
C}onde as coordenadas estão especificadas na Tabela 1.
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Tabela 1: Coordenadas dos Pontos (x, y) para cálculo do Polinômio Interpolador.

Fonte: Autores.

Usando a função no GeoGebra Polinômio(L), é então gerada uma 
curva, uma função f(x) que passa por todos os pontos da lista L. A função 
Gerada é dada por:

f(x)=0.000000388x7-0.0000225x6+0.000476x5-0.00468x4+0.0259x-
3-0.107x²+0.118x+4

A função f(x) encontrada é um polinômio de grau 7. Esta função foi 
utilizada para gerar o sólido de revolução e consequentemente o cálculo 
do volume deste sólido. Realizado o processo de modelagem da Curva no 
GeoGebra inicia-se a parte de construção do objeto no 3D. Para isso é de-
limitado o Intervalo I = [0; 19,71] da função f(x) e usado a ferramenta de 
Rotação de Curvas no GeoGebra, formando então o Sólido da Figura 2. 

Figura 2: Imagem do Sólido de Rotação no GeoGebra.

Fonte: Autores.

Pela função f(x) definida no Intervalo I = [0; 19,71], foi aplicado na 
ferramenta do GeoGebra para Integrais definidas, conforme Figura 3, e 
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foi encontramos o valor do Volume do Sólido de Revolução. 

Figura 3: Função de integração do GeoGebra.

Fonte: Autores

Considerando que o volume indicado pelo fabricante de 600ml, este 
resultado mostra um valor encontrado de 673.92 ml, quando comparado 
com o valor do fabricante é uma boa aproximação encontrada. 

2.2 Utilização do software Octave

O Octave é um software gratuito que foi criado com um propósito, 
passou por várias revisões e tornou-se uma importante ferramenta no en-
sino e na pesquisa.

O Octave originalmente foi criado por volta de 1988, com o propósi-
to de ser um software de apoio a um livro de graduação em projetos 
de reator químico, escrito por James B. Rawlings da Universidade 
de Wisconsin-Madison e John G. Ekerdt da Universidade do Texas. 
Originalmente foi idealizado como ferramenta muito especializada 
relacionado à criação de reatores químicos. Posteriormente, após 
constatar as limitações dessa abordagem, optou-se pela construção 
de uma ferramenta mais flexível. (Sérgio Roberto Teixeira, 2010).

Foi optado utilizar o software Octave nas aulas de Cálculo 
Diferencial e Integral III, pois resolve problemas de equações diferenciais 
algébricas, conteúdo que contempla a ementa da disciplina do Cálculo III. 
Segundo Cássia Barbosa Teixeira (2005), o Octave possui muitas ferra-
mentas para a solução numérica de problemas comuns de álgebra linear, 
para a determinação de raízes de equações, polinômios e integração de 
equações diferenciais e equações diferencias algébricas. 

O ensino das equações diferencias é apresentado aos estudantes a par-
tir de situações problemas que envolvem problemas da engenharia, porém a 
resolução consiste na aplicação de métodos, e o software Octave auxilia na 
plotagem do gráfico, sem a necessidade de resolver a equação diferencial.
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Após introduzir os métodos de resolução de Equações Diferencias 
de Primeira e Segunda Ordem Homogêneas, foi apresentado o software 
Octave, alguns estudantes já haviam estudado com mesmo em outras dis-
ciplinas, outros estudantes ainda não conheciam o software. Após apro-
fundar os estudos sobre o software e explorar seus recursos, desenvolveu-se 
um manual explicativo para resolver Equações Diferenciais de Primeira e 
Segunda Ordem Homogêneas. 

Será apresentada as atividades desenvolvidas em aula, utilizando  
software Octave.

Atividade 1

A ciência teve um grande desenvolvimento a partir do Cálculo 
Diferencial e Integral, pois observa-se que muitos princípios ou leis que 
regem o comportamento dos fenômenos naturais, sociais, econômicos, 
são proposições que envolvem Taxa de Variação. Expressas em linguagem 
matemática, essas relações são chamadas Equações Diferenciais. Plote o 
gráfico da equação diferencial de primeira ordem:

condição y(0) = 1

Inicialmente é necessário organizar a equação diferencial:

Comandos digitados no Octave:
close all
clear all 
function ydot=f(y,t) 
ydot=(exp(t^2))-(y/t);
endfunction 
x0=1; 
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t_range=linspace(4,5,50); 
y_lsode=lsode(‘f ’,x0’,(t_range)); 
figure(); 
plot(t_range,y_lsode(:,1),’bo’); 
grid on; 
set(gca,’GridLineStyle’,’:’);

Gráfico gerado no software:

Figura 4: Tela do software Octave

Fonte: As autoras.

Atividade 2

O desenvolvimento de modelos matemáticos é de fundamental im-
portância para a análise dinâmica das máquinas. A equação geral para 
um movimento mecânico amortecido é dado através da soma de forças 
que atua no sistema. A equação descreve o modelo matemático, onde b 
é a constante de amortecimento do sistema que depende linearmente da 
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velocidade, m é a massa do sistema massa-mola e k é a constante de elas-
ticidade da mola, e é dada por:

Figura 5: Representação do movimento mecânico amortecido.

Supondo que um corpo está ligado a uma mola e submerso em um 
líquido viscoso. A massa de 0,5 kg está presa a uma mola que tem cons-
tante de elasticidade igual a 2 N/m. A massa parte do repouso 2 metros 
abaixo da posição de equilíbrio e o movimento subsequente está sujeito 
a uma força de amortecimento igual o dobro da velocidade instantânea.  
Plote o gráfico que representa o movimento e explique.

Neste problema, inicialmente o estudante precisa identificar os coe-
ficientes e substituir na equação diferencial:

Com condições iniciais de: x(0) = 2 e x´(0) = 0
Posteriormente, organizar os dados, conforme a linguagem do soft-

ware e digitar os comandos no Octave.
Comandos digitados no Octave:
close all
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clear all 
function ydot=f(y,t) 
m=0.5; 
c=2; 
k=2; 
omega=c/m;
gamma = k/m; 
ydot(1)=y(2); 
ydot(2)=-omega*y(2)-gamma*y(1); 
endfunction 
x0=[2,0]; 
t_range=linspace(0,20,100); 
y_lsode=lsode(‘f ’,x0’,(t_range)); 
figure(); 
plot(t_range,y_lsode(:,1),’bo’); 
grid on; 
set(gca,’GridLineStyle’,’:’);
Gráfico gerado no software:

Figura 6: Tela do software Octave

Fonte: As autoras.
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3 CONCLUSÃO 

Neste artigo foram apresentadas atividades envolvendo o uso dos 
softwares GeoGebra e Octave, desenvolvidas durante as aulas de Cálculo 
Diferencial Integral II e Cálculo Diferencial Integral III. As atividades pro-
postas contribuíram significativamente na aprendizagem dos estudantes. 

Quando foi proposta a atividade no Octave, inicialmente, houve 
uma certa resistência por parte de alguns alunos, alegaram que não conhe-
ciam o software e que não tinham conhecimentos dos comandos. Como 
já se esperava essa resistência, a inserção foi de forma gradativa, apresen-
tando inicialmente cálculos simples, disponibilizando tutoriais e manuais. 
Posteriormente perceberam que o uso do software na resolução de equa-
ções diferenciais auxiliava no entendimento das aplicações e facilitava o 
aprendizado. Considera-se que os objetivos propostos foram alcançados, 
visto que houve o envolvimento dos estudantes na aplicação dos conceitos 
de Cálculo Diferencial e Integral. 

Considerando as atividades abordadas neste artigo, sugere-se que 
educadores insiram em suas aulas o uso dos softwares GeoGebra e Octave, 
pois os mesmos contribuem significativamente para aprendizagem, simu-
lam diversas situações e contribuem para uma formação generalista, críti-
ca e reflexiva.
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GAMIFICAÇÃO NA DISCIPLINA DE 
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO: 

UM ESTUDO DE CASO

Maicon Rafael Hammes 
Fabrício Desbessel 

Claudio Giovani Becker 

1 INTRODUÇÃO

As disciplinas relacionadas à lógica, algoritmo ou programação de 
computadores, geralmente, apresenta elevados índices de reprovação ou 
desistência (VIVANCO, 2015). Entre as principais causas apontadas estão 
à dificuldade do conteúdo, bem como, a metodologia de ensino aplicada, 
uma vez que se trata de uma matéria da área de ciências exatas, envolvendo 
conceitos de cálculo, outra disciplina considerada complexa pelos alunos.

No Brasil, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA) sugere para os cursos da área que tenham disciplinas de lógi-
ca computacional. O objetivo é que os futuros engenheiros e agrônomos 
façam relações lógicas para auxiliar na resolução de problemas de raciocí-
nio que serão aplicados quando estes profissionais iniciarem sua atuação 
profissional.

Para atender a recomendação do CONFEA, a FAHOR – Faculdade 
Horizontina incluiu Algoritmo e Programação na sua grade de disciplinas 
básicas para os cursos de Engenharia durante a reformulação do currículo 
acadêmico em 2019. Assim sendo, a disciplina possui carga horária de 
oitenta horas e é ofertada no primeiro semestre de cada ano letivo.

Diversos estudos abordaram a temática, como por exemplo, 
Dominguez et al (2013) que narram o uso de gamificação em uma dis-
ciplina de plataforma EAD. Como resultados, os autores relatam que os 
acadêmicos tiveram melhora no desenvolvimento das atividades práticas 
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e na motivação, mesmo assim, o desempenho nas atividades escritas foi 
ruim. Fox e Hanus (2014) avaliaram uma disciplina de dezesseis semanas 
na qual os alunos foram divididos em um grupo que utilizou gamificação 
e outro não no processo de avaliação. Neste estudo, os alunos que partici-
param da gamificação demonstraram menor motivação, satisfação e notas 
do que os que não participaram. 

Auvinen, Hakulinen e Korhonen(2015), analisaram o uso de gami-
ficação com alunos da disciplina de algoritmos em plataforma EAD. Os 
alunos foram divididos em dois grupos e o conjunto de estudantes que 
participaram da gamificação demonstraram maior interesse pela discipli-
na, maior velocidade na resolução dos problemas de lógica. Portanto, os 
autores concluíram que a gamificação proporcionou maior engajamento. 
Hatzilygeroudis, Grivokostopoulou e Perikos (2016) narram sobre o uso 
de gamificação na disciplina de algoritmos para alunos ingressantes na 
universidade. Os resultados mostram maior envolvimento dos alunos e 
com isso também melhor eficiência na aprendizagem. Entretanto, os ar-
tigos analisados não apresentam dados relacionados a aproveitamento e 
índices de aprovação nas disciplinas, o que gera uma lacuna de pesquisa 
que este estudo tentará contribuir.

Com o objetivo de criar engajamento, maior interesse e consequente 
melhorar na aprendizagem, criou-se uma gamificação como uma forma de 
avaliação na disciplina de Algoritmo e Programação, ofertada na modali-
dade presencial. Os alunos foram ranqueados conforme indicadores defi-
nidos pelos professores que atribuíram pontos para determinadas tarefas. 

2 METODOLOGIA

Ciência pressupõe o uso de métodos científicos, portanto, o método 
é a forma pela qual se baseia a pesquisa para atingir os objetivos do estudo 
(GIL, 2008). Essa pesquisa é de abordagem qualitativa desenvolvida nos 
níveis exploratório e descritivo.

A estratégia foi o estudo de caso na qual, conforme Triviños (1987), 
o objeto de análise é único, promovendo um estudo é mais profundo. Para 
a coleta de dados foram utilizadas diferentes fontes como pesquisa biblio-
gráfica e observação participante. 
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A pesquisa bibliográfica foi realizada nos em livros e artigos dispo-
níveis no portal de periódicos da CAPES. A observação participante ocor-
reu em virtude dos pesquisadores possuírem vínculo institucional com a 
Faculdade pesquisada, sendo a pesquisa realizada entre os meses de março 
de 2020 e julho de 2021. 

O objeto de estudo foi a FAHOR – Faculdade Horizontina situada 
no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A instituição conta com oito 
cursos de graduação sendo seis na área e engenharia (analisados) além de 
Economia e Gestão Financeira. Os sujeitos da pesquisa foram os professo-
res e os acadêmicos que cursaram a disciplina de algoritmo e programação 
no primeiro semestre de 2020 e 2021.

Após a metodologia, apresenta-se o desenvolvimento do estudo es-
truturado em sub tópicos, sendo os dois primeiros, contribuições teóricas 
sobre metodologias ativas e gamificação. Na sequencia, é exposto o estudo 
de caso realizado na FAHOR na disciplina de Algoritmos e Programação.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 METODOLOGIAS ATIVAS

A sociedade contemporânea necessita que os indivíduos possuam 
competências e habilidades diferentes das atuais. Precisa-se de aptidão a 
aplicar os conhecimentos adquiridos, resolver problemas nesse mundo que 
cada vez se apresenta mais tecnológico. Dessa maneira, espera-se obter uma 
educação de qualidade. Para isso, é importante melhorar as estratégias de 
ensino do docente, para observar as diversas formas de aprendizagem, já 
que nem todos os alunos aprendem da mesma forma e no mesmo tempo. A 
partir desta base, as metodologias e métodos ativos são bons métodos para 
proporcionar coerência nos métodos de aprendizagem nessa sociedade con-
temporânea (BARBOSA, 2020). Existem diversas metodologias inovadoras 
para aprendizagem entre as quais as mais relevantes são: análise e aplicação 
de forma adequada de metodologias ativas, gamificação, meios motivacio-
nais, aprimoramento docente, dentre outros (SAVIOLI, 2020).

Metodologias ativas propiciam maior participação dos estudantes 
nas atividades de aprendizagem. Essas metodologias são consideradas 
como sendo qualquer atividade onde há o envolvimento dos alunos em 
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fazer alguma coisa e pensar nas ações que estão sendo realizadas. O es-
tudante sai da sua posição de apenas “receber” informações, para “cons-
truir” a aprendizagem própria (CORTELAZZO et al., 2018). Proporciona 
a criação de profissionais críticos, criativos, ativos e com aptidão para reso-
lução de problemas na sociedade (DE SENA; RABELO; ESCALANTE, 
2018). Além disso, são diversas possibilidades para as metodologias ativas, 
onde o professor poderá escolher de acordo com os critérios pedagógicos, 
na qual o docente necessitar (OLIVEIRA, 2019).

Em um estudo que os autores quiseram analisar as contribuições 
da formação continuada de docentes na utilização de metodologias ativas 
com graduandos, os mesmos tiveram certos desafios no uso de metodolo-
gias ativas como: de que maneira o docente pode saber como o estudan-
te aprende; qual metodologia utilizar; ter conhecimento da metodologia 
usada, organizando bem os encontros; e fazer o planejamento coletivo. Já 
em relação aos avanços vistos nos graduandos nas metodologias ativas: 
os mesmos falaram serem mais ativos, motivados, interessados, partici-
pativos, dentre outros. Entretanto, é necessário cuidado com o material 
que é utilizado pelo professor, pois isso pode desmotivar os estudantes 
(FERREIRA; MOROSINI, 2019).

As metodologias ativas visadas ao aprendizado são uma sucessão 
de técnicas, métodos e processos usados pelos docentes nas aulas, auxi-
liando na aprendizagem do discente. A nomenclatura “ativa” é empre-
gada, pois, a mesma relaciona-se com a realização de práticas pedagógi-
cas “abraçando” os alunos, engajando-os e tornando-os protagonistas da 
própria aprendizagem. Desse modo, as metodologias ativas buscam fazer 
situações de aprendizagem dentre as quais os estudantes possam criar, 
pensar, conceituar e idealizar conhecimentos sobre as realizações, além de 
melhorar a capacidade crítica, proporcionar reflexão, feedback e interação 
(BACICH; MORAN, 2018).

3.2 GAMIFICAÇÃO

Uma das grandes dificuldades de cursos na área de Ciências Exatas 
é a excessiva desistência dos estudantes desses cursos. Pode-se associar 
à didática dos docentes, mostrando que a metodologia utilizada não é a 
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mais adequada. As aulas comuns (tradicionais) podem não interessar os 
estudantes e o uso das metodologias, técnicas, ambientes e outras tecnolo-
gias pode mudar a situação. Isso compreende uma mudança cultural dos 
professores e pode ajudar àqueles que desejam modificar a maneira de en-
sinar a criar outras estratégias na disciplina de Algoritmo e Programação 
(DE CASTRO; SIQUEIRA, 2019).

O uso de algoritmos de aprendizagem computacional está presen-
te em diversas tarefas nas engenharias. A grande parte dos que utilizam 
aprendizagem computacional não são usuários avançados em Engenharia, 
Informática, Matemática ou em algoritmos. A aprendizagem computacio-
nal proporciona além de identificar conceitos por meio de dados, interagir 
com ferramentas computacionais que já existem, auxiliando a engenharia 
em diversos aspectos. (SILVA; RIBEIRO, 2018).

A gamificação é um ato que altera ou modifica algum processo, pro-
porcionando prazer e motivação, mudando as formas de alcançar certo ob-
jetivo. Seu conceito pode ser explicado como colocar em práticas elementos 
que transformam os jogos em atividades divertidas e chamativas para outras 
tarefas que geralmente não se considera como um jogo. Seu uso pode pro-
porcionar experiências engajadoras, mantendo os usuários motivados para 
a aprendizagem ou performance (TONÉIS, 2017). Portanto, a gamificação 
pode ser utilizada nas organizações para proporcionar motivação às pessoas 
para que elas alcancem os objetivos compartilhados (BURKE, 2015).

Quando a gamificação é usada de forma consciente, poderá levar o 
“jogador” gradualmente e progressivamente a concluir tarefas de maneira 
agradável e divertida. Com auxílio de metáforas, desafios e feedbacks, vai 
estimular certo comportamento e o usuário é recompensado com pontos, 
níveis, distintivos, troféus ou não tangíveis dentre os quais o status é o 
principal. Dessa maneira, processos usando a gamificação se torna um 
auxílio a influenciar positivamente o comportamento do jogador, podendo 
ser um incentivo ao aprendizado na educação, onde atividades cansativas 
ou sem interesse se tornam motivadoras ou até em áreas diferentes como 
a ética, reciclagem do lixo, ou obedecer às leis de trânsito, a gamificação 
pode ser usada para auxiliar na mudança da conduta individual ou coleti-
va (MENEZES et al., 2014).

Na gamificação é necessário compreender certos itens: saber quais 



AnA CeCAtto | Augusto CesAr Huppes dA silvA | CláudiA verdum viegAs | geovAne Webler

JAniCe ZulmA FrAnCesquet | mArCelo blume  | mArliZA beAtriZ reiCHert (orgAniZAdores)

111

sãos os envolvidos na atividade gamificada; a participação nos processos 
gamificados precisa ser voluntária; saber o que se deseja modificar; ter al-
gum projeto para análises para tentar mensurar as atividades gamificadas 
e os resultados; cuidar com as consequências indesejáveis, além de outros 
itens (TONÉIS, 2017).

A gamificação tem tudo a ver com a motivação. Uma forma de mo-
tivar pessoas é proporcionar desafios práticos, encorajando-as a avançar 
de nível, mantendo-as assim, emocionalmente engajadas para alcançar re-
sultados melhores. Autonomia, domínio e propósito que são os três itens 
da motivação podem ser vistos com um ponto de vista da gamificação 
(BURKE, 2015). A inclusão de componentes de jogos na formação da 
gamificação como metodologia e evolução de treinamento e preparação 
pode se apresentar como uma tendência futura. Ela é uma metodologia 
relacionada com o processo de criação do conhecimento, além de aumen-
tar a motivação do participante (SILVA; SARTORI; CATAPAN, 2014).

A autonomia pressupõe comandar a própria vida. Em atividades 
gamificadas, os jogadores escolhem se querem ou não participar, e após 
optar por participar, eles escolhem como proceder para alcançar os obje-
tivos. O domínio é o requisito de progredir, e melhorar em algo. Sempre 
há algo a ser melhorado, porém, muitas vezes falta motivação para dar o 
pontapé inicial. O propósito é querer atuar a serviço de algum propósito 
maior do que si próprio. Ressalta-se que a gamificação foca em um ou 
mais de três objetivos: mudar o comportamento, melhorar habilidades e 
impulsionar a inovação (BURKE, 2015).

A gamificação é um termo novo na educação, onde são incorpo-
rados um ou mais elementos de jogos no meio educacional, sem precisar 
criar um jogo completo (FILATRO, 2018). Manifesta-se como um método 
de prática pedagógica que pode ajudar qualificando os processos de apren-
dizagem e ensino, engajando e motivando os estudantes (jogadores, parti-
cipantes). Ela usa itens de jogos digitais em atividades, que na realidade, 
não são jogos. Assim, estudar e trabalhar passa ser algo prazeroso, quando 
realizado (MARTINS; GIRAFFA, 2015). 

A gamificação desperta no participante a competição, proporcio-
nando também motivação para participar, vencer dificuldades e obter me-
lhores resultados/conquistas. Ela faz a ativação dos hemisférios cerebrais 
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esquerdo e direito, cujo objetivo é preparar o participante para duelos ou 
cooperar em espaços simulados online ou presencial. Essa ferramenta tem 
como propósito atuar na aprendizagem (MADRUGA, 2018).

Existem dois tipos de gamificação, a estrutural, e a de conteúdo. Pode-
se gamificar os conteúdos dando a eles um ou mais elementos que estão nos 
jogos. Na gamificação estrutural, os conteúdos especificamente não serão 
alterados, o que será alterado é a estrutura em torno dos conteúdos. Como 
exemplos, tem-se a sequência de acesso, avaliação utilizando pontos con-
quistados, níveis de dificuldades, dentre outros. Na gamificação de conteú-
do prevê a aplicação de itens de jogo para modificar os conteúdos tratados 
em uma unidade de estudo, ou em algum curso. Como exemplo, tem-se a 
criação de uma história com personagens e situações-problema. Nesses dois 
tipos, inicia-se definindo os objetivos de aprendizagem ou das competências 
que pretende-se melhorar e buscam-se quais tarefas podem ser modificadas 
em desafios a serem vencidos pelos “jogadores” (FILATRO, 2018).

Em um relato de experiência em um curso de psicologia sobre a 
gamificação no ensino superior como estratégia para o desenvolvimento 
de competências, os autores perceberam que o uso da gamificação foi per-
tinente, podendo ser uma estratégia pedagógica para melhorar as compe-
tências profissionais das aulas (MENEZES, 2016).

Em um artigo sobre melhoria do ensino universitário com a gamifi-
cação os autores descrevem uma experiência sobre uma disciplina de mes-
trado, da área de Computação Gráfica e Multimédia. Os autores relatam 
que houve melhorias na motivação dos alunos onde a gamificação impac-
tou nos níveis de participação e proatividade dos estudantes. Com altera-
ções feitas no segundo ano, as notas dos alunos subiram, aproximando as 
notas dos que tinham notas piores, aos que tinham melhores. Os autores 
sugerem que a abordagem gamificada conseguiu cativar, ajudar e motivar 
mais os alunos, comparando-se com versões não gamificadas da disciplina 
(BARATA et al., 2013). 

Em outro artigo sobre o uso da gamificação aplicado em turmas 
de 4° e 7° semestres da grade curricular obrigatória. E também em uma 
turma de disciplina optativa do curso de graduação em Fisioterapia, os 
autores puderam concluir que usar games nas aulas pode ajudar no apren-
dizado dos conteúdos considerados complexos, ou com pouco interesse 
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nos alunos. Além disso, a motivação e o engajamento dos estudantes que 
estaria sujeito à queda nas aulas tradicionais dos conteúdos ocuparam seus 
lugares nas atividades gamificadas (FRAGELLI, 2018). 

Outro artigo, o autor conclui que a gamificação se apresenta como 
uma prática promissora e muito positiva que pode ser incluída no ensino. 
Ela pode trazer diversos benefícios, dentre os quais se ressalta o envolvimen-
to e a motivação dos estudantes. Além disso, atividades gamificadas propor-
cionam reaproximação entre o discente e o conteúdo ofertado. O docente 
precisa guiar, auxiliar e instruir os estudantes até o final da jornada de ensi-
no. Dessa maneira, a gamificação pode auxiliar o educador e seus métodos 
de ensino, ajustada à realidade tecnológica (MASSÁRIO et al., 2019).

3.3 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

A FAHOR – Faculdade Horizontina, inseriu em sua grade curricu-
lar a disciplina de algoritmo e programação em seis cursos de engenharia: 
mecânica, produção, controle e automação, química, ambiental e alimen-
tos. A disciplina ocorre presencialmente com carga horária de 80hrs. Para 
ser aprovado, o acadêmico deve possuir no mínimo 75% de frequência e 
aproveitamento maior ou igual a 60% sendo que a instituição não oferece 
oportunidade de exame.

Anteriormente, a disciplina era oferecida como obrigatória em al-
guns cursos e possuía metade da carga horária atual. Com o objetivo de 
integrar disciplinas de cunho específico bem como de padronizar o uso de 
software matemático em todos os cursos, a matéria foi reformulada e sua 
carga horária foi dobrada.

No primeiro semestre de 2020, estavam matriculados 63 alunos em 
algoritmo e programação. Em 2021 foram 69 acadêmicos. Para melhor 
aproveitamento, em ambos os anos, foram criadas duas turmas, porém, 
definiu-se que as explicações teóricas seriam ministradas pelos dois pro-
fessores em conjunto em um auditório. Os momentos práticos com exercí-
cios, correção e solução de dúvidas seriam em salas separadas.

A FAHOR possui como diretriz o uso de média ponderada de no-
tas para compor o conceito final do estudante. Neste sentido, a média é 
dividida em três notas, sendo a primeira com peso 20%, a segunda 30% 
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e a última com 50%. Dentro destas três notas, o professor pode trabalhar 
como desejar as duas primeiras, somente a última deve ser uma avaliação 
individual com abrangência de todo o conteúdo da disciplina preferencial-
mente aplicada na última semana de aula.

Como ferramentas de aplicação da lógica computacional foram uti-
lizados dois softwares. O VisualG é um aplicativo gratuito desenvolvido 
em português, o que facilita o entendimento principalmente para inician-
tes na área de programação. O VisualG foi utilizado para aplicar conceitos 
básicos em português estruturado como algoritmos sequenciais, estruturas 
condicionais, estruturas de repetição, funções, matrizes e vetores. 

Na segunda parte da disciplina, foi utilizado o software matemático 
Octave, trata-se de um aplicativo livre e gratuito muito utilizado para cál-
culos de funções para resolver problemas de engenharia. Neste programa, 
além de revisar os conteúdos iniciais, mas agora em inglês, enfatizou-se o 
conteúdo de funções, matrizes e vetores que foram utilizados para plota-
gem de gráficos.

A proposta dos professores foi de utilizar a gamificação como a se-
gunda nota. Foi explicado aos acadêmicos como seria o funcionamento 
desta atividade inovadora e na sequencia, foi realizada uma enquete com 
os estudantes questionando se os mesmos desejavam participar da gamifi-
cação ou se a preferência era por mais uma avaliação, conforme orientado 
por Burke (2015). Quase 80% da turma optou pela gamificação, então se 
iniciou o trabalho.

Em virtude da pandemia e com a manutenção das aulas, mas de ma-
neira virtual, foram feitos alguns ajustes nos itens avaliados e que resultavam 
em pontuação. Dessa maneira, foram considerados os seguintes itens:

- Desafios: Foram propostas atividades extras aos exercícios de aula. 
Tais atividades estavam relacionadas à resolução de problemas de 
engenharia. Ao resolver corretamente um desafio o acadêmico rece-
beu 100 pontos, se entregasse sem estar totalmente correto receberia 
20 pontos pelo esforço e se não entregasse a pontuação seria 0. 
- Liderar grupo: Para aprimorar e incentivar o trabalho em equipe os 
acadêmicos tiveram a possibilidade de trabalhar em grupos durante 
as aulas para resolver atividades. O líder de um grupo de estudos re-
ceberia 30 pontos.
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- Auxiliar colegas: Ao ajudar colegas a realizar tarefas ou apresen-
tar soluções de atividades durante as aulas virtuais, os acadêmicos 
recebiam 20 pontos.
- Criar e disponibilizar um vídeo com explicações: Criar um vídeo 
aula explicando em detalhes à resolução de um problema ou ativi-
dade proposta. Tal vídeo é repassado para toda turma através de 
plataforma virtual.
- Plágio: Em caso de cópia em atividades ou desafios os alunos rece-
biam como punição menos 500 pontos.
Definiu-se que para receber 100% da nota os acadêmicos deveriam 

chegar a 500 pontos em 2020 e 600 pontos em 2021. Para os estudantes 
que não atingiram a pontuação, foram atribuídos conceitos proporcionais, 
por exemplo, com 450 pontos o aluno teve 90% da nota em 2020.

Para motivar a participação foram definidos prêmios para os pri-
meiros colocados, além de certificado de acadêmico destaque. Os melho-
res colocados receberam vouchers em estabelecimentos da cidade bem 
como itens personalizados da instituição como mochila, térmica, caneca, 
entre outros.

Os acadêmicos eram informados periodicamente sobre sua pontua-
ção bem como a correção dos desafios propostos. Durante a gamificação, 
houve questionamentos sobre o seu andamento, mas as dúvidas foram 
solucionadas e após algumas semanas a maioria dos alunos estava enga-
jada com a proposta. Assim, confirmaram-se as ideias de Barbosa (2020), 
Madruga (2018), Martins e Giraffa (2015), Savioli (2020), Silva; Sartori e 
Catapan (2014) entre outros.

Os resultados de 2020 mostram que 11 alunos receberam a pontua-
ção máxima e 38 tiveram aproveitamento igual ou superior a 60% (média 
mínima necessária para aprovação). A média dos acadêmicos foi de 230 
pontos e 26 alunos tiveram mais de 400 pontos. Em 2021 foram 7 acadê-
micos que receberam a pontuação máxima e 32 tiveram aproveitamento 
igual ou superior a 60%. A média dos acadêmicos foi de 298 pontos.

Com relação aos resultados acadêmicos, nos períodos analisados, 
houve 74% de aprovação dos estudantes e apenas 13% de reprovação. O 
restante são alunos que realizaram trancamento ou foram reprovados por 
falta. Portanto, se constata que a gamificação trouxe resultados positivos 
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considerando o desempenho dos estudantes contrapondo o estudo apre-
sentado por Fox e Hanus (2014).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea tem vivenciado diversas transforma-
ções nos últimos anos, fato potencializado com a pandemia do Covid-19. 
A comunicação instantânea em áudio e vídeo une pessoas em diferentes 
lugares e possibilita formas de interatividade inovadoras.

Com o objetivo de criar engajamento de estudantes dos cursos de 
engenharia da FAHOR os professores criaram uma gamificação como for-
ma de avaliação na disciplina de algoritmos e programação. Os resultados 
foram muito satisfatórios com a maioria dos acadêmicos atingindo con-
ceitos excelentes. 

Os acadêmicos demonstraram satisfação em participar da gamifica-
ção como neste relato recebido ao final da disciplina: “De início a gami-
ficação foi algo que nos assustou, mas no fim foi uma forma diferente de 
aprender o conteúdo e nos fazer ver que somos capazes de ir além do que 
os limites que nós mesmos nos impomos”. Além disso, os estudantes se 
sentiram motivados e desejosos de que outros docentes utilizem a mesma 
prática: “Espero que mais professores possam se abrir para atividades inova-
doras como esta, pois na minha opinião, é um grande incentivo aos alunos, 
até mesmo para sairmos da zona de conforto.”. Tais afirmações corrobo-
ram com a visão apresentada por Auvinen, Hakulinen e Korhonen(2015) e 
Hatzilygeroudis, Grivokostopoulou e Perikos (2016) de que a gamificação 
proporciona maior engajamento e aprendizagem dos alunos.

Práticas inovadoras geralmente assustam principalmente as pessoas 
mais resistentes ao uso de tecnologias. Porém, a missão do docente é auxi-
liar o aluno na construção do conhecimento e prepará-lo para os desafios 
e exigências do mundo do trabalho. Neste sentido acredita-se que a partir 
da gamificação, o trabalho docente foi concluído com sucesso.
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VISITAS TÉCNICAS COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO DAS COMPETÊNCIAS E VIVÊNCIAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
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Marcelo Blume 

1 INTRODUÇÃO

A proximidade do ambiente acadêmico com os ambientes indus-
triais, ou com o “mundo do trabalho”, é um termo bastante utilizado nos 
diálogos com os acadêmicos da instituição, e já se tornou marca dos cursos 
de graduação da Fahor. Os professores que atuam nos cursos de engenha-
ria, ciências econômicas e gestão financeira da instituição, são motivados 
a correlacionar os conteúdos das disciplinas, com situações reais que serão 
encontradas e enfrentadas pelos acadêmicos, nos ambientes industriais, 
instituições financeiras e organizações onde estarão atuando.

Uma prática que desperta considerável interesse por parte dos aca-
dêmicos, especialmente de engenharia, são as conhecidas visitas técnicas 
realizadas nos mais diversos tipos de indústria, sempre relacionados com 
a área de estudo do curso. No entanto, tais visitas possuem duração entre 
uma à três horas apenas, dependendo do tamanho da organização. Com a 
possibilidade de tempo reduzida os estudantes, por muitas vezes, não con-
seguem absorver o todo que envolve os processos vistos, nem tampouco, 
fazer considerações e dar contribuições para os processos ou produtos da 
indústria visitada.

No curso de Engenharia Mecânica da Fahor, além das disciplinas 
associadas a dimensionamento e extensos cálculos, também são estuda-
dos e compreendidos os conceitos relativos a desenvolvimento e análise de 
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projetos, bem como, os processos de fabricação metalomecânicos, princi-
palmente aqueles necessários à fabricação e montagem de itens, conjuntos 
e componentes de equipamentos e máquinas agrícolas, por isso é o segui-
mento de indústria mais marcante na região onde a Fahor se situa. 

Com o intuito de não apenas manter, mas também fortalecer esta 
aproximação dos estudantes de engenharia da Fahor com a indústria, e ao 
mesmo tempo proporcionar aos acadêmicos uma experiência prática dife-
renciada, surgiu a proposta de trazer a indústria, a partir de seus produtos, 
para dentro da instituição. 

A realização desta prática deu-se durante a disciplina de Projeto de 
Produto Avançado, em conjunto com uma empresa parceira, que fabrica e 
comercializa equipamentos e implementos agrícolas. O projeto justifica-se 
pela facilidade na compreensão dos conceitos, que o mesmo promove ao 
aluno, conciliando estudos teóricos com a realização de atividades práti-
cas. Além disso, estimular o estudante a buscar conhecimento em áreas 
a fim e recordar conteúdos já trabalhados em outras disciplinas para que 
possa concluir as etapas propostas por este. 

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.1 A evolução dos processos de aprendizagem: Da antiguidade ás metodologias ativas

É sabido por meio de registros históricos, que desde a antiguidade 
até o início do século XIX, prevalece a prática escolar de uma aprendiza-
gem de tipo passivo e receptivo. Desta forma, aprender era quase exclusi-
vamente memorizar. Neste tipo de aprendizagem, a compreensão desem-
penhava um papel muito reduzido (HAYDT, 1991).

Esta forma de ensino comparava o ser humano a um pedaço de 
cera ou argila úmida que podia ser modelado à vontade. Na antiga Grécia 
Aristóteles já professava essa teoria, que foi retomada frequentemente, ao 
longo dos séculos, reaparecendo sob novas formas e imagens. A ideia di-
fundida no século XVII assemelhava o pensamento humano a uma tabua 
lisa, um papel em branco sem nada escrito, onde tudo podia ser impresso, 
é apenas uma variação daquela antiga teoria (HAYDT, 1991).
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As metodologias de ensino ditas ativas passaram a ser adotadas na 
segunda metade do século XX. O intuito destas metodologias chegou a 
causar discussões de modo a vincular-se com escopos tão diferentes como 
o desenvolvimento da psicomotricidade, a integração social, a formação 
do caráter e a educação moral, a melhora da condição física ou a iniciação 
esportiva (MURCIA, 2017).

Muitos são os profissionais da educação que veem adotando ati-
vidades práticas no ensino de seus conteúdos programáticos, o que tem 
sido apontado por diversos estudos, como necessidade eminente das 
Instituições de Ensino, correspondendo assim, aos anseios de um estu-
dante que hoje é mais questionador. No entanto, para tornar possível esta 
prática, é necessário identificar possíveis problemas ocorrentes no proces-
so de formação dos professores, no que tange a relação dialética existentes 
entre os aspectos que possibilitam uma interação entre a prática que cada 
professor irá desenvolver, baseando-se na realidade educacional em que 
for atuar e a teoria (RAU, 2013).

A metodologia ativa é uma concepção educativa que incentiva pro-
cessos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o estudante cola-
bora e se compromete com seu aprendizado. A metodologia sugere a cria-
ção de situações que possibilite a aproximação do estudante com a prática, 
buscando que estes reflitam sobre problemas reais, gerando curiosidade e 
sejam desafiados por meio da disponibilidade de recursos encontrar so-
luções que hipoteticamente se aplicam como solução (LUCKESI, 1991; 
DIAZ-BORDENAVE, PEREIRA, 2007; SOBRAL, CAMPOS, 2012).

A implementação de metodologias ativas pode proporcionar uma 
motivação ao estudante quando este perceber seu fortalecimento em ter-
mos de conhecimento diante de oportunidades de problematização que 
dependem de sua própria ação que envolvem escolha de aspectos dos con-
teúdos de estudo, buscando diante do problema desenvolver soluções e 
alternativas criativas para a sua conclusão (BERBEL, 2011).

As metodologias ativas buscam estimular a curiosidade à medida 
que os estudantes são introduzidos na teoria e apresentam perspectivas 
e elemento novos, até então não considerados nas aulas. A partir do mo-
mento que em que são consideradas e analisadas as contribuições dos es-
tudantes enaltecendo-as, incentiva os mesmos quanto as suas habilidades, 
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percepções em termos de competência, motivando-os a persistirem nos 
estudos (BERBEL, 2011).

2.1.2 Atividades Práticas no Ensino Superior

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Curso de 
Graduação em Engenharia (DCN’s, 2019) trazem uma discussão acerca 
de Metodologias Inovadoras para o ensino de Engenharia. Neste impor-
tante documento se afirma que, para que a estrutura curricular dos cursos 
atenda às demandas de formação de engenheiros com competências téc-
nicas, que supram as necessidades do mercado, é indispensável a devida 
integração das ações. Em parte, isso implica adotar as metodologias de en-
sino mais modernas e mais adequadas à nova realidade global. Nesse am-
biente, os professores deixam de ter o papel principal e central na geração 
e disseminação dos conteúdos, para adotar o papel de mediador e tutor. 

Com base nisso, ganham destaque metodologias como o ensino ba-
seado em projetos, ou Project Based Learning (PBL), com lastro no desen-
volvimento de competências, na aprendizagem colaborativa e na interdis-
ciplinaridade. Da mesma forma, abre-se espaço para uma maior adoção 
de tecnologias digitais, que permitem o uso de modelos como sala de aula 
invertida (aluno estuda previamente o tema da aula a partir de ferramentas 
online), laboratório rotacional (revezamento de grupos de estudantes em 
atividades em sala de aula e em laboratórios) e rotação individual (estudante 
possui lista específica de atividades para serem executadas online a partir de 
suas necessidades). Ou ainda o envolvimento dos estudantes em atividades e 
espaços ambientados para imersão no contexto de inovação (DCN’s, 2019). 

O ponto principal é imprimir maior sentido, dinamismo e autono-
mia ao processo de aprendizagem em Engenharia por meio do engajamen-
to do aluno em atividades práticas, desde o primeiro ano do curso. Assim, 
o aprendizado baseado em metodologias ativas, a solução dos problemas 
concretos em atividades, que exijam conhecimentos interdisciplinares, são 
alguns dos instrumentos que podem ser acionados para elevar a melhoria 
do ensino e para combater a evasão escolar (DCN’s, 2019).

Segundo Graham (2018), estudos indicam que instituições de ensino 
superior podem estar preparando o caminho para, por exemplo, alcançar 
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coerência e integração curricular através de uma conjuntura conectiva de 
projetos criativos. No longo prazo, os principais programas de engenharia 
do mundo podem ser aqueles que misturam aprendizado personalizado 
de acordo com os interesses e necessidades do estudante dentro e fora do 
campus, com aprendizado experimental tanto em estágios, trabalhos, pro-
jetos, pesquisas e outras atividades. 

A possibilidade de realização de atividades práticas e projetos, con-
comitantemente com exposições teóricas, possibilita ao estudante refletir 
de forma científica, ampliando seu aprendizado e estimulando habilidades 
como a observação, a obtenção e a organização de dados, bem como a ava-
liação e a discussão acerca das mais variadas situações. Desta forma o aca-
dêmico aprimora seu conhecimento a partir de ações e não apenas através 
de aulas expositivas, tornando-se o sujeito da aprendizagem (VIVIANI; 
COSTA, 2010).

2.1.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos na Engenharia

Entre as inúmeras atividades que a engenharia engloba a mais de-
safiadora e excitante é a de projetos. Fazer cálculos para analisar e definir 
melhor um problema estruturado, independente de quão complexo seja, 
pode ser difícil, mas o exercício de criar algo partindo de um rascunho, 
resolver um problema que esteja mal definido, é muito mais difícil. No 
entanto, a satisfação e alegria de viabilizar uma solução para tal problema 
de um projeto, é uma das maiores satisfações da vida de um engenheiro 
(NORTON, 2010).

Amaral (2006, p. 3) sintetiza o processo de desenvolver um produto 
como sendo um conjunto de atividades por meio das quais se procura chegar 
às especificações de projeto de um produto e de seu método de produção.

Norton (2010) nos apresenta um pensamento muito interessante en-
volvendo engenharia, prática e processo criativo. Segundo ele, quanto mais 
o estudante de engenharia vê máquinas realizando trabalhos reais, mais 
criativo ele se tornará como projetista. O estudante de engenharia deve 
ser requisitado para operar ferramentas, fazer produtos, ajustar máquinas 
e visitar fábricas. É com esse tipo de experiência que ele melhora o julga-
mento em relação ao que faz uma boa máquina, quando a aproximação 
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será suficiente e até onde a otimização deveria chegar.
No processo de desenvolvimento de projetos, mais precisamente na 

etapa de detalhamento, um item de grande relevância é a atividade de 
criar e detalhar os SSCs (sistemas, subsistemas e componentes), quando 
se dá a documentação final e configuração do produto, após a realização 
dos ciclos anteriores.  O final do ciclo de detalhamento acontece ao tér-
mino da atividade de avaliar os SSCs, quando todas as especificações que 
foram criadas são aprovadas. Paralelamente, são realizadas as atividades 
de criação do material de suporte do produto e de projeto de embalagens, 
que, juntamente a todas as especificações, compreendem informações 
de entrada da atividade de testar e homologar o produto. Essa atividade 
agrega todas as informações criadas até́ então e possui tarefas semelhantes 
àquelas da atividade de avaliação dos SSCs. No entanto, seu foco está́ no 
produto final e seu aspecto não é mais somente interno, como na atividade 
de avaliação (AMARAL, 2006).

Com base no mesmo autor, após a fase de detalhamento do projeto 
e o então lançamento do produto, é realizada a fase “acompanhar produto 
e processo” que corresponde a um conjunto de atividades com o objetivo 
de garantir o acompanhamento do desempenho do produto na produção e 
no mercado, identificando necessidades ou oportunidades de melhorias e 
garantindo que a retirada cause o menor impacto possível aos consumido-
res, empresa e meio ambiente. Nesta fase, é realizada uma verificação no 
produto, avaliando a satisfação dos clientes e monitorando o desempenho 
do mesmo tanto em termos técnicos quanto econômicos, incluindo a pro-
dução, assistência técnica e aspectos ambientais.

2.2 METODOLOGIA

Diversas são as atividades realizadas durante o decorrer das aulas 
no curso de Engenharia Mecânica da Fahor, com o intuito de aproximar 
os estudantes do curso, daquelas que serão situações e problemas que 
estarão encontrando nas indústrias onde irão atuar como engenheiros. 
Dentre estas atividades, as que mais provocam os acadêmicos são aquelas 
que envolvem práticas, não necessariamente na construção de protótipos, 
mas também na análise de produtos prontos, sendo esta última, a que foi 
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proposta aos estudantes e alvo deste estudo. 
Trata-se de um relato de experiência de um projeto de qualificação 

discente tendo como base a ação educativa desenvolvida por meio de anali-
ses com base na pratica dos estudantes em outras disciplinas do curso onde 
através de observações dos produtos iriam propor melhorias. O projeto foi 
idealizado e conduzido na disciplina de Projeto de Produto Avançado do 
Curso de Engenharia Mecânica. O período de desenvolvimento do projeto 
compreendeu no período do segundo semestre letivo de 2019.

Quanto à abordagem, este estudo pode ser classificado como qua-
litativo, pois, conforme nos traz Pereira (2019) no método qualitativo a 
pesquisa é descritiva, ou seja, as informações obtidas não podem ser quan-
tificáveis. Por sua vez, os dados obtidos são analisados de forma indutiva. 
Nesse sentido, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significa-
dos são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esse método conside-
ra que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em 
conta princípios preestabelecidos. No raciocínio indutivo, a generalização 
deriva de observações de casos da realidade concreta.

Quanto aos fins, este estudo trata-se de uma pesquisa é exploratória 
e descritiva e quanto aos meios é pesquisa bibliográfica. 

Conforme nos apresenta Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa ex-
ploratória objetiva proporcionar mais informações sobre o assunto que se 
pretende investigar, facilitando a delimitação do tema da pesquisa, a fim de 
descobrir uma nova abordagem para o assunto. No entanto, Vergara (2014), 
assegura que a pesquisa descritiva tem propriedades de determinada popula-
ção ou de um fenômeno pré-determinado, não se preocupando em explicar 
os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

A pesquisa descritiva, como se caracteriza este estudo, tem como 
objetivo descrever as características de determinada população envolvendo 
o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados como: questionários e 
observações (PRODANOV E FREITAS, 2013).

Para Marconi e Lakatos (2017), a pesquisa bibliográfica é constituí-
da a partir de registros disponíveis, abrangendo toda bibliografia publica-
da em relação ao tema de estudo. Sua finalidade é colocar o pesquisador 
em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre o 
assunto. Duarte e Barros (2008) resumem como sendo um conjugado de 
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procedimentos que visam identificar as informações bibliográficas, sele-
cionando os documentos relacionados ao tema em estudo.

Os acadêmicos foram divididos em grupos, e então analisaram e 
avaliaram os equipamentos agrícolas, sendo eles: Carreta de Transporte 
Agrícola, Plaina Hidráulica, Distribuidor de Sementes, Grampo Limpador 
de Solo, Perfurador de Solo, Roçadeira Hidráulica, Guincho Big Bag e 
Lança Hidráulica, podendo alguns deles serem visualizados na Figura 1. 

Figura 1: Implementos disponibilizados para avaliação.

Fonte: FAHOR, 2019.

A análise foi realizada com relação aos processos empregados na 
fabricação dos mesmos, e seus sistemas construtivos.

2.2.1 Etapas das atividades

A fim de compreender as etapas da atividade proposta pela discipli-
na e desenvolvida pelos estudantes, foi elaborado um esquema para a exe-
cução da mesma, buscando orientar os grupos quanto as etapas e métodos 
a serem utilizados de modo que o estudo de cada produto disponibilizado 
pela empresa parceira, fosse estruturado da mesma forma evitando haver 
discrepância na construção das análises evitando que nenhum grupo fosse 
penalizado nos critérios de avaliação.

A Figura 2 apresenta as três etapas de execução das atividades.

Figura 2: Etapas das atividades desenvolvidas.
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Fonte: Autores, 2021.

Conforme consta na Figura, o desenvolvimento da atividade prática 
se deu em três etapas. A disciplina contou com a participação de trinta es-
tudantes, sendo que a primeira etapa das atividades se constitui na divisão 
destes estudantes em oito grupos, onde houve a definição do produto a ser 
analisado no decorrer da disciplina por cada grupo. 

A segunda etapa correspondeu a análise dos produtos quanto as 
suas características de acabamento, designer, componentes, processos de 
soldagem, entre outros. Ainda estimulou os estudantes a buscar informa-
ções adicionais em literaturas afim de aprofundar suas análises e propos-
tas. Posterior a isso, os estudantes aplicaram analises de SSCs dos equipa-
mentos a fim de ter uma vista explodida dos componentes, possibilitando 
as proposições de melhorias, priorizando as mesmas.

Por fim, a terceira etapa consistiu-se na elaboração dos relatórios e 
posterior apresentação dos mesmos a uma banca avaliadora composta por 
representantes da Empresa São José Industrial e professores da Instituição. 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De forma genérica, o desenvolvimento de produtos é caracterizado 
por um conjunto de atividades que visa atingir as especificações de projeto 
de um produto, analisando minuciosamente as condições de mercado e 
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restrições tecnológicas de modo a minimizar os custos, aumentar a produ-
tividade e lucro, bem como consolidar o mesmo no mercado. 

A atividade desenvolvida pelos grupos de estudantes buscou aproxi-
má-los deste processo de desenvolvimento de produtos e, realizou-se através 
de verificações visuais do produto selecionado, adotando o senso crítico e 
avaliativo, que resultaria em propostas de melhoria para os mesmos. Dentre 
as diversas melhorias e alterações propostas pelos grupos de estudantes para 
os produtos analisados, parte foram de fácil aplicação e baixo custo, enquan-
to que outras são de aplicação mais complexa, no entanto, podem agregar 
significativo valor aos produtos, contribuindo para a melhoria da competiti-
vidade dos produtos desta indústria frente aos produtos concorrentes. 

Um exemplo simples de melhoria proposta por um dos grupos foi 
a extinção dos cantos vivos, conforme Figura 3, observados em um dos 
equipamentos. Este tipo de acabamento pode comprometer a segurança 
do operador provocando lesões.

Figura 3: Equipamento com cantos vivos.

Fonte: FAHOR, 2021.

As propostas de melhoria apresentadas referem-se a aspectos de pro-
jeto, de processos de fabricação destes implementos principalmente proces-
sos de solda e pintura, de componentes e da qualidade como um todo. 
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A Figura 4 apresenta uma área com respingos resultantes do processo 
de soldagem. Estes não caracterizam um problema estrutural, porém, com-
promete a questão estética e econômica, pois eles deixarão o cordão irregular, 
além de gerar desperdício do consumível e também um possível retrabalho.

Figura 4: Aspectos visuais do equipamento analisado.

Fonte: FAHOR, 2019.

Nas Figuras 5 e 6, pode-se verificar o momento da apresentação 
do resultado do estudo desenvolvido pelos estudantes aos representan-
tes da empresa que disponibilizou os equipamentos para análise. Na 
Figura 5, os estudantes apresentaram suas análises do produto Carreta de 
Transportadora Agrícola utilizado na agricultura principalmente para o 
transporte de grãos.

Figura 5: Apresentação do resultado do estudo de uma Carreta de Transporte Agrícola.

Fonte: FAHOR, 2019
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Na Figura 6 o produto apresentado foi Grampo Limpador de Solo, 
que é um equipamento utilizado na agricultura para a limpeza do solo na 
remoção de pedras, galhos, vegetação entre outros.

Figura 6: Apresentação do resultado do estudo de um Grampo Limpador de Solo.

Fonte: FAHOR, 2019

Entre os representantes da empresa, que acompanharam a apresen-
tação estavam colaboradores das áreas de engenharia, qualidade, atendi-
mento ao cliente e também representantes da direção.

Além da possibilidade de melhoria dos produtos analisados, a ati-
vidade desenvolvida proporcionou aos acadêmicos de engenharia a apli-
cação dos conceitos estudados em diversas disciplinas do curso de en-
genharia mecânica. As técnicas de verificação de requisitos de clientes, 
detalhamento de produto e análise de sistemas, subsistemas e componen-
tes, da disciplina de Projeto de Produto Avançado, foram aplicadas logo 
no início da atividade. Em seguida, os estudantes tiveram de considerar 
os conhecimentos adquiridos na disciplina de Processos de Fabricação, 
avaliando as condições de conformação dos componentes, soldagem dos 
conjuntos e pintura do equipamento agrícola. 

Quando a melhoria proposta envolvia a substituição de algum com-
ponente, eram considerados os conhecimentos adquiridos na disciplina de 
Ciência dos Materiais, e Desenho para Engenharia, onde os estudantes 
avaliaram por meio de simulação em software de desenho, o comporta-
mento de diferentes materiais que poderiam ser utilizados. 
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3 CONCLUSÃO

Após a conclusão desta atividade, os estudantes relataram terem 
compreendido a importância de cada um dos componentes curriculares, 
para o futuro exercício da profissão, e o quanto a realização deste tipo 
de atividade pode contribuir para o melhor entendimento dos conceitos 
verificados nas aulas teóricas, e que através das discussões em grupo, apli-
cação de técnicas e teorias já estudadas e com o auxílio do professor, todos 
os  oito grupos conseguiriam atingir o objetivo, apresentando sugestões de 
melhoria nos equipamentos analisados. 

Um dos representantes da indústria, que acompanhou a apresenta-
ção dos estudos relatou que foi possível perceber a dedicação e o empenho 
dos estudantes em realizar essas análises e destacou que a empresa soli-
citou os relatórios de cada um dos trabalhos para que sejam analisados 
com mais atenção pelo setor de engenharia da empresa com o intuito de 
executar algumas melhorias apontadas pelos estudantes, ressaltando que 
é muito interessante receber essa análise e saber que há muito potencial 
humano em formação e que podem colaborar com o processo de desenvol-
vimento de produtos nas indústrias.

A atividade para os estudantes teve grande relevância, pois possi-
bilitou a eles compreender a interdisciplinaridade dos diversos conteúdos 
dos componentes curriculares. Além disso, provocou os estudantes esta-
rem diante de um caso real de uma empresa, projetando a realidade de um 
engenheiro formado, aplicando a teoria à prática, analisando e sugerindo 
aplicações de melhoria em um produto. Isso possibilita ao estudante ter 
uma visão quanto as responsabilidades de um profissional de engenharia 
junto a empresa, clientes e partes interessadas, além de desenvolver habi-
lidades importantes e necessárias para se trabalhar em equipe em prol de 
um objetivo comum.
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