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Resumo

O International Journal of Academic Innovation tem como proposta a apresentação 
de resultados de experiências didáticas, pesquisa em ensino e educação, gestão e 
extensão que estejam voltadas para a inovação e a busca de caminhos transfor-
madores para a educação. Ela surge como uma necessidade e o desejo de colabo-
radores do Consórcio STHEM Brasil em ter mais um canal que apresente as experi-
ências em promover maior engajamento, acolhimento e aprendizagem de alunos e 
professores. Essa tem sido a diretriz desse consórcio desde 2014.

São muitas contribuições recebidas pela revista que trazem relatos de diferentes con-
textos e das mais diversas regiões do nosso país. Compartilhar essas experiências 
é o propósito da revista, permitindo que outros bons resultados sejam alcançados 
pelos seus leitores. Propagar esse conhecimento e garantir a possibilidade de uma 
análise, avaliação crítica e transposição de experiências é uma forma de se avançar 
consolidando uma rede com uma agenda positiva para a inovação acadêmica.

Este primeiro número traz a experiência em áreas diversas do conhecimento nas 
quais foram trabalhados temas relativos à extensão, avaliação da aprendizagem, 
estratégias ativas e competências transversais.
Que todos tenham uma boa leitura e motivação para também ser um colaborador 
da nossa revista.
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A EXTENSÃO SÓ PODE OCORRER DE FORMA PRESENCIAL? 
AS METODOLOGIAS ATIVAS COMO MEIO DE LEVAR O PROJETO PEEDI 

PARA A CASA DOS DISCENTES

Sandra Fernandes Pereira de Mélo01

Luisiane Ávila Silva02

Thayane Albuquerque Alves dos Santos03

Resumo: O presente artigo consiste em um relato de experiência que busca apresentar estraté-
gias pedagógicas aplicadas durante o ano de 2020 para adaptação do projeto de extensão de uma 
faculdade privada em João Pessoa - Paraíba, o PEEDI - Envelhecimento: por uma atenção geron-
tológica e geriátrica centrada na pessoa, em função da necessidade do ensino remoto emergencial 
devido à pandemia ocasionada pelo novo Coranavírus. O grande desafio foi transferir a realidade 
do caráter completamente prático de um projeto de extensão que ocorria em uma Instituição de 
Longa Permanência para um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para isso, foi necessário refletir 
sobre tecnologias, estratégias e métodos de ensino que subsidiassem o ensino à distância, além 
do aporte de tecnologias e mídias digitais. Em larga escala, as metodologias e estratégias peda-
gógicas centradas no aluno vêm sendo amplamente discutidas, tendo em vista que estimulam a 
participação ativa do discente em seu processo de construção do conhecimento. Hoje, a variedade 
de metodologias ativas possibilita ao docente a seleção da estratégia que melhor será aproveita-
da por seus alunos. Nessa perspectiva, foram utilizadas, nesse processo de adaptação ao ensino 
remoto, metodologias ativas como PBL (Problem-Based Learning), TBL (Team-Based Learning) 
e sala de aula invertida, nas quais os alunos puderam dialogar, discutir e construir um projeto de 
pesquisa que já se encontra aprovado para execução. Os resultados foram satisfatórios à medida 
que os extensionistas demonstraram muito mais protagonismo, envolvimento e estreitamento das 
relações intra e interpessoais durante as atividades, além de continuarem motivados a permanecer 
no projeto, mesmo em ambiente virtual. 

01 Especialista. NAPED FCM-AFYA. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba-AFYA. sandra.melo@cienciasmedicas.
com.br
02  Mestre. Docente. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba-AFYA. luisi.avila@hotmail.com
03  Pós-graduanda. Pedagoga. NAPED FCM-AFYA. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba- AFYA. thayane.santos@
cienciasmedicas.com.br
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Palavras-chave: Projeto de Extensão. Ensino remoto. Metodologias Ativas. Participação ativa.

Can the extension only take place in person? Active Methodologies as a means of taking 
the PEEDI project to the students’ homes

Abstract: This article is an experience report that seeks to present pedagogical strategies applied 
during the year 2020 to adapt the extension project of a private college in João Pessoa - Paraíba, 
PEEDI - Aging: for a gerontological and geriatric attention centered on person, due to the need 
for emergency remote education due to the pandemic caused by the new Coranavirus. The great 
challenge was to bring the reality of the completely practical character of an extension project that 
took place in a Long-Term Institution to a Virtual Learning Environment. For this, it was necessary 
to reflect on technologies, strategies and teaching methods that would support distance learning, in 
addition to the contribution of technologies and digital media. On a large scale, the methodologies 
and pedagogical strategies centered on the student, have been widely discussed, in view of the fact 
that they stimulate the active participation of the student in his knowledge construction process. To-
day, the variety of active methodologies allows teachers to select the strategy that will be best used 
by their students. In this perspective, active methodologies such as PBL (Problem-based Learn-
ing), TBL (Team-based Learning) and inverted classroom were used in this process of adaptation 
to remote teaching where students could dialogue, discuss and build a research project. Which is 
already approved for execution. The results were satisfactory as the extension workers demonstrat-
ed much more protagonism, involvement and strengthening of intra and interpersonal relationships 
during the activities, in addition to remaining motivated to remain in the project, even if it occurs in 
a virtual environment.

Keywords: Extension project. Remote teaching. Active Methodologies. Active participation.
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INTRODUÇÃO

O ensino superior não estava preparado para as mudanças que ocorreram no ano de 2020 
relativas à migração do ensino presencial para o remoto. Em um primeiro momento era inimagi-
nável a execução de atividades eminentemente práticas, como as atividades de extensão, em um 
ambiente de aprendizagem virtual.

 O ensino remoto impulsiona o uso de novas tecnologias, mídias e ferramentas digitais e, 
dada a variabilidade dos recursos e das estratégias, bem como das práticas, a escolha deve ser 
definida a partir da familiaridade e da habilidade do professor em adotar tais recursos (GARCIA et 
al., 2020). Foi necessário o desenvolvimento de novas habilidades pelos docentes para a trans-
formação de atividades de um projeto de extensão majoritariamente prático rumo a um processo 
educativo 4.0.

 O processo educativo 5.0 está ligado à revolução tecnológica e à inovação e inclui lingua-
gem computacional, inteligência artificial, Internet das coisas (IoT) e contempla o learning by doing 
(aprender por experimentação, projetos, vivências) e as metodologias ativas para a transformação 
digital do ensino (WEN, 2019).

 A perspectiva de planejamento estratégico para ensino em situação emergencial se fun-
damenta na compreensão do que é ensinar remotamente, na identificação das competências e 
habilidades requisitadas do professor e no reconhecimento e na aplicação dos princípios de apren-
dizagem no ensino remoto (GARCIA et al., 2020).

 As atividades foram desenvolvidas no projeto de extensão da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Paraíba, o PEEDI - Envelhecimento: por uma atenção gerontológica e geriátrica centrada 
na pessoa. Trata-se de um projeto institucional, porém, no ano de 2020 contava apenas com aca-
dêmicos do curso de Medicina dos mais diversos períodos.

 Os objetivos deste trabalho compreendem relatar a experiência do ensino remoto em um 
projeto de extensão e reconhecer a necessidade de inovação no processo educacional.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

 A extensão é a atividade do processo de crescimento universitário que estabelece a comu-
nicação bidirecional entre universidade e sociedade visando à produção de conhecimentos e à 
interlocução das atividades acadêmicas de ensino e de pesquisa, através de processos ativos 
de formação. A extensão engloba experiências de popularização da ciência e realiza atividades 
que favorecem a construção de caminhos que podem contribuir no enfrentamento de problemas e 
questões sociais. Exercidas como direito social, as práticas extensionistas primam pelo respeito à 
diversidade cultural e têm como eixo o encontro entre os saberes acadêmicos e os saberes espon-
tâneos (UFRB, 2021).
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Três pilares embasam a universidade no Brasil: ensino, pesquisa e extensão. A extensão co-
meçou a se desenvolver no Brasil na década de 1930, com a participação do movimento estudantil, 
do Governo Federal – representado pelo MEC – e de outros setores da sociedade civil. Segundo 
a Política Nacional de Extensão Universitária, de 2012, a extensão universitária é um processo 
interdisciplinar, cultural e político que promove a interação entre universidade e outros setores da 
sociedade e os transforma. O Ministério da Educação incluiu uma resolução, em 2018, nas diretri-
zes do ensino superior, que reforçou a inclusão da extensão como parte obrigatória da graduação 
e pós-graduação, ainda que o Plano Nacional de Educação de 2014 já contivesse essa determi-
nação. A resolução preconiza que, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para 
a graduação esteja em programas e projetos de extensão, orientados, prioritariamente, para áreas 
de grande pertinência social (FERREIRA, 2019).

Figura 1 - Pilares da universidade no Brasil

Fonte: HAWANY (2021).

 Em sua gênese, as atividades de extensão acadêmicas são eminentemente práticas. Po-
rém, a partir de março de 2020, com a necessidade de medidas de distanciamento social pela 
pandemia da Covid-19, foi necessário adaptar a extensão para que ocorresse dentro do lar de cada 
extensionista envolvido.

1.1 Ensino Remoto

No ano de 2020, nada no mundo aconteceu conforme o planejado, desde os aconteci-
mentos pessoais até aqueles profissionais. Nestes foi impossível não revisitar os planos de ensino 
e cronograma de atividades. Os cursos da área da saúde, em sua maioria, acontecem de forma 
100% presencial e definitivamente não tinham seu corpo docente, técnico e discente preparado 
para mudança tão radical, como se tornar 100% remoto e sem prazo de voltar ao presencial. A partir 
disso surgiu a expressão denominada “novo normal”.

O ensino remoto impulsiona o uso de novas tecnologias, mídias e ferramentas digitais e, 
dada a variabilidade dos recursos e das estratégias, bem como das práticas, a escolha deve ser 
definida a partir da familiaridade e da habilidade do professor em adotar tais recursos (GARCIA et 
al., 2020).
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Essa modalidade de ensino nos impulsiona a inovar. Carbonell (2002) denomina esse pro-
cesso como inovação pedagógica, sendo esta caracterizada por um conjunto de intervenções, 
decisões e processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que trata de modificar 
atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. Esses novos modelos de 
gestão educacional nos conduzem para inovação dos processos educativos, desaguando nos pro-
cessos educativos 4.0 e 5.0, sendo necessário para esses o uso das TICs.

Garcia et al. (2020) descrevem esses processos como uma necessidade exigida pela so-
ciedade 5.0. Esses autores descrevem a Educação 5.0 como um modelo que une tecnologia à 
inteligência social, no qual o aluno ocupa o centro do processo ensino-aprendizagem e lidera o 
processo; o professor assume o papel potencializador da mediação de conteúdo; e a universidade 
integra um ecossistema (comunidade, centros de pesquisa, empresas, equipamentos culturais, 
entre outros). Já o modelo 4.0 é descrito como ligado à revolução tecnológica e à inovação e inclui 
linguagem computacional, inteligência artificial, Internet das coisas (IoT) e contempla o learning by 
doing (aprender por experimentação, projetos, vivências) e as metodologias ativas para a transfor-
mação digital do ensino. 

1.2 Metodologias ativas no ensino remoto

 No ensino remoto, para levar o aluno a ser o centro do ensino-aprendizagem, é necessário  
que ocorra a facilitação no processo de habilidades 4C para proporcionar uma prática pedagógica 
estruturada e isso inclui a concepção de ambientes de aprendizagem enriquecidos por tecnologias 
para uma nova geração de hiperconectados, constituída por nativos e imigrantes digitais. As ha-
bilidades 4C são definidas como colaboração, comunicação, criticidade e criatividade e são con-
sideradas centrais para a qualidade e efetividade das competências de alunos e de professores. 
Nesse sentido, a aplicação de metodologias ativas nas diferentes áreas de conhecimento para 
engajamento dos alunos no ensino remoto visa a possibilitar o envolvimento ativo do estudante no 
processo de aprendizagem, para ler, escrever, perguntar, discutir ou para a resolução de problemas 
e desenvolvimento de projetos (BARROS; TRAXLER, 2017). 

Além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e 
avaliação e, nesse sentido, as estratégias que promovem aprendizagem ativa podem ser definidas 
como atividades que estimulam o aluno a fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, leva-o a pensar 
sobre as coisas que está fazendo (BONWELL; EISON, 1991; SILBERMAN, 1996).

As metodologias ativas de aprendizagem têm como principal objetivo incentivar o protago-
nismo dos alunos, estimulando-os a aprenderem de forma autônoma e participativa. Para isso, as 
aulas são formuladas em torno da resolução de problemas e situações reais, em que os alunos pre-
cisam participar ativamente da construção do seu próprio conhecimento. Com isso, o professor tor-
na-se um facilitador, ou seja, um mediador entre o aluno e o conhecimento. Mais do que transmitir 
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o conteúdo, o professor irá guiar o aluno através do processo de aprendizagem.  As metodologias 
ativas estão muito ligadas à teoria da pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Segundo essa 
teoria, nós aprendemos mais efetivamente quando temos um papel mais ativo (BORELLI, 2021). 

Figura 2 - Pirâmide de Glasser

Fonte: BORELLI (2021).

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

A presente pesquisa consiste em um relato de experiências vivenciadas na migração do 
projeto de extensão PEEDI - Envelhecimento: por uma atenção gerontológica e geriátrica centrada 
na pessoa das atividades presenciais que ocorriam na instituição de longa permanência AMEM 
(Associação Metropolitana para Erradicação da Mendicância) para as atividades remotas ocorridas 
na plataforma Canvas, no ambiente de conferências.

Figura 3 - Atividades presenciais

Fonte: Autoria própria (2020).

O PEEDI contava com duas professoras responsáveis e treze alunos extensionistas do cur-
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so de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. As atividades ocorreram no período 
de março a junho de 2020 com encontros semanais aos sábados pela manhã, no horário das 08h30 
às 11h30.

Em um primeiro momento, foi realizada uma oficina de pesquisa científica, direcionando os 
alunos a quatro instrumentos de pesquisa que poderiam ser aplicados nos idosos e nos cuidadores 
da ILPI – onde o projeto aconteceria e onde, após o cenário pandêmico, voltará a ocorrer presen-
cialmente. Os instrumentos escolhidos foram o WHOQOL-BREF, Mini Exame do Estado Mental 
(MEEM), Escala de depressão geriátrica e Escala de Braden.

Figura 4 - Oficina de pesquisa científica

Fonte: Autoria própria (2020).

No momento da apresentação das escalas e divisão dos grupos foi utilizada a metodologia 
de aprendizagem em projetos (PBL), com o objetivo de desenvolver o conceito “faça você mesmo” 
nos discentes. Posteriormente, com a divisão dos grupos, foi incentivada a aprendizagem em times 
(TBL), visto que passávamos por um momento de completo isolamento social e tal método incen-
tivaria a socialização, mesmo que em ambientes virtuais. Essa metodologia ativa permite que os 
alunos possam aprender colaborativamente, fazendo em conjunto e compartilhando. Trata-se de 
um método interessante para ser aplicado em conjunto com a aprendizagem baseada em projetos 
também.

Para finalizar as atividades semestrais foi realizado o fórum invertido, ou, como é mais co-
nhecido, a sala de aula invertida, na qual cada grupo apresentou o produto final de sua aprendiza-
gem e foi concluída a construção de um projeto de pesquisa. Este foi submetido ao CEP (Comitê 
de Ética e Pesquisa) da instituição e já se encontra aprovado para execução.

3 RESULTADOS
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O corpo discente do PEEDI tem característica heterogênea, visto que é composto por dis-
centes dos primeiros aos últimos semestres, o que torna a multiplicidade de saberes e troca destes 
enriquecedora entre eles. Diante disso, na oficina de iniciação à pesquisa científica, o passo inicial 
foi dado através da teoria de ancoragem ou teoria de aprendizagem significativa de Ausubel. Tal 
teoria postula que aprendizagem é a organização e integração de material na estrutura cognitiva 
do indivíduo. Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fa-
zer algum sentido para o aluno e, nesse processo, a informação deverá interagir e se ancorar nos 
conceitos relevantes já existentes na estrutura do aluno (AGRA et al., 2019).

 Figura 5 - Reuniões virtuais

Fonte: Autoria própria (2020).

Diante dessa perspectiva, mesmo os discentes menos experientes conseguiram se apro-
priar dos saberes acumulados ao longo da vida e passar para o próximo passo, o PBL (ou ABP). 
Segundo Bender (2014):

 

[...] a ABP pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em 
uma questão, tarefa, ou problema altamente motivador e envolvente, para ensinar conteúdos 
acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas. 
(BENDER, 2014, p. 15)

A ABP tem se mostrado capaz de envolver os estudantes em investigações que ultrapas-
sam os limites da sala de aula e que, além da aprendizagem acadêmica, proporcionam motivação, 
engajamento e, em muitos casos, contribuições à comunidade na qual os alunos estão inseridos 
(BENDER, 2014). Essa metodologia se mostrou essencial no desenvolvimento de um roteiro inves-
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tigatório para condução dos acadêmicos com questionamentos como: Por que vamos desenvolver 
esta pesquisa? O que devemos produzir? Para que vamos produzir? E para quem vamos produzir? 
Tais questionamentos motivaram um desenvolvimento com qualidade, motivando o fazer com ex-
celência, visando a publicações e ao enriquecimento da aprendizagem.

A aprendizagem em times foi essencial para tornar o processo mais caloroso em um mo-
mento de afastamento brusco e inesperado, além de que a troca de experiências e auxílio dos mais 
experientes ao menos experientes culminou com um grupo menos heterogêneo no que se refere à 
pesquisa. Segundo Krug et al. (2016), a TBL possibilita a satisfação e a motivação dos estudantes, 
a responsabilização do estudante pelo preparo prévio, o envolvimento dos estudantes durante a 
aula toda, o aprimoramento de uma comunicação interpessoal efetiva e do raciocínio crítico indivi-
dual e em equipe para tomada de decisões, a promoção da metacognição e a formação de comu-
nidades de prática.

Por fim, a promoção de fóruns invertidos ou salas de aula invertidas possibilitou que os 
discentes mobilizassem, além do conhecimento adquirido, também o acesso ao controle das emo-
ções, principalmente por aqueles mais introvertidos. Segundo Bergmann e Sams: 

Basicamente, o conceito de sala de aula invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito 
em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho 
de casa, agora é realizado em sala de aula. (BERGMANN, SAMS, 2016, p. 11)

Nos momentos finais, em que o discente pôde socializar e expor toda a experiência acumu-
lada, houve muitos relatos de superação pessoal e quebra de crenças limitantes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levar uma atividade cuja gênese é a prática e a interação com a sociedade para o ambiente 
virtual de aprendizagem foi uma experiência desafiadora. Foi imperativa a reinvenção de processos 
de aprendizagem e a busca de metodologias que favorecessem ao aluno o alcance dos objetivos 
de uma extensão universitária.

Nesse primeiro momento, é inegável que houve deficiência de interação com a sociedade, 
principalmente porque o isolamento foi condição essencial para manutenção da saúde pública; 
porém, possibilitou o ganho da iniciação científica e a posterior apresentação de resultados através 
de publicações científicas bem estruturadas.

Sem o uso de metodologias ativas, ou sem o modelo dialógico de ensino-aprendizagem, se-
ria quase impossível o alcance eficiente dos objetivos do projeto. Limitar o projeto de extensão ao 
método engessado de palestras seria transformá-lo em mais um componente curricular prejudicial 
ao aluno menos experiente, pois este não alcançaria os conteúdos mais avançados e, para os mais 
experientes, seria apenas um momento enfadonho no qual a presença seria mister tão somente 
para aquisição de um certificado.
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A AVALIAÇÃO FORMATIVA DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PAN-
DEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Adriana Paula Zamin Scherer 

Daniela Marques Nunes01

Resumo: Considerando os novos cenários enfrentados no ensino superior e a virtualização da sala de aula 
pelas ferramentas síncronas de comunicação, os processos avaliativos precisaram se readequar, uma vez que 
a avaliação presencial se tornou impossível na nova realidade. A avaliação classificatória, que usa os testes 
padronizados para atribuição de uma nota aos alunos, está sendo contestada por um processo mais constru-
tivista conhecido por avaliação formativa, na qual o aluno é reconhecido como sujeito ativo na construção do 
conhecimento. Esse processo mais democrático pode contribuir para o desenvolvimento dos aspectos cogni-
tivo, profissional, pessoal, ético e crítico. O relato do desenvolvimento de uma atividade avaliativa formativa 
foi o objetivo deste estudo de caso, em que os resultados obtidos através de formulários de pesquisa revela-
ram uma grande aceitação da avaliação formativa por parte dos estudantes, atores no processo, indicando a 
positiva influência da democratização da avaliação em uma turma do ensino superior. 

Palavras-chave: Avaliação educacional. Avaliação formativa. Avaliação democrática. 

The formative evaluation of learning in the context of the pandemic: an experience report 
in higher education

Abstract: Considering the new scenarios faced in higher education and the virtualization of the classroom 
by synchronous communication tools, the evaluation processes needed to be readjusted, since the face-to-
face evaluation was no longer possible in the new reality. The qualifying test that uses standardized tests 
to assign a grade to students is being challenged by a more constructivist process known as formative test 
in which the student is recognized as an active subject in the construction of knowledge. This more dem-
ocratic process can contribute to the development of cognitive, professional, personal, ethical and critical 
aspects. The report of the development of a formative evaluative activity was the objective of this case 
study, in which the results obtained through research forms revealed a great acceptance of the formative 
evaluation by the students, actors in the process, indicating the positive influence of the democratization 
of the evaluation in a higher education class. 
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INTRODUÇÃO

No ano de 2020 a disseminação da COVID-19 obrigou o mundo inteiro a se adequar a uma nova 
realidade firmada sobre regras rígidas de distanciamento social. Com as instituições de ensino não decorreu 
diferente, o que condicionou a criação de cenários de aprendizagem até então nunca experimentados, desde 
os ambientes virtuais de salas de aulas até a reconfiguração dos processos avaliativos. Considerando especi-
ficamente o ensino superior e esses novos cenários em que a sala de aula foi virtualizada pelas ferramentas 
síncronas de comunicação, os processos avaliativos precisaram se readequar, uma vez que a proposição de 
avaliação firmada pela presença física no mesmo ambiente de professores e alunos deixou de ser possível. 

Nesse sentido, a avaliação classificatória – que, de acordo com Salomão e Nascimento (2015), usa 
como instrumentos básicos os testes padronizados que medem as habilidades dos alunos, atribuindo-lhes 
uma nota para a qual o importante é a quantidade de acertos demonstrados no instrumento e não o pro-
cesso de construção de suas aprendizagens – passou a ser muito mais contestada no que diz respeito a sua 
aplicabilidade e aos seus objetivos do que quando utilizada nas concepções tradicionais de ensino, anteriores 
ao distanciamento social exigido pela pandemia. Inclusive, Silva e Mendes (2017) comentam que o modelo 
de avaliação classificatória pode contribuir para o aumento do número de reprovações e evasão de estu-
dantes e que, cada vez mais, as Instituições de Ensino Superior (IES) recebem discentes com muitas lacunas 
formativas. Uma vez suprido os problemas de acesso à educação, a carência de condições para a conclusão 
do ensino superior surge como um problema a ser enfrentado sobretudo no momento da pandemia, em 
que foi necessário reorganizar o processo de ensino-aprendizagem por meio do uso das ferramentas digitais. 

Nessa nova realidade, as práticas didático-pedagógicas desenvolvidas para a aprendizagem e prin-
cipalmente para o processo avaliativo compõem um dos fatores determinantes para que a democratização 
da educação seja alcançada. Como alternativa, as avaliações formativas buscam detectar as dificuldades dos 
alunos durante a aprendizagem e corrigi-las adequadamente durante o processo (CAED, 2020). Esse formato 
avaliativo, ancorado em um modelo construtivista, que contempla a teoria e a prática, torna-se mais adequa-
do ao novo contexto educacional, uma vez que os fatores internos à situação dos estudantes são levados em 
conta na avaliação das aprendizagens. Nesse modelo o aluno é reconhecido como sujeito ativo na construção 
do conhecimento, através de um processo democrático que pode contribuir para o desenvolvimento dos 
aspectos cognitivo, profissional, pessoal, ético e crítico.

O presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência de uma atividade avaliativa em 
uma turma do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária de uma instituição privada de ensino superior, no 
contexto da pandemia da COVID-19.

Isso posto, além desta introdução, o artigo apresenta-se dividido em cinco seções. Na segunda se-
ção será apresentado o referencial teórico acerca da avaliação de aprendizagem no contexto do ensino su-
perior e suas abordagens durante a pandemia da COVID-19. Na terceira seção será descrita a forma como a 
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atividade foi conduzida, apresentando os procedimentos metodológicos utilizados para o levantamento dos 
resultados. A quarta seção apresentará os resultados obtidos e a discussão sobre eles. Por último, as consi-
derações finais com a síntese do estudo.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

 Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada sobre a existência de 
uma nova doença respiratória causada por um novo tipo de coronavírus (COVID-19) que ainda não havia sido 
identificado em seres humanos. Foi divulgado que a sua propagação poderia ocorrer através de gotículas de 
saliva expelidas ao tossir, espirrar e até mesmo falar e pelo contato entre as pessoas, como durante apertos 
de mãos e abraços. Essas formas de propagação são ações cotidianas das pessoas e ocasionaram uma rápida 
propagação do vírus por todo o planeta, o que levou a OMS a caracterizar a doença como uma pandemia 
em março de 2020 (Ministério da Saúde, 2020). Na falta de uma vacina, por se tratar de um novo vírus, a 
orientação da OMS foi para que as pessoas mantivessem o isolamento social a fim de evitar o contato físico, 
além de outras orientações de higiene, como lavar as mãos com frequência, uso do álcool gel e de máscaras 
(Ministério da Saúde, 2020).

 Como consequência do isolamento social que objetivava conter o avanço da pandemia, as institui-
ções educacionais suspenderam as atividades presenciais e se lançaram em uma nova modalidade de ensino: 
o ensino remoto mediado por tecnologias. Nesse novo contexto, em que todas as experiências anteriores 
não puderam mais ser consideradas, novas ações e estratégias precisaram ser implementadas, tanto em ex-
periências de ensino-aprendizagem quanto em estratégias de avaliação. Pimentel, Silva Júnior e Cardoso 
(2020, p. 96) realizaram um estudo sobre pesquisas “[...] conduzidas ao redor do mundo que relacionam as 
ações e estratégias de enfrentamento ao isolamento decorrente da pandemia do COVID-19, promovendo a 
efetividade dessas ações”. Nesse estudo há relatos de trabalhos que investigam a avaliação on-line, demons-
trando a inquietação que foi provocada pela necessidade de realização de avaliações no modelo de ensino 
remoto mediado por tecnologia. 

 Em consonância com tal inquietação, as avaliações formativas passaram a ter muito mais significância 
em comparação com as avaliações classificatórias baseadas em testes padronizados que atribuem notas aos 
alunos. De acordo com Salomão e Nascimento (2015), a avaliação da aprendizagem na concepção classifi-
catória se caracteriza pelo aspecto disciplinador e punitivo decorrente da ação corretiva do professor. Esse 
modelo avaliativo não possibilita a reflexão sobre o processo de construção do conhecimento dos alunos, 
pois eles são classificados e comparados uns aos outros por intermédio de uma nota, por exemplo. Ainda em 
Salomão e Nascimento (2015) são mencionados aspectos dessa concepção de avaliação que não favorecem 
a reflexão do professor quanto aos seus próprios procedimentos.

 Quanto à avaliação da aprendizagem na concepção formativa, Salomão e Nascimento (2015), Fernan-
des, Rodrigues e Nunes (2012) e Silva e Mendes (2017) a descrevem como práticas em que o aluno tenha 
uma participação ativa, nas quais ocorra uma diversificação das tarefas a serem executadas pelos alunos, 
pois cada aluno aprende e se expressa de uma determinada forma. Ainda, na concepção formativa, há a 
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necessidade de que o aluno receba um feedback, pois é este que contribui significativamente para a sua 
aprendizagem. Também Salomão e Nascimento (2015) definem que a avaliação formativa possibilita que os 
professores reflitam e analisem o seu trabalho e, assim, contribui-se para o aperfeiçoamento da ação docen-
te.  

 Garcia (2009) destaca a importância das escolhas realizadas pelos professores no que diz respeito à 
avaliação da aprendizagem, pois elas apresentam diversas implicações sobre as atitudes de aprendizagem 
mostradas pelos alunos. Ainda segundo o autor, quando o professor estabelece a avaliação através de uma 
prova escrita bimestral, ele está condicionando os alunos a hábitos de estudos sazonais, além de não opor-
tunizar que os alunos demonstrem os seus aprendizados ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 
Oliveira e Santos (2005) sugerem em seu estudo que a avaliação precisa passar por uma redefinição que 
considere os vínculos sociais e o histórico dos alunos, definindo papéis estratégicos tanto para alunos quanto 
para o professor: 

Por um lado, o aluno deve ser considerado como parte integrante de uma estrutura social que tem 
uma parcela de influência no seu rendimento acadêmico. Por outro, o professor deve conhecer os 
motivos e objetivos da avaliação, para que, com o resultado do processo avaliativo, ele possa discutir 
com o aluno uma alternativa para melhorar o desempenho de ambos. (OLIVEIRA; SANTOS, 2005, p. 
38)

 Ainda, Oliveira e Santos (2005) definem que as mudanças na avaliação do ensino superior somente 
são possíveis com negociação, reflexão e autocrítica da prática pedagógica, para torná-la um instrumento 
que estimule a autonomia dos estudantes e que deixe de ter o caráter negativo associado ao fracasso. 

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

 Todo o processo de avaliação formativa foi realizado ao longo do semestre utilizando variadas ferra-
mentas e métodos de avaliação. Foram utilizados testes em formulários do Google ClassRoom, com ques-
tões objetivas de escolha simples, discursivas e de análise de imagens; competições Quizz utilizando o You-
Tube e o software Kahoot!, para organizar a metodologia ativa Flipped Class Room; desafios publicados nos 
grupos de WhatsApp, com o uso de pequenos “vídeos divertidos informais” retirados do Facebook, como 
ferramenta para a resolução de problemas técnicos da área ambiental. 

 Essa escolha variada de formas de avaliação, durante o uso da avaliação formativa ao longo do 
semestre, culminou na realização da atividade avaliativa final. Para isso, o conteúdo programático 
estudado durante o semestre foi dividido em assuntos, que foram sorteados entre os alunos. 

 Os alunos foram avisados pelo grupo de WhatsApp da turma e pela plataforma institucional do portal 
do aluno a respeito de que no próximo encontro remoto seria necessária a presença de todos para a orga-
nização da atividade avaliativa final. No encontro síncrono, realizado por meio da plataforma Zoom, a turma 
foi dividida em duplas por afinidades e os assuntos foram sorteados entre as duplas com a utilização do site 
sorteador.com.br. 
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 Os alunos foram informados que seriam eles os responsáveis por apresentar o assunto sorteado, no 
último encontro. Além disso, foi solicitado deles que escolhessem a forma síncrona ou assíncrona, como 
queriam ser avaliados. A partir disso, foi apresentado um quadro com os conteúdos e as escolhas dos alunos 
quanto às formas de avaliação, que foram: 1) a criação de podcasts; 2) a criação de vídeos para o YouTube; 
3) apresentações com o uso do PowerPoint e Prezzi; 4) vídeos gravados no próprio celular do aluno (Quadro 
1).

Quadro 1 - Conteúdos da disciplina ministrados durante o semestre de 2020/1 sorteados entre os alunos/
duplas e escolha pelos alunos dos recursos avaliativos

CONTEÚDOS ALU-
NOS 

RE-
CUR-
SOS

1. Índices de diversidade (Shannon-Wien-
ner), Dominância, Equitatividade e 
Riqueza de espécies.

1, 2 
(*) 

3 
(**)

Pod-
Cast 
(*)

Vídeo 
YouTu-
be (**)

2. Curvas de Crescimento Populacional 
(exponencial e logarítima).

4, 5 Pod-
Cast

3. Fundamentos de limnologia: Sistemas 
lênticos e lóticos. Teoria de rios.

6, 7 Power-
Point , 
Vídeo 
YouTu-
be

4. Eutrofização Artificial.

Avaliação de qualidade da água e do 
solo através de indicadores ambientais.

8, 9 Power-
Point, 
Vídeo 
YouTu-
be

5. Recuperação e manejo de ecossis-
temas lacustres.

10 Vídeo 
Smar-
tPhone

6. Biomanipulação de Ecossistemas 
aquáticos.

11 Power-
Point , 
Vídeo 
YouTu-
be 

7. Recuperação e Restauração de 
Banhados.

12 Vídeo 
Smar-
tPhone

8. Técnicas de Controle da Erosão e 
Cobertura de Voçorocas. 

13 Power-
Point, 
Zoom

9. Técnicas de Recuperação em siste-
mas lóticos: rios.

14 Prezzi 

Os alunos foram identificados por números a fim de preservar as identidades. Os sinais (*) e (**) correspondem a alunos de duplas 
diferentes que sortearam o mesmo conteúdo.

Fonte: Autoria própria (2020).
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Para todas essas atividades, os alunos assinaram um documento por escrito em que declararam que 
todo o conteúdo produzido por eles – os áudios e vídeos – seria privado ao contexto da disciplina, respeitan-
do os direitos autorais e/ou de imagem de todos os envolvidos. 

A próxima etapa foi direcionar os estudos para as questões práticas da vivência profissional do es-
tudante. Para isso foram elaboradas questões problemas a serem solucionadas a fim de compor o processo 
avaliativo. Esses problemas foram disponibilizados no Google ClassRoom após o sorteio para todos os alunos 
(Quadro 2).

Quadro 2 - Número do conteúdo sorteado e questões problema para serem resolvidas pelos alunos como 
atividade avaliativa. 

Conteúdos Questões Problema
1. (*) Uma monocultura de uma espécie exótica se espalhou sem controle alterando 

o bioma e a paisagem natural. Isso motivou o desmatamento da área 
para a instalação de um empreendimento. O que e como pode ser feita a 
análise da área e que tipo de resultado seria favorável para a instalação 
do empreendimento? 

(**) Três manchas florestais de tamanho aproximado estão em análise para a 
aplicação de estratégias de conservação como os trampolins ecológicos. 
O consultor precisa escolher duas manchas, limite permitido pelo órgão 
ambiental. Descreva como essa escolha deve ser feita (justificativa, mé-
todos, conclusões sobre possíveis resultados).

2. Como a curva de crescimento populacional humano está se comportando no ce-
nário atual da pandemia (tipo de crescimento, alterações esperadas...), 
indicando as consequências da pandemia na capacidade de suporte (K) 
do planeta.  

3. Existem muitas varáveis ambientais em lagos, lagoas e rios que modificam o am-
biente. São muitas as pesquisas técnicas que precisam da identificação 
das características básicas desses corpos d’água. Indique as diferenças 
básicas entre esses ecossistemas que são base para qualquer trabalho 
de pesquisa publicado.  

4. Organismos indicadores de qualidade da água e do solo estão sendo utilizados 
cada vez mais no Brasil em análises ambientais. Quanto mais próximo da 
realidade ambiental, maior é a possibilidade de sucesso no uso dos indi-
cadores. Vivendo no Sul do Brasil, os organismos utilizados na indicação 
da qualidade da água e do solo vêm sendo aqueles...

5. Lagos e Lagoas do Brasil são constantemente impactadas por atividades hu-
manas ligadas ao desenvolvimento econômico. No RS alguns sistemas 
lacustres estão sendo recuperados. Informe a população leiga sobre as 
estratégias de recuperação que estão acontecendo do estado. 

6. A eutrofização é um grande problema a ser resolvido em muitos corpos d’água 
que possuem um caráter de abastecimento. Comente sobre as formas de 
combate a eutrofização utilizando organismos vivos.

7. No RS estão localizados muitos banhados de grande relevância ambiental. Po-
demos citar como exemplos, o Taim e o Banhado dos Pachecos. A fim de 
identificar o que tem sido construído no estado acerca da conservação 
desses ecossistemas, relate alguma experiência de recuperação dos ba-
nhados no RS, comentando as técnicas utilizadas.
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8. As voçorocas são muito comuns no nosso estado, grande produtor de arroz. 
Como consultor e analista ambiental é preciso identificar as ações que 
têm sido realizadas no nosso estado para o controle desse problema 
ambiental.

9. O Brasil é banhado por rios. Nosso país está cada vez mais utilizando técnicas 
inovadoras para a recuperação desses sistemas. A fim de reconhecer o 
que as empresas de consultoria têm realizado no Brasil a respeito dessa 
questão, um analista ambiental encontrou uma pesquisa inovadora sen-
do realizada pela empresa.

Os sinais (*) e (**) correspondem a alunos de duplas diferentes que sortearam o mesmo conteúdo.

Fonte: Autoria própria (2020).

 As produções dos alunos foram apresentadas a todos da turma, e o processo avaliativo se deu por in-
termédio da análise, discussão e feedback aos alunos sobre a resolução do problema levantado, da postura 
adequada em apresentações orais acadêmicas e da elaboração do conteúdo apresentado nas ferramentas 
digitais escolhidas. Após o desenvolvimento da atividade, os alunos foram convidados a avaliarem o proces-
so de aprendizagem desenvolvido na disciplina por meio de resposta a um formulário no Google ClassRoom.

3 RESULTADOS

  De um total de 14 alunos, dez responderam ao questionário que avaliou o processo 
de aprendizagem na disciplina. A avaliação da disciplina foi elaborada considerando todo 
o contexto do ano de 2020; no entanto, algumas questões se referiram à metodologia de 
avaliação da atividade final apresentada neste estudo.

  De todas as ferramentas tecnológicas aplicadas pela professora, os alunos conside-
raram como as mais fáceis de serem utilizadas o Zoom (70%), Google ClassRoom (70%), 
WhatsApp (60%) e Kahoot! (20%). Entre as ferramentas utilizadas, 80% dos alunos consi-
deraram que elas foram de grande importância para a consolidação do processo de ensi-
no-aprendizagem proposto na disciplina em questão. Esses resultados podem ter refletido 
o uso prévio de plataformas digitais ao longo das avaliações realizadas durante o semestre, 
quando os alunos puderam conhecer algumas possibilidades que os auxiliaram na escolha 
de como seriam avaliados na atividade final.

  Um aluno indicou problemas técnicos com o uso da internet e em algumas platafor-
mas digitais. No entanto, a democratização do método avaliativo ampliou a opção de esco-
lhas, o que amenizou diferentes tipos de problemas. De acordo com Silva e Mendes (2017), 
a avaliação formativa é um processo democrático, justo, participativo e com igualdade de 
oportunidades, em que todos podem ter garantias dignas de acesso ao conhecimento so-
cialmente construído. Neste estudo de caso, esse tipo de abordagem foi de extrema impor-
tância para a efetiva participação dos alunos com problemas na aquisição de tecnologias 
digitais, além daqueles que já apresentavam lacunas em sua formação, uma vez que esse 
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método avaliativo se ancora em um modelo construtivista. Silva e Mendes (2017) comen-
tam que, mesmo que em ritmos diferentes, todos são capazes de aprender desde que as-
segurados os meios e os recursos necessários.

  Sobre a atividade avaliativa final, elaborada de forma democrática, 50% dos alunos 
indicaram que a possibilidade de escolher os métodos avaliativos foi muito interessante, 
motivacional e inovador, além de permitir maior liberdade no processo de pesquisa e com-
preensão dos conteúdos para a resolução dos problemas levantados. Além disso, o uso 
de problemas reais enquanto meio para que o aluno tenha uma participação ativa em sua 
avaliação é defendido por Salomão e Nascimento (2015), Fernandes, Rodrigues e Nunes 
(2012) e Silva e Mendes (2017), os quais citam serem necessárias ações práticas que le-
vem os alunos à busca de soluções e argumentos, aliando a teoria e a prática. No entanto, 
a característica da metodologia utilizada pela professora, com uma aceitação de 50% pelos 
alunos, pode sugerir que alguns alunos não se sentem confortáveis diante da possibilidade 
do protagonismo e da autonomia. Ainda assim, para Oliveira e Santos (2005), a avalia-
ção precisa considerar os vínculos sociais e históricos dos alunos; uma vez integrante de 
uma determinada estrutura social, esta passa a influenciar o seu rendimento acadêmico. 
Ademais, ainda discutem que as mudanças nos processos avaliativos do ensino superior 
podem ser possíveis se mediadas por muita reflexão e autocrítica da prática pedagógica, a 
fim de torná-la um instrumento estimulador da autonomia dos estudantes e não de caráter 
negativo associado ao fracasso. 

  No que diz respeito ao trabalho desenvolvido neste estudo de caso, a democratização 
do processo avaliativo permitiu que se atingisse a heterogeneidade das realidades vivi-
das pelos alunos, como aquelas voltadas para as questões psicológicas, econômicas e de 
acesso às tecnologias de informação. Isso parece ter refletido respostas mais positivas do 
que contrárias, uma vez que em termos gerais a avaliação do método foi satisfatória bem 
como os resultados da disciplina. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos protocolos sanitários estabelecidos para o enfrentamento da pandemia, 
as instituições de ensino foram obrigadas a implementar novas ações e estratégias para 
os processos de ensino-aprendizagem e para as avaliações. Nesse sentido, a avaliação 
formativa, que já vinha sendo abordada em diversos estudos, entre eles o de Salomão e 
Nascimento (2015), Fernandes, Rodrigues e Nunes (2012), Silva e Mendes (2017), tornou-
-se muito mais significativa em comparação com a avaliação classificatória.

 A avaliação formativa é caracterizada, entro outros aspectos, pela participação ativa dos alunos, além 
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de explorar uma diversificação de tarefas de forma que abranja as diversas formas pelas quais os alunos 
aprendem (SALOMÃO; NASCIMENTO, 2015). Neste trabalho, a avaliação formativa promoveu a participação 
ativa dos alunos ao propiciar a oportunidade de eles próprios escolherem a forma pela qual gostariam de 
ser avaliados. Essa abordagem também possibilitou a democratização do processo avaliativo, que é um fator 
importante diante da heterogeneidade de vivências e realidades entre os alunos, fatores agravados pela rea-
lidade do ensino remoto mediado por tecnologias.

Neste caso abordado, o uso da avaliação formativa possibilitou contemplar as dife-
rentes realidades vividas pelos discentes durante a pandemia e deixá-los mais livres para 
criarem produtos de forma significativa para o aprendizado dos conteúdos da disciplina e 
para seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Além disso, o uso de uma diversidade 
de ferramentas digitais aliado à avaliação formativa pôde subsidiar o entendimento de que 
a avaliação educacional é um processo complexo, muito mais amplo e abrangente do que 
aquele por meio do qual se realiza uma avaliação classificatória. 
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A METODOLOGIA JUST-IN-TIME TEACHING COMO ESTRATÉGIA DE ENSI-
NO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

Adriana Paula Zamin Scherer 01

Resumo: A pandemia da COVID-19 provocou mudanças significativas nas Instituições de Ensino Superior. A 
maior parte dessas mudanças veio após a determinação do distanciamento social, recomendado pela Or-
ganização Mundial da Saúde como forma de diminuição do contágio da doença entre os indivíduos. Como 
consequência, as estratégias de ensino-aprendizagem precisaram se adaptar ao novo cenário do ensino 
remoto mediado por tecnologias. Nesse contexto, a metodologia Just-In-Time Teaching (JiTT) se apresen-
tou como uma oportunidade de utilização de metodologia ativa em tempos de ensino remoto, pois suas 
características mais marcantes são o preparo prévio e as atividades realizadas durante o período de aula, 
que podem ser flexibilizadas, sem a exigência de trabalhos em grupos. A grande dificuldade dos trabalhos 
em grupos é que eles são limitados pelas funcionalidades das ferramentas de comunicação síncrona uti-
lizadas nas aulas remotas. Este trabalho tem por objetivo descrever um relato de experiência do uso da 
metodologia JiTT em uma turma de uma disciplina do curso de Sistemas de Informação de uma instituição 
privada de ensino superior. Ao término da experiência, os estudantes relataram estar satisfeitos, sem frus-
trações e se mostraram interessados em repetir a experiência em outros momentos no decorrer do curso.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Just-In-Time Teaching. Sistemas de Informação. Ensino Remoto Medi-
ado Por Tecnologias. COVID-19.

Just-in-Time Teaching methodology as a teaching strategy during COVID-19 pandemics 

Abstract: The COVID-19 pandemics brought about significant changes as to the procedures of higher edu-
cation instutions, given the social distancing recommended by the World Health Organization as a means of 
lowering the disease infection rate among individuals. Consequently, teaching-learning strategies needed 
adapting to the new circumstances of technology-mediated remote teaching. In such a context, the method-
ology termed Just-in-Time Teaching (JiTT) stood out as an opportunity for the implementation of active meth-
odoly in times of remote tuition, since its more outstandig features are previous preaparation and activities

01  Mestre em Computação. Professora nos cursos de Sistemas de Informação e no Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas. Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. adriana.scherer@gmail.com

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.1 | 1º Semestre 2021 | p.27-39



pág. 28

 carried out during class hours which can be made flexible, with no need for group assignments.  One major 
difficulty involving group assignments is that they are limited by the funciontalities of synchronous communi-
cation tools used in remote classes. This papers aims therefore to report an instance of usage experience of 
JiTT methodology with a group within a course comprised in the Information Systems graduation program of 
a private higher education institution. Upon finishing the experience, students declared they were contented, 
without any disappointment, and evinced interest in repeating the experience further along the program.

Keywords: Active Methodologies. Just-In-Time Teaching. Information systems. Remote Collaboration. 
COVID-19.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, foram registrados vários casos de uma pneu-
monia de causa desconhecida, levando a China a notificar a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a 
existência desse novo fenômeno. Ainda em dezembro de 2019, a China divulgou o código genético da nova 
doença, atribuindo sua causa a um novo coronavírus, cuja família causa infecções respiratórias, e identifican-
do-o como COVID-19. A OMS, por sua vez, emitiu o primeiro comunicado mundial acerca dessa nova doença 
no início do mês de janeiro de 2020, classificando-a como de risco moderado e criando um alerta de atenção 
ao mundo todo. Depois desse primeiro comunicado, rapidamente os casos foram sendo notificados, em pra-
ticamente todos os países do mundo, o que determinou que, em 11 de março de 2020, a OMS declarasse a 
nova doença como uma pandemia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Dada a rapidez de contágio, a falta de tratamentos específicos, a necessidade de estudos científicos 
sobre a ação da doença no corpo humano e o tempo necessário para o desenvolvimento de uma vacina, 
a orientação estabelecida pela OMS foi manter o distanciamento social, evitando o contato físico entre as 
pessoas (PIMENTEL; SILVA JÚNIOR; CARDOSO, 2020). Honorato e Marcelino (2020) relatam as consequên-
cias do distanciamento social para as instituições de ensino com suas portas fechadas e a necessidade do 
desenvolvimento de estratégias especializadas para o enfrentamento da nova realidade. Foi fundamental 
que os professores passassem a utilizar estratégias para estimular a curiosidade e o protagonismo do aluno 
de forma que o processo de ensino-aprendizagem se estabelecesse também nesse cenário de ensino remoto 
mediado por tecnologias, em que as instituições de ensino passaram a operar.

Por outro lado, as instituições de ensino, sobretudo as de ensino superior, já vinham nos últimos 
anos utilizando estratégias de ensino que promovessem o uso de ferramentas de tecnologia da informação, 
estimulassem o protagonismo dos alunos e possibilitassem a aprendizagem colaborativa nas práticas de 
sala de aula. Grande parte dessas estratégias se enquadram no conceito de metodologias ativas, pois visam 
a desenvolver a autonomia e a participação dos alunos nos processos de aprendizagem. No entanto, nesse 
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contexto de pandemia, a aprendizagem colaborativa promovida pelos trabalhos em equipes passou a ser um 
empecilho ao uso de metodologias ativas, pois a formação dos grupos de trabalho se tornou dependente dos 
softwares utilizados para os encontros síncronos, cujas funcionalidades de gerenciar grupos nem sempre se 
fazem presentes. 

Nesse contexto, a metodologia ativa Just-In-Time Teaching (JiTT) se apresenta como uma alternativa 
de utilização para práticas de sala de aula durante a pandemia, pois ela tem como principal característica o 
preparo, flexibilizando os tipos de atividades realizadas durante o período de aula, não havendo necessidade 
de formação de equipes de trabalho com os estudantes.

Visando a contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas em tempos de ensino remoto, o 
presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências de uso da metodologia JiTT em uma turma da 
disciplina de Banco de Dados de um curso de Sistemas de Informação em uma instituição privada de ensino 
superior. 

Assim sendo, além desta introdução, o artigo se apresenta dividido em cinco seções. Na seção 2 será 
apresentado o referencial teórico acerca da metodologia Just-In-Time Teaching. Na seção 3 serão descritos 
os procedimentos metodológicos utilizados para o levantamento dos resultados. Na seção 4 serão apre-
sentados os resultados obtidos e a discussão sobre eles e, por fim, as considerações finais com a síntese do 
trabalho.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

A metodologia de ensino Just-In-Time Teaching foi proposta pelo professor Gregory M. Novak e cola-
boradores, na década de 1990, com o objetivo de ensinar conteúdos de Física a alunos com pouco interesse 
ou inseguros com o estudo da disciplina (NOVAK et al., 1999). 

De acordo com Oliveira, Veit e Araujo (2015) a JiTT foi projetada para estimular o desenvolvimento 
das habilidades necessárias para o protagonismo dos alunos, responsabilizando-lhes pela própria aprendi-
zagem, como realizar alguma atividade prévia e, assim, prepararem-se para a aula. Marrs e Novak (2004) 
afirmam que a JiTT é uma metodologia que utiliza a Internet como instrumento para melhorar o sucesso de 
aprendizado dos alunos, e é através dela que se desenvolve a essência da metodologia, denominada ciclo 
de feedback, como pode ser visto na Figura 1. Ainda segundo Marrs e Novak (2004), os professores utiliza-
rão a Internet para disponibilizar os materiais de estudo e as tarefas de aquecimento a serem feitas antes 
do período da aula como forma de preparação. Ademais, é também através da Internet que os professores 
acessam as respostas dos alunos para criar um ambiente interativo durante o período de aula e para pro-
mover a aprendizagem ativa e colaborativa, diminuindo o uso de aulas puramente expositivas por parte dos 
professores.
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Figura 1 - Ciclo de Feedback da JiTT

Fonte: Autoria própria (2018).

A JiTT se inicia com o professor indicando aos estudantes, com algum tempo de antecedência, um 
material a ser estudado, podendo ser capítulo de um livro, um material de autoria do próprio professor ou 
algum material de domínio público referenciado na Internet. Após o estudo do material, ainda como prepa-
ração para a aula, os estudantes respondem a testes rápidos que também foram fornecidos pelo professor. 
Esses testes são chamados de warm up, ou testes de aquecimento, e as respostas elaboradas pelos estudan-
tes devem ser encaminhadas ao professor. Todo esse processo ocorre em momento prévio à sala de aula 
(OLIVEIRA; VEIT; ARAUJO, 2015; KIELT, 2017).

Seguindo Oliveira, Veit e Araujo (2015) e Kielt (2017), define-se que o professor deve utilizar as 
respostas enviadas pelos estudantes para identificar o nível de conhecimento prévio destes e quais as suas 
dificuldades. A partir desse exame prévio sobre os conhecimentos da turma, o professor prepara a próxima 
aula, conforme os aspectos que se mostraram necessários. Silva (2020) aponta que uma boa prática para a 
implementação da JiTT é a apresentação e discussão, durante a aula, de algumas respostas enviadas pelos 
estudantes, desde que respeitado o princípio de sigilo do autor das respostas.

Farias et al. (2018) afirmam em seu estudo que no warm up pode-se utilizar diferentes abordagens 
na construção dos testes, como, por exemplo, questões conceituais, questões de vocabulário, estimativas e 
até questionamentos específicos dos conteúdos a serem trabalhados nas disciplinas. Kielt (2017) expande 
os tipos de questões a serem utilizadas nos testes de aquecimento, incluindo modelagens e resolução de 
equações.

Durante o período de aula, Oliveira, Veit e Araujo (2015) definem que o professor não deve ser o 
centro das atenções, mas estabelecer momentos com atividades diversas, sempre levando em consideração 
o protagonismo do aluno. Ainda em Oliveira, Veit e Araujo (2015), há a sugestão de organizar a aula com mi-
niexposições orais por parte do professor (10 a 15 minutos) e atividades práticas de resolução de problemas, 
sempre abordando, em momentos propícios, as resoluções enviadas previamente ao professor. 
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Silva (2020) define que, ao término do período de aula, é importante que haja um momento avalia-
tivo de todo o processo e que, nesse momento, pode-se fazer uma análise, em conjunto com a turma, sobre 
a participação prévia dos estudantes, bem como a repetição de alguns testes de aquecimento, desde que 
com algum aprofundamento.

Abreu e Knouse (2014) relatam a utilização da metodologia JiTT nas mais diversas disciplinas de 
cursos de ensino superior, tais como: Psicologia, Antropologia, Educação, Ciência da computação, Contabi-
lidade, Economia, História e também em cursos nas áreas das Ciências Naturais, demonstrando a natureza 
adaptativa da metodologia para as mais diversas áreas do conhecimento. Os relatos acerca dos benefícios 
indicam maior participação e preparação dos alunos, aprendizado mais profundo, melhora da motivação, 
notas melhores e diminuição da ansiedade por parte dos estudantes (ABREU; KNOUSE, 2014). 

No entanto, ainda Abreu e Knouse (2014) reportam dificuldades, sobretudo para aplicar a JiTT pela 
primeira vez, devido à curva de aprendizado dos professores no uso da metodologia e à resistência dos alu-
nos para se envolver nas atividades prévias exigidas pela metodologia, pois afirmam serem demoradas e 
exigentes. 

Algumas estratégias sugeridas por Silva (2020) podem ser eficazes para diminuir a resistência dos 
alunos para o envolvimento com as atividades prévias: (a) apresentar a metodologia previamente e esclare-
cer dúvidas sobre seu funcionamento; (b) estabelecer o contrato didático-pedagógico entre o professor e os 
alunos, deixando claro o que é esperado dos estudantes; (c) determinar claramente os prazos para envio e 
recebimento das tarefas; (d) indicar materiais de estudo que sejam atrativos para os alunos e que envolvam 
as mais diversas mídias, por exemplo textos, vídeos, áudios; (e) utilizar o mínimo possível de questões de 
aquecimento, apenas o necessário para verificar o conhecimento adquirido com o estudo prévio; e (f) evitar 
atribuir nota às questões de aquecimento, pois elas visam a identificar o conhecimento prévio adquirido pe-
los estudantes e este pode ter lacunas. 

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Conforme sugere Silva (2020), com uma semana de antecedência em relação à realização da aula 
em que foi utilizada a metodologia JiTT, foi feita uma apresentação da metodologia aos alunos com o objetivo 
de estabelecer o contrato pedagógico para a atividade a ser desenvolvida. Nesse momento os estudantes pu-
deram tirar dúvidas sobre a organização das atividades e se comprometeram com o processo. Ainda durante 
esse momento de apresentação da metodologia e estabelecimento do contrato didático-pedagógico, foi fir-
mado o compromisso da professora: disponibilizar os materiais necessários ao preparo prévio com seis dias 
de antecedência; também foi firmado o compromisso dos alunos: enviar a solução do teste de aquecimento 
com dois dias de antecedência, em relação ao momento de sala de aula da JiTT.

Os materiais necessários ao preparo prévio dos estudantes foram disponibilizados na plataforma 
Moodle, na área destinada à disciplina. Conforme determina Silva (2020), é importante que os materiais dis-

A metodologia Just-in-Time Teaching como estratégia 
de ensino durante a pandemia da COVID-19 

Adriana Paula Zanim Scherer 

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.1 | 1º Semestre 2021 | p.27-39



pág. 32

ponibilizados sejam atrativos e em diferentes formatos para abranger as diferentes formas de aprendizado 
dos estudantes. Sendo assim, foram disponibilizados: (a) um roteiro de estudos, em formato pptx., elaborado 
pela própria professora; (b) um capítulo de livro, constante no acervo da biblioteca on-line da instituição; (c) 
vídeos de domínio público constantes na plataforma YouTube; (d) um teste de aquecimento, uma descrição 
de cenário, em formato docx., sobre o qual os estudantes deveriam construir seu Diagrama ER. As entregas 
das respostas do teste de aquecimento também foram feitas através do Moodle da disciplina, em tarefa 
apropriada, conforme data acordada no contrato didático-pedagógico. Nesse contexto, o uso da Internet e a 
plataforma Moodle foram essenciais para o sucesso da etapa de preparo prévio da metodologia, conforme 
estabelecem Marrs e Novak (2004).

Estando de posse das respostas do teste de aquecimento, passou-se para a etapa de análise das 
respostas e foram selecionados exercícios que exploraram de maneira adequada, controversa ou equivocada 
as decisões de abordagens da construção dos diagramas ER. Foram feitas sinalizações que exigiam debate 
acerca das abordagens utilizadas pelo autor na resolução da questão, conforme exemplo na Figura 2. É im-
portante salientar que toda e qualquer informação que remetesse à autoria dos exercícios foi removida para 
evitar possíveis constrangimentos.

Figura 2 – Exemplo de material utilizado durante a aula

Fonte: Autoria própria (2020).

O momento de sala de aula foi conduzido através da Ferramenta MS Teams e organizado da seguinte 
forma:

1) aula expositiva dialogada (15 minutos): foram relacionados os principais aspectos dos 
materiais estudados pelos estudantes. Nesse momento, foi feita uma breve enquete 
com o uso do chat da ferramenta para identificar quantos estudantes acessaram o ma-
terial prévio para a aula.

2) Trabalho com base nos exercícios selecionados na etapa de análise das respostas (40 
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minutos): considerando que a turma era composta por 18 estudantes, foram entregues 
nove respostas dos testes de aquecimento e destes foram selecionados cinco para 
serem apresentados à turma através do recurso de compartilhamento de tela da ferra-
menta MS Teams. Para cada exercício apresentado, foi realizado um debate acerca das 
abordagens utilizadas pelos autores, sempre relacionando com os conteúdos disponi-
bilizados para estudo prévio.

3) Resolução de um novo exercício para construção de um Diagrama ER (20 minutos): 
resolução individual e grau de complexidade mais avançado em comparação com o que 
foi resolvido no teste de aquecimento.

4) Correção do exercício (20 minutos): a resolução do exercício foi desenvolvida por meio 
de uma construção coletiva em que um estudante compartilhou sua tela, o restante da 
turma foi fazendo contribuições e a professora seguiu acompanhando, fazendo obser-
vações e ajustes relativos aos materiais disponibilizados para o estudo prévio.

Ao término da atividade, os estudantes foram convidados a responder um questionário de avaliação 
sobre a metodologia aplicada, que foi elaborado pelo Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica (NAeIP) da ins-
tituição. O questionário foi criado na ferramenta MS Forms, disponibilizado via link aos estudantes e estava 
dividido em cinco partes: (I) a primeira buscava identificar, do ponto de vista do aluno, qual o grau de apren-
dizagem com a metodologia utilizada e era composta por uma pergunta fechada; (II) a segunda procurava 
identificar o grau de satisfação/insatisfação com a metodologia e era composta por uma pergunta fechada e 
duas perguntas abertas; (III) a terceira investigava as percepções dos estudantes ao compararem a aula uti-
lizando a metodologia JiTT com uma aula tradicional expositiva e era composta por duas questões fechadas; 
(IV) a quarta buscava identificar as expectativas dos estudantes acerca da metodologia, no que diz respeito 
a novas atividades utilizando a JiTT, e era composta por uma questão fechada; e (V) a quinta investigava as 
percepções gerais dos estudantes sobre a atividade realizada e era composta por uma questão aberta.    

3 RESULTADOS

Em consonância com o objeto deste trabalho, a investigação se caracteriza como qualitativa, pois, 
segundo Gerhardt e Silveira (2009), não há preocupação com a representatividade numérica, mas sim com a 
exploração do universo de motivos, crenças e percepções dos estudantes acerca da atividade desenvolvida. 
Responderam ao questionário quinze alunos.

A parte I do questionário buscava identificar, do ponto de vista do aluno, qual o seu grau de apren-
dizagem do conteúdo trabalhado em aula com o uso da metodologia JiTT e era composta por uma pergunta 
fechada com uma escala de respostas de 0 (zero) a 5 (cinco), na qual o 0 representava o menor valor e 5 o 
maior. Foi perguntado: “Quanto eu aprendi?” e os resultados foram coletados e se encontram na Figura 3.
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Figura 3 - Respostas para a Questão 1

Fonte: Autoria própria (2020).

Ao analisar as respostas coletadas, foram encontrados dez estudantes que indicaram a maior escala 
(5), três estudantes que indicaram a segunda maior escala (4) e dois estudantes que indicaram as escalas 3 e 
2 de aprendizagem. Assim, percebe-se que a grande maioria dos estudantes considerou ter aprendido com 
o uso da metodologia. Considerando que ainda havia as escalas 0 e 1 como alternativas de resposta e não 
houve escolha nesse sentido, pode-se afirmar que a metodologia JiTT favorece a percepção de aprendizado 
de conteúdos para os alunos que participam de uma experiência com ela.

A parte II do questionário procurava identificar o grau de satisfação e insatisfação com a metodo-
logia JiTT, e era composta por uma pergunta fechada e duas perguntas abertas. A pergunta fechada possuía 
uma escala de possibilidades de respostas de 0 (zero) a 5 (cinco), na qual o 0 representava o menor valor e 5 o 
maior. Foi perguntado: “Quanto satisfeito fiquei?”, os resultados foram coletados e encontram-se na Figura 4.

Figura 4 - Respostas para a Questão 2

Fonte: Autoria própria (2020).

Ao se analisar as respostas obtidas, percebe-se que 13 estudantes marcaram as escalas 5 e 4, que 
são os maiores valores, o que corresponde a 86,66% dos estudantes satisfeitos com a atividade realizada.

Ainda na parte II do questionário, em que se buscava identificar o grau de satisfação/insatisfação 
dos alunos, foi perguntado a eles sobre os motivos da satisfação e da insatisfação por meio de duas pergun-
tas abertas e as respostas foram organizadas conforme o Quadro 1.
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Quadro 1 - Motivos de Satisfação/Insatisfação

Estudante Motivo de Satisfação Motivo de Insatisfação
1 Facilitou o esclarecimento da matéria Nenhum
2 É uma maneira de tirar as dúvidas em cima dos nossos 

próprios erros
Não tive nenhum tipo de frustração

3 Houve muitas dúvidas iniciais, porém, durante a aula tais 
dúvidas foram esclarecidas

Não resolvi o exercício da melhor 
forma

4 Fez com que eu aprendesse melhor o conteúdo Não fiquei frustrado
5 A professora está sempre disponível e procura envolver os 

alunos nas atividades
Não

6 Foi diferente e um novo método de ensino, fazendo com 
que o aluno fique mais presente.

Teve pouca demonstração, intera-
ção, mas no final foi ajustado

7 Porque é realmente prática Não fiquei
8 Até o momento estava com pouco entendimento da disci-

plina e está aula esclareceu bastante
Sem frustrações

9 Fiquei satisfeito com essa aula Fiquei um pouco frustrado que eu 
estava um pouco lento na interpre-
tação

10 Aprendi com as atividades propostas Não fiquei frustrado em nenhuma 
parte da aula

11 Porque assim eu pude aprender mais e tirar dúvidas Porque não conseguia me achar 
muito bem

12 Sim, teve bastante conteúdo para pesquisar Não, tudo tranquilo.

13 Consegui aprender mais vendo vários exercícios e vários 
erros diferentes dos colegas, porque corrigimos bons 
exemplos e quase que cada um tinha uma particularidade 
a ser aprendida e discutida 

Não fiquei. O único ponto foi eu 
ter quase me esquecido de fazer o 
trabalho e tive que fazer às pressas 
no domingo.

14 Creio que dessa maneira, fazendo o exercício antes da 
aula, e depois havendo uma correção, e comparação com 
os demais modelos desenvolvidos pelos alunos facilita o 
aprendizado.

Não houve frustração.

15 Me serviu de estímulo para estudar para a prova. Me aju-
dou a estudar de uma forma diferente do normal, ainda 
mais com esta pandemia

Não

Fonte: Autoria própria (2020).

A análise das respostas qualitativas apresentadas no Quadro 1, coluna “Motivo de Satisfação”, re-
metem aos benefícios da metodologia, abordados por Abreu e Knouse (2014), quando afirmam que a meto-
dologia melhora a motivação, conforme foi apontado pelos estudantes 5 e 6. Abreu e Knouse (2014) também 
afirmam que o aprendizado se torna mais profundo, o que foi apontado pelos estudantes 1, 3, 4, 8, 10, 11 
e 14. Ainda segundo Abreu e Knouse (2014), há uma diminuição da ansiedade dos estudantes, o que foi 
indicado pela resposta do estudante 12. Seguindo com a análise das respostas dos estudantes 2, 12, 13 e 
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14, no Quadro 1, pode-se visualizar claramente os benefícios da metodologia JiTT abordados por Oliveira, 
Veit e Araujo (2015) e Kielt (2017), quando afirmam que as respostas dos testes de aquecimento devem ser 
utilizadas para organizar o momento de sala de aula, pois com elas é possível identificar o nível de conheci-
mento prévio dos estudantes e suas dificuldades, o que possibilita a condução da aula de acordo com suas 
necessidades específicas. O estudante 12 também indicou como motivo de satisfação o fato de que “...teve 
bastante conteúdo para pesquisar”, corroborando a afirmação de Silva (2020), que indica a utilização de di-
versos materiais para o estudo prévio e que sejam de mídias distintas como uma alternativa para minimizar 
problemas com a utilização da metodologia. Seguindo com a análise do Quadro 1, dessa vez na análise da co-
luna “Motivo de Insatisfação”, percebe-se que os estudantes não apresentaram insatisfações e as que foram 
explicitadas remetem a abordagens de solução do exercício do teste de aquecimento, mas não há relação 
com a metodologia e sim com o nível de conhecimento prévio para a solução do exercício, conforme pode 
se observar nos comentários dos estudantes 3 e 11. Nessa mesma análise, pode-se perceber sua mudança 
de postura ao analisar os motivos de satisfação, pois indicam que as atividades propostas durante a aula 
elevaram o nível de conhecimento dos estudantes. Ainda na avaliação do Quadro 1, destaca-se a resposta 
do estudante 15, que afirmou que a metodologia JiTT o auxiliou com o estudo durante a vigência das aulas 
remotas causadas pela pandemia da COVID-19.

A parte III do questionário investigava as percepções dos estudantes ao compararem a aula utili-
zando a metodologia JiTT com uma aula tradicional expositiva e era composta por duas questões fechadas 
cujas respostas estavam em uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco), na qual o 0 representava o menor valor e 5 o 
maior. Foi proposto aos estudantes que completassem a seguinte frase com um dos números da escala: “Esta 
atividade em comparação com uma aula tradicional expositiva foi:”, os estudantes responderam conforme 
mostra a Figura 5.

Figura 5 - Respostas para a Questão 3

Fonte: Autoria própria (2020).

Ainda para identificar as percepções dos estudantes na comparação da metodologia ativa JiTT com 
uma aula tradicional expositiva, foi proposto que os estudantes completassem a seguinte formulação: “O 
aprendizado de conteúdo trabalhado nesta atividade, em comparação com o aprendizado do mesmo con-
teúdo em uma aula tradicional expositiva foi:”. As respostas foram coletadas e encontram-se na Figura 6.
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Figura 6 - Respostas para a Questão 4

Fonte: Autoria própria (2020).

Sobre a comparação da aula e do aprendizado entre uma aula com o uso da metodologia JiTT e uma 
aula tradicional expositiva, 86,66% dos estudantes consideraram a aula com a metodologia JiTT melhor do 
que uma aula tradicional. Quando desafiados a comparar o conhecimento adquirido entre as duas estraté-
gias pedagógicas, 80% dos estudantes consideraram a metodologia JiTT melhor. Essas respostas reforçam a 
importância de colocar os estudantes na condição de protagonistas de seu conhecimento, pois assim eles 
assimilam o conteúdo de acordo com seu próprio ritmo e suas habilidades, reforçando o que Oliveira, Veit e 
Araujo (2015) afirmam em seu relato.

A parte IV do questionário avaliativo buscava identificar as expectativas dos estudantes acerca da 
metodologia, no que diz respeito a novas atividades utilizando a JiTT e era composta por uma questão fe-
chada dicotômica, cujas opções de respostas eram “Sim” e “Não”. Foi perguntado “Você gostaria de repetir 
a experiência de trabalhar com esta metodologia em outras aulas ou mesmo em outras disciplinas?” e 100% 
dos estudantes responderam “Sim”, demonstrando unanimidade de interesse em novas experiências com a 
metodologia JiTT, o que vai ao encontro dos relatos de satisfação e ausência de insatisfação apresentados no 
Quadro 1.

A parte V investigava as percepções gerais dos estudantes sobre a atividade realizada, composta por 
uma questão aberta, em que foi solicitado que respondessem à proposta “Utilize este espaço para relatar 
sua experiência na atividade proposta pelo(a) professor(a):”, as respostas foram coletadas e organizadas 
conforme o Quadro 2.

Quadro 2 - Experiências dos estudantes

Estudante Experiências
1 Facilitou o entendimento
2 A experiência foi ótima! Gostaria de mais atividades neste sentido
3 Foi uma atividade que me proporcionou grande aprendizado e oportunidade de resolver 

dúvidas
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4 Foi uma boa atividade que facilitou o aprendizado, fazendo com que a gente encarasse a 
atividade como um desafio

5 Excelente
6 Experiência boa, mas que pode melhorar, com alguns ajustes
7 Muito melhor que uma aula normal 
8 Foi tudo ótimo
9 Foi uma experiência nova que faz diferença no aprendizado

10 Foi uma experiência muito boa com os colegas e a professora
11 Foi muito boa ter essa experiência
12 Foi interessante
13 Foi muito bacana, aprendi vendo vários “erros” que serviram de aprendizado. Acho que essa 

metodologia agregou bastante e a professora comprometeu-se e soube conduzir muito bem 
a atividade proposta. Eu gostei de ver vários erros diferentes sendo corrigidos e pude enten-
der melhor através de vários exemplos. Sobre não ser identificado é bem legal porque assim 
incentivou vários colegas que têm medo de opinar ou perguntar em aula, porque daí a galera 
não tem medo de errar. Ah, e é bacana também ressaltar que não foi avaliativo, sendo assim 
ninguém ficou no compromisso de “pontuar pouco” e mesmo assim muitos alunos se com-
prometeram e fizeram a atividade

14 A experiência foi muito boa, por que durante a correção foi possível tirar todas as dúvidas, e 
interagir diretamente com a professora e a explicação do que é certo, ou errado dentro do 
modelo

15 Gostei da atividade proposta principalmente para servir de estímulo para o estudo
Fonte: Autoria própria (2020).

Esses relatos reforçam os aspectos positivos que já foram apresentados nas Figuras 3, 4, 5 e 6, bem 
como no Quadro 1. Novamente, os estudantes registraram opiniões favoráveis aos aspectos da metodologia 
JiTT, tais como as análises realizadas sobre as respostas do teste de aquecimento, abordando a importância 
do sigilo da autoria e da atividade prévia não ser avaliativa, o que vai ao encontro do que Silva (2020) afirma 
serem boas práticas para o desenvolvimento de uma atividade utilizando a metodologia JiTT.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da declaração feita pela OMS em 11 de março de 2020, classificando a COVID-19 como uma 
pandemia e o início abrupto da estratégia de isolamento social, as instituições de ensino se viram impossi-
bilitadas de continuar com suas atividades presenciais, partindo para um novo cenário de ensino remoto 
mediado por tecnologias. Nesse novo cenário, professores e estudantes precisaram estabelecer novas prá-
ticas para o ensino-aprendizagem, sendo fundamental que o professor utilizasse estratégias para estimular 
a curiosidade e o protagonismos dos alunos, auxiliando-os na construção de seu conhecimento de forma 
semelhante ao que já ocorria no ensino presencial.

A literatura é ampla quando aborda as vantagens da utilização de metodologias ativas para promo-
ver o protagonismo dos alunos. No entanto, no cenário do ensino remoto mediado por tecnologias, a utiliza-
ção de metodologias que têm como foco o trabalho colaborativo ficou prejudicada em função da limitação 
das ferramentas síncronas para o gerenciamento das aulas remotas. 
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Nesse sentido, a metodologia JiTT se mostrou uma boa alternativa para explorar os benefícios das 
metodologias ativas no ambiente do ensino remoto, pois os alunos se mostraram satisfeitos, não apontaram 
frustrações e demonstraram, através de relatos de percepções, que a metodologia promoveu a construção 
de um conhecimento mais duradouro, além de estimular os estudos prévios, favorecendo a construção da 
autonomia dos estudantes. 
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A SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE FORMA REMOTA NO ENSINO DA AVALIA-
ÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
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Laila Cristina Moreira Damázio04

Resumo: O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência educacional de uma disciplina prático-
-teórica oferecida, de forma remota, no curso de Fisioterapia do Centro Universitário Presidente Tancredo 
de Almeida Neves (UNIPTAN). Foram realizadas, no ambiente remoto, aulas simuladas sobre conteúdos da 
avaliação fisioterapêutica. Na primeira aula foi simulada uma anamnese fisioterapêutica utilizando pessoas 
presentes no ambiente remoto. A docente da disciplina escreveu um script para o outro ator, de modo que 
estes simularam uma anamnese de forma errada e em seguida abriram para comentários dos estudantes 
sobre os pontos positivos e negativos da avaliação executada. Logo, a docente simulou novamente a avalia-
ção, agora de forma correta, com as sugestões dos estudantes. Outra temática trabalhada de forma simulada 
remota foi a avaliação fisioterapêutica com exame físico, em que os atores envolvidos realizaram as falas do 
script simulado com os passos de uma avaliação física simulada. Foram trabalhados: exame da força muscu-
lar, exame da amplitude de movimento articular, exame do tônus muscular e da funcionalidade e equilíbrio 
do paciente. Concluiu-se que as simulações realísticas no ambiente remoto são estratégias de ensino-apren-
dizagem que contribuem para o desenvolvimento do aprendizado do estudante, possibilitando a interação, 
o questionamento, o raciocínio crítico e reflexivo, além de trabalhar de uma forma interativa os conteúdos 
práticos de ensino.

Palavras-chave: Avaliação Fisioterapêutica. Ensino remoto. Simulação realística.
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Remote realistic simulation in the teaching of physiotherapeutic evaluation

Abstract: The present study aims to report an educational experience in higher education of a practical-the-
oretical discipline remotely in the physiotherapy course at Center Universitary President Tancredo in the 
Almeida Neves (UNIPTAN). Simulated classes were held in the remote environment on the contents of phys-
ical therapy assessment. In the first class, a physical therapy anamnesis was simulated using people present 
in the remote environment. The teacher of the discipline wrote a script for the other actor where they sim-
ulated an anamnesis in the wrong way and then opened it for comments by the students of the discipline 
about the positive and negative points of the physical therapy evaluation. Then, the teacher simulated the 
assessment correctly again, with the students’ suggestions. Another theme worked in a remote simulated 
way was the physical therapy evaluation with physical examination where the actors involved performed 
the lines of the simulated script with the steps of a simulated physical evaluation where they were worked 
on: examination of muscle strength, examination of range of motion, joint examination muscle tone and the 
patient’s functionality and balance. We conclude that realistic simulations in the remote environment are 
teaching-learning strategies that contribute to the development of student learning, enabling interaction, 
questioning, critical and reflective reasoning, in addition to working in an interactive way the practical teach-
ing contents.

Keywords: Physiotherapeutic evaluation. Remote teaching. Realistic simulation.

INTRODUÇÃO

O estabelecimento da necessidade de isolamento social, que ocorreu devido à pandemia da Coro-
navirus Disease 2019 (COVID-19), tem causado uma mudança no contexto educacional, em que aulas pre-
senciais passaram a ser realizadas em ambiente remoto. Com isso, a exploração de ferramentas de metodo-
logias ativas de ensino, como a simulação realística, por exemplo, tornou-se imprescindível para impulsionar 
o aluno neste novo espaço de aprendizagem.

A simulação realística permite reproduzir um cenário real de forma simulada em um ambiente se-
guro, promovendo interação e raciocínio crítico sobre um determinado tema (FERREIRA; CARVALHO; CARVA-
LHO, 2010). Sua utilização é reconhecida como uma estratégia pedagógica potente no processo de aprendi-
zado dos estudantes da área de saúde, em decorrência dos elevados níveis de autoestima e autoconfiança 
que são gerados (MIRANDA; MAZZO; PEREIRA JÚNIOR, 2018; MESQUITA; SANTANA; MAGRO, 2019).

O ambiente da saúde está sempre em mudança, e a reprodução de cenários reais de atendimentos 
dos indivíduos favorece o planejamento de ações seguras, com a reprodução de determinadas manobras, de 
postura, de atuação, de avaliação, de reabilitação, de intervenção, entre outras (GABA, 2004). Desse modo, 
a simulação se torna peça fundamental para o êxito nas condutas, diminuindo, assim, as chances de ocorrer 
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um problema por erro médico ou ato não intencional que pode levar pacientes à morte (MAKARY, 2016; 
KANEKO; LOPES, 2019).

Nesse contexto, o curso de Fisioterapia está inserido na área de saúde, e suas disciplinas estão vol-
tadas para a atuação fisioterapêutica em diferentes campos do saber, como: neurologia, cardiologia, pneu-
mologia, reumatologia, pediatria, gerontologia e outras. Essas áreas necessitam da criação de ambientes 
simulados para reprodução de um ambiente reflexivo e de transformação para o desenvolvimento de com-
petências essenciais que o fisioterapeuta terá de conhecer para saber atuar (TEIXEIRA et al., 2015).

Assim, a disciplina de Métodos e Técnicas de Avaliação e Semiologia retrata de forma clara a neces-
sidade da aplicação de técnicas de ensino que possibilitem transpor as dificuldades do distanciamento social 
e a criação de ambientes de ensino-aprendizagem inovadores, capazes de fornecer ao estudante condições 
de vivenciar um ambiente próximo da realidade de um fisioterapeuta.

Portanto, a utilização da simulação realística se torna necessária em disciplinas que precisam pro-
mover o raciocínio crítico e reflexivo em ambientes próximos da realidade de atuação do profissional da 
saúde em desenvolvimento educacional (FERREIRA; CARVALHO; CARVALHO, 2010). Por isso, o presente es-
tudo tem como objetivo apresentar uma experiência de ensino remoto, utilizando a simulação realística no 
aprendizado da avaliação fisioterapêutica.

1  REFERENCIAL TEÓRICO

As metodologias ativas de ensino possibilitam a utilização de instrumentos que desenvolvem a 
aprendizagem significativa, tornando o estudante o protagonista do seu aprendizado, fazendo com que 
este examine, reflita e ressignifique suas descobertas e aprimore o seu conhecimento (MITRE et al., 2012; 
MENDONÇA et al., 2015).

Muitas metodologias ativas de ensino vêm sendo utilizadas com o intuito de estimular o processo 
de ensino-aprendizagem dos estudantes e profissionais da área de saúde, sendo a simulação realística 
um método bastante utilizado para apresentação de um cenário próximo do real (MELLO; ALVES; LEMOS, 
2014; FERREIRA; CARVALHO; CARVALHO, 2010; BOLLELA et al., 2014; ANZCA, 2012; AEBERSOLD; TSCHAN-
NEN; BATHISH, 2012; GABA, 2004; HARDER, 2010).

A simulação realística tem sido utilizada como instrumento de ensino na área de saúde devido 
à interação dinâmica que acontece entre os personagens e o público-alvo, proporcionando o pensamen-
to crítico e a reflexão acerca daquela prática para a vida profissional (FERREIRA; CARVALHO; CARVALHO, 
2010; AEBERSOLD; TSCHANNEN; BATHISH, 2012; GABA, 2004; HARDER, 2010).

Na revisão sistemática de Harder (2010), foi relatado que cada vez mais as escolas da área da 
saúde estão utilizando a simulação realística como forma de ensino-aprendizagem. No entanto, foi iden-
tificado que são necessários mais estudos que validem a eficácia do uso de simulações como ferramentas 
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de ensino-aprendizagem.

Martins et al. (2012), em estudo de retrospectiva sobre a experiência clínica simulada no ensino 
de enfermagem, concluíram que o uso da simulação atende às necessidades e ao contexto atual de ensino 
teórico-prático. Na simulação são treinadas as habilidades que resultam na diminuição de eventos adver-
sos para o paciente, garantindo, assim, maior segurança nos procedimentos médicos (FIGUEIREDO, 2014).

Além disso, é evidenciado pelo estudo de revisão de literatura sobre a influência da simulação 
realística no ensino de Marcomini et al. (2017) que pensar em simulação aliada à educação é refletir so-
bre os futuros profissionais de forma mais humanizada, fornecendo subsídios para o trabalho em equipe 
multiprofissional.

Nessa perspectiva, tem-se observado que alunos de cursos da área de saúde têm aprendido 
continuamente sobre condições complexas, análogas às condições de um ambiente real, de forma que a 
simulação realística passa a permitir a vivência e o aperfeiçoamento das técnicas e habilidades de cada 
área (ALVES et al., 2019).

1.1 Simulação realística com simuladores

 A história dos simuladores é antiga, mas a história da simulação realística no ensino da área de saú-
de é relativamente nova. Um simulador significa um objeto físico ou a representação da tarefa total ou par-
cial para ser replicada. Já a simulação se refere à utilização de simuladores para educação ou treinamento 
(COOPER; TAQUETI, 2004).

 De acordo com Gaba (2004), são características importantes da simulação: a representação verbal, 
os atores, os manequins computadorizados, a réplica do cenário real e o script. Para que o objetivo seja 
alcançado é necessário desenvolver todas as características de forma sistematizada.

 Em 1960, foi criado, por Asmund Laerdal, o primeiro manequim para treinamento de ventilação 
boca a boca (fabricante norueguês), o que permitiu o treinamento da manobra de Ressuscitação Cardio-
pulmonar (RCP) (COOPER; TAQUETI, 2004; GUIMARÃES et al., 2009). Seis anos mais tarde, na Universidade 
do Sul da Califórnia, Abrahamson e Denson construíram um protótipo funcional para se comportar como 
um paciente real, no qual era possível perceber respostas fisiológicas através dos batimentos cardíacos, 
pressão arterial, movimento de tórax na respiração, piscar dos olhos e movimento de abrir e fechar a boca 
(ABRAHAMSON; DENSON; WOLF, 1969).

 A partir dessa década, outros manequins foram criados, até que em 1990, com o avanço da tecnolo-
gia, o manequim foi modernizado para admitir o treinamento da RCP, permitindo melhores desempenhos 
com a massagem cardíaca acoplada (GABA, 2004).

 A utilização da simulação deve estar ligada a um planejamento adequado para que ocorra o processo 
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de ensino-aprendizagem dos estudantes da área da saúde. A simulação realística poderá utilizar simuladores 
ou manequins para simulação dos cenários (CARNEIRO et al., 2019). No entanto, a simulação realística com 
a utilização de atores também é uma estratégia de ensino bastante utilizada no contexto atual.

1.2  Simulação realística com atores

O aprendizado com auxílio da simulação realística necessita de planejamento. Assim, as boas 
práticas de ensino com essa metodologia possibilitam que esse instrumento seja mais utilizado na prática 
do ensino em saúde, sendo permitida a reprodução da técnica entre diferentes profissionais de ensino da 
área (KANEKO; LOPES, 2019).

A simulação realística permite capacitar os profissionais e estudantes para a prática de habilida-
des necessárias ao serviço na área de saúde, tais como: a comunicação, o trabalho em equipe, a identi-
ficação dos riscos e da segurança ideal para o paciente, além de possibilitar o aprendizado por meio da 
identificação de erros na execução de manobras que, quando realizadas em pacientes, poderão lhes trazer 
prejuízos permanentes (REIS; NEVES; NEVES, 2020).

A simulação que utiliza atores na representação dos cenários e dos scripts permite o desenvolvi-
mento de comportamentos e habilidades clínicas importantes para um profissional e estudante da área de 
saúde. A utilização da simulação realística como aliada no processo de ensino-aprendizagem aumenta o 
nível de satisfação dos estudantes e profissionais de saúde, desenvolvendo a segurança e confiança desses 
indivíduos (REIS; NEVES; NEVES, 2020).

O cenário com atores permite ainda que o estudante seja capaz de refletir sobre sua aptidão em 
lidar com diferentes públicos e contextos, aprendendo e refletindo sobre sua assistência, suas condutas e 
erros, sem exposição a riscos, podendo fazer a associação da teoria com a prática, principalmente neste 
momento de pandemia da COVID-19 (SALVADOR et al., 2019).

2       MÉTODOS E TÉCNICAS

O estudo foi realizado durante a disciplina de Métodos e Técnicas de Avaliação e Semiologia do cur-
so de Fisioterapia do UNIPTAN. A disciplina iniciou suas atividades no dia 01 de fevereiro de 2021 e foram 
realizadas aulas simuladas por meio remoto com o intuito de garantir maior compreensão e participação 
da turma.

Foram ministradas, até o dia 22 de fevereiro de 2021, quatro aulas simuladas através da plataforma 
Zoom Meeting. Estavam presentes, de forma remota, 73 estudantes do 5º período do curso de Fisioterapia. 
Foram realizadas duas aulas simuladas sobre anamnese fisioterapêutica, utilizando pessoas presentes no 
ambiente remoto. A docente da disciplina escreveu um script para o outro ator, em que eles simularam uma 
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anamnese de forma errada. Em seguida, foi aberto para comentários por meio dos quais os estudantes da 
disciplina apontaram aspectos positivos e negativos da avaliação fisioterapêutica. Logo, a docente simulou 
novamente a avaliação, agora de forma correta, com as sugestões dos estudantes.

Outra temática trabalhada de forma simulada remota foi a avaliação fisioterapêutica (Figura 1) 
com o exame físico. Os atores envolvidos realizaram duas simulações com falas do script, nas quais foram 
realizados os passos de uma avaliação física simulada sobre os temas: exame da força muscular, exame da 
amplitude de movimento articular, exame do tônus muscular e da funcionalidade e equilíbrio do paciente.

Após as simulações, foi realizado o debriefing com feedback dos atores e dos estudantes, apre-
sentando os pontos negativos e positivos da simulação, com correção dos erros e sugestões de melhorias.

Figura 1 - Simulação da avaliação fisioterapêutica no ator.

Fonte: Autoria própria (2021).

Para avaliação da metodologia empregada, foi utilizada uma metodologia qualitativa através de 
uma nuvem de palavras no site Mentimeter (www.menti.com), com apresentação da pergunta: O que você 
achou da simulação realística na avaliação fisioterapêutica como método de ensino?

3         RESULTADOS

Por meio da pesquisa qualitativa utilizando a nuvem de palavras no Mentimeter (www.menti.com), 
foi possível observar que, dos 73 estudantes do 5º período do curso de Fisioterapia, 57 responderam, na 
nuvem de palavras, à pergunta sobre o que tinham achado da simulação realística na avaliação fisiotera-
pêutica como método de ensino, e a maioria considerou complementar, dinâmico, essencial, necessário, 
interessante, importante e excepcional. Na Figura 2 é possível observar as respostas na nuvem de palavras.
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Figura 2 - Imagem da nuvem de palavras no Mentimeter 

Fonte: Autoria própria - Mentimeter (2021).

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

As simulações realísticas no ambiente remoto são estratégias de ensino- aprendizagem que contri-
buem para o desenvolvimento do aprendizado do estudante possibilitando a interação, o questionamen-
to, o raciocínio crítico e reflexivo, além de trabalhar de forma interativa os conteúdos práticos de ensino.
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APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS ON-LINE NA DISCIPLINA DE QUÍ-
MICA ORGÂNICA NO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
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Resumo: A aprendizagem baseada em jogos é uma forma de auxiliar a compreensão do conteú-
do com uso de jogos educativos elaborados pelos próprios alunos com o suporte do professor. 
Objetiva-se, com a aplicação desta metodologia na disciplina de Química orgânica no curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária, que os alunos possam entender os grupos funcionais com a 
construção de jogos sobre os compostos orgânicos prejudiciais ao meio ambiente, especificamen-
te aos da situação problema elaborada pela professora. Entre os objetivos desta proposta estão 
conhecer os grupos funcionais e o comportamento diferenciado das substâncias orgânicas em 
termos de suas características físico-químicas e discutir a resolução de casos aplicados em situa-
ções reais. A metodologia foi realizada em diferentes etapas do processo durante o semestre. No 
início das aulas foram apresentadas as regras e orientações sobre o desenvolvimento dos jogos. 
Os temas para os jogos foram: compostos orgânicos presentes em efluentes de refinarias de pe-
tróleo, alimentos como contaminantes, águas de superfície e plásticos. Após os alunos apresenta-
ram a proposta do tipo de jogo, e durante o semestre, foram realizadas discussões para resolver 
os assuntos pesquisados para o jogo, além da confecção de um resumo. Os jogos (Kahoot!, bata-
lha naval e tabuleiro) confeccionados no modelo de apresentação on-line foram jogados entre os 
colegas e avaliados pela professora com o uso de rubricas de avaliação. Para isso foi elaborada 
uma rubrica para três tipos de avaliação: critérios a serem avaliados pelo professor; critérios a se-
rem avaliados pelos colegas (avaliação de pares); critérios a serem avaliados pelo próprio aluno 
(autoavaliação). Destaca-se que apenas a rubrica do professor contou na avaliação final, as de-
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TEIXEIRA, C. R. S et al. Evaluation of nursing students about learning with clinical simulation. Rev Bras En-
ferm, v. 68, n. 2, p. 311- 319, 2015.
mais foram utilizadas para fins de avaliação metodológica. Pode-se concluir que a metodologia foi 
executada com sucesso, cumprindo os objetivos propostos, além de ter provocado o entusiasmo 
dos alunos em uma nova metodologia, facilitando a aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em jogos. Química orgânica. Metodologia ativa. Enge-
nharia Ambiental e Sanitária. Aula remota. 

Online Game-Based Learning in the discipline of Organic Chemistry in the Environmental 
and Sanitary Engineering course

Abstract: Game-based learning is a way to help understand content with educational games designed by 
the students themselves with the support of the teacher. The objective of this methodology to be applied 
in the discipline of organic chemistry in the course of Environmental and Sanitary Engineering is that stu-
dents can understand the functional groups with the construction of games on organic compounds harm-
ful to the environment, specifically those of the problem situation elaborated by the teacher. Among the 
objectives of this proposal are to know the functional groups and the differentiated behavior of organic 
substances in terms of their physical-chemical characteristics and discuss the resolution of cases applied in 
real situations.  The methodology was carried out at different stages of the process during the semester. At 
the beginning of the classes, the rules and guidelines on the development of the games were presented. 
The themes for the games were: organic compounds present in effluents from oil refineries, foods such as 
contaminants, surface waters and plastics. After the students presented the proposal of the type of game 
and during the semester discussions were held to solve the subjects researched for the game, in addition 
to the preparation of a summary. The games (Kahoot!, naval battle and board) made in the presentation 
model on-line were played among colleagues and evaluated by the teacher with the use of evaluation ru-
brics. For this, an evaluation heading was elaborated for three types of evaluation: criteria to be evaluated 
by the teacher; criteria to be evaluated by colleagues (peer review); criteria to be evaluated by the student 
himself (self-assessment). Emphasizing that only the teacher’s heading counted in the final evaluation, the 
others were used for methodological evaluation purposes. It can be concluded that the methodology was 
successfully executed, fulfilling the proposed objectives, in addition to the students’ enthusiasm in a new 
methodology facilitating learning.

Keywords: Game-based learning. Organic chemistry. Active methodology. Environmental and Sanitary En-
gineering. Remote class.
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Atualmente, a educação no ensino superior tem trabalhado com novos modelos de ensino, 
conhecidos como metodologias ativas, nas quais as práticas educativas dão ênfase à participação 
efetiva do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Esses métodos de aprendizagem são vol-
tados à problematização, por meio de questionamentos, discussões, compartilhamento de ideias 
e da resolução de problemas. Dependendo da necessidade e do estilo de aprendizagem da turma 
de alunos, pode-se determinar qual será o melhor contexto a ser usado na estratégia de ensino 
proposto. 

O uso de tecnologias no processo de ensino e a construção de novos ambientes de apren-
dizagem têm sido promissores. Assim, uma nova possibilidade de aprendizagem é a aprendizagem 
baseada em jogos, que se dá desde a criação de jogos até a execução destes, com o engajamento 
dos alunos em todo o processo de aprendizagem. Isso torna as atividades cotidianas mais atrativas, 
gerando assim um maior interesse por parte dos alunos que podem resolver problemas práticos 
de forma competitiva e agradável. Essa aprendizagem se dá por meio de trocas com o professor, 
uso de computadores, ferramentas de busca, softwares, aplicativos, montagem física de jogos etc. 
A aprendizagem baseada em jogos perpassa a criação do jogo, a definição das regras, o estudo 
sobre os conteúdos abordados, a discussão sobre os conteúdos entre os colegas e professor, a 
interatividade durante os jogos e o feedback.

A aprendizagem baseada em jogos (Games-Based Learning) pode ser efetivada a partir de 
jogos físicos e jogos virtuais, o que possibilita, com facilidade, o uso dessa metodologia em aulas 
remotas neste momento atual em que se enfrenta a pandemia. Atualmente, diversos softwares 
livres estão disponíveis, com os quais os alunos podem montar os seus jogos de acordo com os 
temas propostos, como exemplo: Kahoot!, batalha naval, tabuleiro etc. Portanto, é extremamente 
importante relatar os casos e experiências nos quais foram aplicadas esta metodologia, pois a 
aprendizagem baseada em jogos tem apoiado a aprendizagem, a avaliação e análise de alunos e 
a melhoria no ensino.

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da aplicação da aprendizagem baseada 
em jogos (Games-Based Learning) na disciplina de Química orgânica no curso de Engenharia Ambiental da 
Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Os jogos fazem parte da cultura do ser humano, são utilizados desde os primórdios da hu-
manidade e contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais e do pensamento crítico 
(VASCONCELOS; GARCÊS, 2019). 

Signori e Guimarães (2016) relatam em seu estudo o tempo que as pessoas destinam às 
atividades de jogos: “jovens com idade média de 21 anos perdem entre duas e três mil horas lendo 
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livros, enquanto a atividade de jogar chega em média a dez mil horas” (SIGNORI; GUIMARÃES, 
2016, p. 67). Em função da popularidade dos jogos, eles passaram a ser incorporados nos currícu-
los acadêmicos das mais diversas áreas, sendo denominados jogos educacionais, pois promovem 
uma aprendizagem significativa através da construção do conhecimento.

 Vasconcelos e Garcês (2019) também apontam para a utilização de jogos educacionais 
para auxiliar no ensino de conceitos difíceis e monótonos, de forma que a aprendizagem se torne 
mais estimulante aos alunos. Os mesmos autores também estabelecem que os jogos podem pos-
suir diferentes níveis de dificuldade, mas todos promovem o desenvolvimento de habilidades para 
o trabalho em equipe, além de estimular o respeito e a imposição de limites, já que eles possuem 
regras pré-definidas que precisam ser seguidas.

Segundo Abrão e Neto (2019), o objetivo de se utilizar jogos educacionais é atrair a atenção 
dos alunos através de atividades lúdicas que os remetam a brincadeiras de infância e a descons-
truir a relação de estudo e tédio, fazendo com que uma atividade de aprendizagem apresente uma 
sensação prazerosa.

A utilização de jogos educacionais promove a aprendizagem baseada em jogos, ou Game-
-Based Learning, conceituada como uma metodologia pedagógica em que se concebe, desenvol-
ve, usa e aplica jogos como parte do processo de ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2015).

Ainda segundo Carvalho (2015), os jogos utilizados para a aprendizagem baseada em jogos 
devem ser motivadores, atrativos e promover uma série de eventos que carregam emoções, pra-
zeres e desafios.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Esta experiência se caracteriza como uma pesquisa de métodos mistos, na qual se utiliza o levanta-
mento para coletar e analisar dados quali e quantitativamente, de forma a se conhecer o comportamento 
do grupo estudado (GIL, 2018).  

A metodologia aprendizagem baseada em jogos foi aplicada na disciplina de Química orgânica do 
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre/RS. Os alunos matricu-
lados nessa disciplina estavam no primeiro e no segundo semestres; isso significa que estavam em um nível 
básico do curso e que não apresentavam (nenhum deles) experiência anterior com a metodologia. A turma 
era composta, no total, por nove alunos.

Essa metodologia foi realizada em diferentes etapas durante o semestre na forma de aula remota e 
apresentou as seguintes metas: i. entender os grupos funcionais com a construção de jogos sobre os com-
postos orgânicos prejudiciais ao meio ambiente, especificamente aos da situação problema; ii. conhecer o 
comportamento diferenciado das substâncias orgânicas em termos de suas características físico-químicas, 
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como Ponto de Ebulição (PE), Ponto de Fusão (PF), densidade etc; iii. compreender os grupos funcionais: no-
menclatura, fórmula estrutural, fórmula molecular e interações intermoleculares destes compostos; iv. dis-
cutir a resolução dos casos toxicológicos desses compostos aplicados em situações reais no meio ambiente; 
v. distinguir diferentes compostos orgânicos usados na Engenharia Ambiental e Sanitária através da situação 
problema; vi. habilitar os alunos para trabalhos em equipe; vii. estabelecer relações entre conteúdos teóricos 
e os conhecimentos obtidos através da aprendizagem por jogos.

Para isso, no início das aulas foram apresentadas as seguintes regras e orientações sobre o desenvol-
vimento dos jogos: 

1) Reúnam-se em três grupos de dois alunos e um grupo de três alunos; 

2) Proponham um jogo para o estudo: precisa envolver os compostos orgânicos que são prejudiciais 
ao meio ambiente, especificamente ao do tema sorteado; pesquisem sobre a nomenclatura desses compos-
tos do tema; pesquisem sobre a fórmula estrutural e molecular desses compostos do tema; pesquisem sobre 
as características físico-químicas como PE, PF, densidade, etc.; pesquisem sobre as interações intermolecula-
res desses compostos; pesquisem sobre a toxicidade desses compostos no meio ambiente; pesquisem sobre 
como esses compostos podem ser removidos do meio ambiente; 

3) Apresentem para a professora a proposta do tipo de jogo a ser desenvolvido;

4) A professora dará orientações sobre o desenvolvimento do jogo; 

5) Façam discussões para resolver os assuntos pesquisados para o jogo; 

6) Apresentem a resolução dos assuntos pesquisados para o jogo detalhadamente, com metodologia 
cientifica adequada e com referências bibliográficas pertinentes; 

7) O jogo deverá ser apresentado aos colegas e à professora no dia descrito no plano.

Após a apresentação das regras aos alunos, foram sorteados os temas para os jogos, os quais tratam 
de compostos orgânicos presentes em: i. efluentes de refinarias de petróleo; ii. alimentos como contaminan-
tes; iii. águas de superfície; e iv. plásticos. Alguns dias depois, conforme o cronograma, os alunos apresen-
taram para a professora a proposta do tipo de jogo a ser desenvolvido. Durante o semestre foram realizadas 
discussões nas aulas remotas para resolver os assuntos pesquisados para o jogo. Além disso, um resumo 
elaborado pelos grupos foi confeccionado, analisado e enviado para a professora que retornou este aos alu-
nos com sugestões e discussões. Esse processo de revisão foi realizado por mais de duas vezes ao longo do 
período.

Os jogos foram confeccionados no modelo de apresentação on-line, utilizando softwares que podem 
ser acessados gratuitamente. A avaliação destes foi realizada com o uso de rubricas de avaliação. Para isso 
foi elaborada uma rubrica (Quadro 1) para três tipos de avaliação: critérios a serem avaliados pelo professor; 
critérios a serem avaliados pelos colegas (avaliação de pares); critérios a serem avaliados pelo próprio aluno 
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(autoavaliação). 

Quadro 1 - Rubrica de avaliação do jogo

Grupo:
Título do Trabalho (Assunto):

RUBRICAS DE AVALIAÇÃO
Critério Níveis de desenvolvimento
O jogo é didático e claro Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
A aparência do jogo é um estímulo 
para jogar

Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
As regras do jogo foram apresenta-
das de forma clara

Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
Apresentaram a nomenclatura dos 
compostos orgânicos 

Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
Apresentaram fórmula estrutural e 
molecular destes compostos do tema

Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
Apresentaram no jogo as caracte-
rísticas físico-químicas como PE, PF, 
densidade, etc

Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )

Apresentaram no jogo as interações 
intermoleculares destes compostos

Não atende

( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
Apresentaram no jogo a toxicidade 
destes compostos no meio ambiente

Não atende

 ( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )
Apresentaram no jogo como estes 
compostos podem serem removidos 
do meio ambiente

Não atende

 ( 0,0 )

Atende parcialmente

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )

O discente que apresentou de-
monstrou conhecimento sobre o 
assunto abordado?

Não 
atende

 ( 0,0 )

Atende parcialmen-
te

 ( 0,05 )

Atende

 ( 0,1 )

Total (1,0)

Fonte: Autoria própria (2020).

 Após a avaliação, por meio da rubrica, os alunos foram convidados a responder um ques-
tionário de avaliação sobre a metodologia aplicada pela professora. Esse questionário foi elabo-
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rado pelo Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica da instituição para coletar percepções dos 
alunos acerca de sua experiência na participação da experiência. O questionário foi desenvolvido 
na plataforma Microsoft Forms e disponibilizado aos alunos através de link.

3 RESULTADOS

Para a construção dos jogos os alunos seguiram as regras elaboradas e discutidas com a 
professora no início do semestre. Durante o semestre os alunos confeccionaram os resumos com 
os conteúdos a serem usados como base para os jogos. Estes ficaram disponíveis em um local na 
disciplina no Moodle para que todos pudessem acessar antes da apresentação dos jogos. Dessa 
forma, com os resumos e com as discussões realizadas nas aulas remotas, todos teriam conheci-
mento prévio sobre os assuntos abordados.

No dia descrito no plano de aula, na aula remota, os jogos confeccionados no modelo de 
apresentação on-line foram jogados entre os colegas e avaliados pela professora com o uso da 
rubrica de avaliação. Nesse dia, participaram da avaliação oito alunos, faltando apenas um por 
motivo de saúde. Os alunos, antes de iniciarem os jogos, apresentavam as regras e depois joga-
vam entre eles, com a observação da professora. Após a finalização de cada jogo eram discutidas 
as dúvidas com a professora. Um grupo jogou tabuleiro (Figura 1), um grupo jogou batalha naval 
(Figura 2) e dois grupos Kahoot! (Figura 3). 

O jogo de tabuleiro foi confeccionado sobre compostos orgânicos em plásticos. Nesse jogo, 
utilizava-se dados on-line que viravam e se posicionavam em um número. O grupo tinha cartelas 
de perguntas no modelo power point. A pergunta era feita e caso o aluno acertasse andaria ou 
voltaria as “casas”, conforme o indicado no jogo. Observa-se na Figura 1, na esquerda, a “per-
gunta 5” e as alternativas de resposta. À direita está o tabuleiro com a posição dos grupos nesse 
momento do jogo.

Figura 1 - Jogo de tabuleiro

Fonte: Autoria própria (2020).

O jogo de batalha naval era sobre contaminantes químicos orgânicos em alimentos. A res-
peito desse jogo o grupo descreveu como seriam as regras: 
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Iremos fazer nossa atividade baseada no jogo “Batalha Naval”, o qual é um jogo de tabuleiro, para 
2 participantes, que devem adivinhar em qual quadrado está o navio, para o nosso jogo, iremos 
implementar uma regra nova, o jogador só tem o direito de tentar adivinhar em qual composto 
está o contaminante, se acertar uma pergunta a respeito de contaminantes químicos orgânicos 
em alimentos. Sendo assim, os barcos, serão os próprios contaminantes, caracterizados pela sua 
fórmula química. E as marcações no tabuleiro se darão através de outros compostos orgânicos. 
(GRUPO DO TEMA “CONTAMINANTES QUÍMICOS ORGÂNICOS EM ALIMENTOS”)

O jogo foi realizado através de software livre na internet. Para criação do jogo foram uti-
lizadas algumas linguagens de programação e linguagem para organização, como html, css e 
javascript, que possibilitam a organização e formatação de documentos, conforme descrito pelo 
grupo. Podem ser observadas na Figura 2, à esquerda, a pergunta e as alternativas para resposta. 
À direita, os resultados de uma das rodadas. 

Figura 2 - Jogo batalha naval

 

Fonte: Autoria própria (2020).

O jogo no Kahoot!, software livre, foi realizado por dois grupos. Os temas eram sobre compostos 
orgânicos em efluentes de refinarias de petróleo e compostos orgânicos em águas de superfície. Nesses 
jogos foram elaboradas questões sobre tais temas e os alunos respondiam em seus celulares. Conforme as 
respostas corretas e o tempo de resposta, eles tinham uma pontuação. Na Figura 3 estão apresentados dois 
exemplos de questões feitas no quizz. 
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Figura 3 - Jogo Kahoot!

 

Fonte: Autoria própria (2020).

Durante os jogos a professora procedeu à avaliação seguindo a rubrica de avaliação apresentada no 
Quadro 1. Após a finalização de cada jogo, era dado um tempo para que os alunos pudessem fazer a autoava-
liação e avaliar os jogos dos colegas. Destaca-se que apenas a rubrica do professor contou na avaliação final, 
as demais foram utilizadas para fins de avaliação metodológica. Observando as rubricas de avaliação, po-
de-se concluir que os colegas avaliaram bem os jogos, assim como avaliaram bem a metodologia (Figura 4).

Todos os jogos atenderam aos objetivos da rubrica de avaliação, além de terem sido muito dinâmicos, 
pois os alunos estavam aprendendo e se divertindo jogando. Entre os jogos foi necessário que o professor 
controlasse o tempo para que todos os grupos jogassem e tivessem os seus jogos jogados. 

Figura 4 - Observações dos alunos nas rubricas de avaliação

Fonte: Autoria própria (2020).
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No que diz respeito ao formulário de coleta de percepções dos alunos sobre sua participação na ati-
vidade, sete alunos responderam. 

Por meio de uma pergunta fechada, com escala de 0 a 5, sendo 0 a menor nota e 5 a maior nota, foi 
solicitado que os alunos avaliassem cinco aspectos da atividade: i. quanto eu aprendi (14,3% marcaram a op-
ção 4 e 85,7% marcaram a opção 5); ii. quanto satisfeito fiquei (14,3% marcaram a opção 4 e 85,7% marcaram 
a opção 5); iii. esta atividade em comparação com uma aula tradicional expositiva foi... (28,6% marcaram a 
opção 4 e 71,4% marcaram a opção 5); iv. o aprendizado de conteúdo trabalhado nessa atividade, em com-
paração com o aprendizado do mesmo conteúdo em uma aula tradicional expositiva foi... (14,3% marcaram 
a opção 4 e 85,7% marcaram a opção 5); v. uma nota geral para essa atividade (28,6% marcaram a opção 4 
e 71,4% marcaram a opção 5). 

Analisando os resultados, percebe-se um índice alto de aceitação em relação à atividade desenvol-
vida, pois todas as avaliações variaram entre as maiores notas da escala, confirmando os apontamentos de 
Carvalho (2015) sobre o aspecto prazeroso dos jogos. Uma observação interessante pode ser feita na análise 
dos aspectos iii. e iv. em que os alunos comparam a aprendizagem baseada em jogos com uma aula tradi-
cional expositiva: percebe-se que os alunos avaliam melhor o aprendizado (iv.) com a metodologia apren-
dizagem baseada em jogos do que apenas com a experiência de participar da atividade com a metodologia 
aprendizagem baseada em jogos (iii.). 

 Também foi solicitado aos alunos que relatassem as principais facilidades e dificuldades encontradas 
durante a realização da atividade com a aprendizagem baseada em jogos. Por meio de uma pergunta aberta, 
os alunos relataram as facilidades encontradas, cujas repostas coletadas se encontram no Quadro 2.

Quadro 2 - Facilidades encontradas

# Resposta coletada
1 Professora disponibilizou que fizéssemos o jogo de forma virtual, fugindo do tradicional tabuleiro
2 Aprender de forma dinâmica
3 Uma forma divertida de aprender
4 A dinâmica em jogos
5 Aprendizagem
6 Interação entre colegas estudantes.
7 Conteúdo

Fonte: Autoria própria (2021).

Ao analisar as respostas, infere-se que o aspecto lúdico da metodologia foi importante para os alunos 
de tal maneira que sinalizarem-no como uma facilidade, reforçando os apontamentos realizados por Abrão 
e Neto (2019) e Carvalho (2015) sobre a importância das experiências com aspectos lúdicos para o processo 
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de aprendizagem dos alunos. 

Ainda por meio de uma pergunta aberta foi solicitado aos alunos que relatassem as dificuldades en-
contradas e as repostas coletadas se encontram no Quadro 3.

Quadro 3 - Dificuldades encontradas

# Resposta coletada
1 Dificuldades tecnológicas normais para quem está se adaptando a este novo modelo
2 Problemas de comunicação, Internet
3 Nenhuma
4 Regras dos jogos, exposição virtual
5 Acompanhar
6 Dificuldade de entender uns aos outros
7 Internet

Fonte: Autoria própria (2021).

Ao analisar as respostas, percebe-se que nenhum aluno reportou dificuldades relacionadas à meto-
dologia. No entanto, as respostas dos alunos 4 e 6 reforçam aspectos importantes explorados pela metodolo-
gia da aprendizagem baseada em jogos quando se explora habilidades comportamentais, além do conteúdo, 
reforçando os apontamentos feitos por Vasconcelos e Garcês (2019) quando destacam a importância dos 
jogos para o desenvolvimento das habilidades para o trabalho em equipe. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que a metodologia foi executada com sucesso, cumprindo os objetivos propostos, 
além de ter promovido o entusiasmo dos alunos em uma nova metodologia que facilita a aprendizagem. 
Além do mais, no processo de avaliação pelos pares, apesar de não contar quantitativamente para a com-
posição da nota, foi possível observar a valorização do trabalho de todos os componentes da turma, sendo 
que o investimento dos colegas na realização da tarefa foi devidamente valorizado por seus colegas. Também 
se destaca que foi possível alcançar o objetivo principal deste estudo, de colocar o aluno como protagonista 
do processo de aprendizagem por meio do uso de metodologias ativas, nas quais o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências vai além do conteúdo descrito. Neste caso, através da avaliação suportada pelos 
documentos fornecidos pelo NAeIP, foi possível evidenciar um desenvolvimento do aprendizado de tecnolo-
gias (incomuns aos alunos de EaS) e ainda o desenvolvimento de habilidades comportamentais importantes, 
como entender as regras e perceber a intenção dos colegas.
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ENSINO DE PROPORÇÕES E FUNÇÃO LINEAR PARA CURSOS NA ÁREA 
DA SAÚDE UTILIZANDO METODOLOGIA ATIVA COM BASE NO HOMEM VI-
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Resumo: O estudo de proporções e função linear a partir da utilização de metodologias tradicionais 
em geral se mostra um grande desafio para os estudantes na área da saúde, particularmente entre 
os alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, os quais foram observados nesse 
trabalho. Considerando a necessidade de desenvolvimento da competência relativa ao raciocínio 
matemático na formação desses profissionais para trabalhar adequadamente com esses temas e 
considerando que as participações em aula se limitavam a poucos alunos quando se utilizava me-
todologia tradicional, foi idealizada e aplicada uma metodologia ativa para o estudo de proporções 
e de função linear com base no desenho do Homem Vitruviano, de Leonardo Da Vinci. A motivação 
para a atividade se iniciou com pesquisas ativas sobre a importância histórica da obra de Da Vinci 
e sobre as proporções envolvidas no famoso desenho renascentista. Os alunos, trabalhando em 
grupos, puderam decidir quais das proporções seriam verificadas em um dos integrantes do grupo 
que serviu de modelo. A metodologia foi primeiramente aplicada de forma presencial e, posterior-
mente, devido às medidas de combate à pandemia de 2020, foi adaptada para a forma remota com 
o uso de um roteiro. Uma análise qualitativa dos resultados da metodologia proposta mostrou um 
maior engajamento das turmas e o melhor desempenho em avaliações sobre o tema. Analisou-se 
quantitativamente o progresso no domínio sobre o tema de uma turma de ingressantes. A metodo-
logia ainda foi aplicada em oficina de formação docente a fim de se exemplificar um recurso ativo 
de aprendizagem e recebeu avaliação positiva dos participantes. Portanto, há indicativos que per-
mitem concluir que a prática foi exitosa. 

Palavras-chave: Proporções. Função Linear. Homem Vitruviano.
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TEACHING PROPORTIONS AND LINEAR FUNCTION FOR COURSES IN THE HEALTH AREA USING 
ACTIVE METHODOLOGY BASED ON VITRUVIAN MAN

Abstract: The study of proportions and linear function using traditional methodologies in general proves to 
be a great challenge for students in the health area, particularly among students of the Nursing, Physiothe-
rapy and Nutrition courses, observed in this work. Considering the need to develop the competence related 
to mathematical reasoning in the training of these professionals to work adequately with these themes, and 
considering that class participation was limited to a few students when traditional methodology was used, an 
active methodology for the study was devised and applied of proportions and linear function based on the 
drawing of the Vitruvian Man, by Leonardo Da Vinci. The motivation for the activity started with active resear-
ch on the historical importance of Da Vinci’s work and the proportions involved in the drawing. Based on a 
script, the students, working in groups, were able to decide which proportions would be verified in one of the 
members of the group that served as a model. The methodology was first applied in classroom teaching and, 
subsequently, due to the measures to combat the pandemic of 2020, it was adapted to the remote form with 
the use of a script. A qualitative analysis of the results of the proposed methodology showed a greater enga-
gement of the classes and the best performance in evaluations on the topic. Progress in the domain on the 
subject of a group of new students was quantitatively analyzed. The methodology was also applied in a pro-
fessors  training workshop to exemplify an active learning resource and received a positive evaluation from 
the participants. Therefore, there are indications that allow us to conclude that the practice was successful.

Keywords: Proportions. Linear Function. The Vitruvian Man.

INTRODUÇÃO

A reflexão que inicia a abordagem do problema ao qual se refere este trabalho pode ser ex-
pressa por duas perguntas: qual a importância do desenvolvimento do raciocínio matemático na formação 
de um profissional de saúde? Como vencer as possíveis barreiras criadas na aprendizagem de matemática 
das séries iniciais até o ingresso em um curso superior? 

A resposta da primeira pergunta pode ser encontrada nas descrições do perfil do egresso, nos 
projetos pedagógicos dos cursos de saúde – em particular, neste estudo, dos cursos superiores de Enfer-
magem, Fisioterapia e Nutrição. O desenvolvimento de competências profissionais para resolver problemas 
nas três referidas formações pode ser exemplificado respectivamente por aplicações como: o cálculo do 
tempo de gotejamento de um soro; o dimensionamento de atividades físicas em um processo fisio-
terápico; a interpretação de uma tabela nutricional. Ou seja, nas três formações na área da saúde, 
faz-se necessário o desenvolvimento do raciocínio matemático, o qual permitirá a formação de 
profissionais com capacidade crítica com base em dados e cálculos envolvendo variáveis. 

Para elucidar a segunda pergunta, pode-se analisar primeiramente o aproveitamento nas 
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últimas edições do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), realizado pela Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), quanto à compreensão de matemática (INEP, 
2019). O estudo, na edição de 2018, demonstra que 68,1% dos jovens de 15 anos não apresentam o nível 
básico de matemática; ou seja, estão aquém do mínimo necessário para se exercer a cidadania plena. O 
país apresenta o pior resultado da América Latina, empatado estatisticamente com a Argentina. Comparan-
do-se com as edições anteriores da avaliação, conclui-se, nos resultados dos estudantes brasileiros, que 
há uma estagnação desde 2009. Tal constatação corrobora com a suposta barreira que se cria em relação 
à aprendizagem de matemática quando o jovem ingressa no ensino superior. Sendo assim, uma possível 
resposta à segunda pergunta passa por não se reproduzir o modelo tradicional de ensino de matemática, 
o qual, em geral, foi o que os alunos tiveram até o ingresso no curso superior. Uma das opções que tem se 
revelado eficaz para esse problema é inserir a aprendizagem significativa com uso de metodologias ativas 
de ensino focadas no aluno.  

As metodologias ativas de ensino partem da ideia de que o processo de aprendizagem só se torna 
efetivo quando o objeto do conhecimento é incorporado às estruturas cognitivas do aprendiz e pode ser 
aplicado na prática (CORTELAZZO et al., 2018). A atividade proposta neste trabalho alia experiência “hands 
on”, durante a execução das medições, à aplicação dos conceitos matemáticos de proporção na prática 
profissional dos alunos. Portanto, este trabalho apresenta um case relativo à implementação de uma estra-
tégia de aprendizagem ativa no ensino de proporções e de funções para alunos ingressantes nos cursos da 
saúde, com base na figura do Homem Vitruviano (HV), obra do mestre Leonardo Da Vinci. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

O uso de metodologias ativas para ensino da matemática tem se mostrado uma opção exitosa em 
relação aos métodos tradicionais, e são várias as atividades de metodologias ativas que podem ser propos-
tas para o ensino de matemática desde as séries iniciais até o ensino superior (FERREIRA, 2020), (ALTINO 
FILHO; NUNES; FERREIRA, 2020), (GARIBOTTI; IGNACIO, 2018). No entanto, a mudança de um cenário 
de aula tradicional de matemática (em que o professor expõe o conteúdo para depois cobrá-lo na forma de 
exercícios) para um cenário de investigação se desenha como um novo paradigma definido por Skovsmo-
se (2000). Nesse cenário de investigação, os alunos são convidados a formularem questões e procurarem 
explicações. Adotou-se essa base teórica para o desenvolvimento da metodologia apresentada nesse case. 
Com base nessa teoria, selecionou-se o cenário de aprendizagem real relacionado ao estudo das propor-
ções e função com base no HV. Em seguida, é descrito como as competências comuns às três áreas de 
formação levaram à organização das disciplinas iniciais no eixo institucional.

1.1 Cenários de investigação de Ole Skovsmose

Skovsmose (2000) definiu o paradigma do cenário de investigação no qual os alunos são convidados 
a formularem questões e a buscarem soluções. Além disso, distinguiu três tipos de referências para abordar 
a matemática em sala de aula: ensinar matemática com questões e atividades que se referem à própria 
Matemática; ou que se referem a uma semirrealidade (por exemplo, as construídas para livros didáticos); ou 
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que se referem às situações da vida real.

Combinando as três referências com os dois paradigmas, Skovsmose (2000) chegou a uma matriz 
(Tabela 1) com seis tipos diferentes de ambientes de aprendizagem.

Tabela 1 - Ambientes de aprendizagem

Exercícios Cenário de Investigação
Referências à matemática pura (1) (2)
Referências à semirrealidade (3) (4)

Referências à realidade (5) (6)
Fonte: Skovsmose (2000, p. 8).

No ambiente tipo (1) são utilizados exercícios de matemática pura, por exemplo: qual o valor de f(x) 
quando x é igual a 2, sendo f(x) = 5x +15?

No ambiente tipo (2) são utilizados exercícios com números e figuras geométricas. Exemplo: Explicar 
o conceito de frações utilizando dois retângulos iguais, sendo o primeiro dividido em cinco pedaços iguais, e 
o segundo dividido em três partes iguais.

No ambiente tipo (3), os exercícios são referentes a uma semirrealidade, pois, embora tendam a 
contextualizar uma situação real, não o fazem por completo e também não se caracterizam como uma mate-
mática pura. Por exemplo, ao elaborar um problema que envolva um cálculo de calorias consumidas por um 
casal, o objetivo é a tentativa de contextualização para uma aplicação matemática e, assim, acaba faltando 
muitos elementos para tornar o problema de fato real.

No ambiente (4) também há um ambiente referente à semirrealidade, mas que convida o aluno a fa-
zer explorações e explicações. Diferente do exemplo das calorias que não permite questionamentos, para o 
ambiente (4) teríamos muito mais variáveis, as quais poderiam ser questionadas e inseridas pelos próprios 
alunos.

No ambiente (5) são apresentados exercícios baseados nas situações da vida real, por exemplo: 
gráficos de calorias por alimento podem ser apresentados como parte do exercício para, a partir deles, se-
rem elaboradas questões sobre consumo em kcal ou g por refeição etc. Como os gráficos utilizados vêm da 
vida real, há condições de troca de informações entre aluno e professor, porém “as atividades estão ainda 
estabelecidas no paradigma do exercício” (SKOVSMOSE, 2000, p. 10).

O ambiente (6) é o cenário de investigação com o maior grau de realidade de todos os cenários. 

Nesta pesquisa, entendeu-se que a aprendizagem ativa deste trabalho se enquadra no ambiente 6 
de Skovsmose (2000), visto que o próprio aluno foi o modelo do qual as medidas reais foram mensuradas e 
utilizadas para dar significado ao processo de ensino-aprendizagem.
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1.2 Eixo institucional

Existem muitas competências em comum a serem desenvolvidas para os profissionais dos 
cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, segundo consta nos projetos pedagógicos desses 
cursos. A Instituição de Ensino Superior (IES) pode implementar, com vantagens, as chamadas dis-
ciplinas do eixo institucional, formando classes mistas dos referidos cursos. O ambiente composto 
por alunos de cursos diferentes estudando juntos visa, entre outros objetivos, a enriquecer o diá-
logo entre as diferentes áreas e formar profissionais mais bem preparados para atuarem em equi-
pes multidisciplinares. Por outro lado, tal situação pode intensificar a heterogeneidade quanto aos 
conhecimentos pré-concebidos nas séries iniciais, particularmente relativos à matemática. Logo, 
faz-se necessária uma avaliação diagnóstica, com questões de grau de dificuldade crescente, a fim 
de se mensurar tal diferença de pré-requisitos. Com auxílio de formulários eletrônicos nos quais os 
alunos respondem as questões no momento da aula inaugural, pode-se verificar, com devolutiva 
imediata, as porcentagens de acerto da turma e as lacunas que existiram na aprendizagem de 
proporções e funções no Ensino Fundamental e Médio. Tais conteúdos, que poderiam compor sim-
plesmente uma revisão com ênfase nas aplicações contextualizadas no meio profissional, tornam-
-se um desafio a ser trabalhado e são essenciais para a formação e atuação profissional. Concluído 
o diagnóstico, a metodologia ativa para ensino de proporções pode ser aplicada.

2 MÉTODOLOGIA APLICADA

A primeira etapa de aplicação da metodologia se faz com a contribuição da técnica de sala 
de aula invertida e com uma busca ativa, a partir da qual os alunos são levados a pesquisar sobre o 
principal desenho renascentista, de autoria de Leonardo Da Vinci: O Homem Vitruviano (Figura 1). 
Inicialmente conhecido por ter “as proporções do corpo humano segundo Vitrúvio”, o trabalho data 
aproximadamente de 1490 e apresenta, reunidos nesta figura, os estudos iniciados pelo arquiteto 
Marcus Vitruvius. 

Figura 1 - O Homem Vitruviano, de Leonardo Da Vinci 

 
Fonte: Viatur (2007).

Ensino de proporções e função linear para cursos na 
área da saúde utilizando metodologia ativa com base 
no homem vitruviano

Lucio Leonardo 
André Luiz Morais Lo Feudo 

Iderval Silva de Souza 

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.1 | 1º Semestre 2021 | p.60-71



pág. 65

Várias são as obras a respeito do significado do desenho renascentista de Leonardo Da 
Vinci e as formas como ele é abordado em diversas áreas (MURTINHO, 2015; REMUND; PE-
RIS-ORTIZ; GEHRKE, 2017; MAGAZÙ; COLETTA; MIGLIARDO, 2019). A FIGURA HUMANA EM 
PÉ ESTÁ COM OS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES ABERTOS, TOCANDO EM 
UMA CIRCUNFERÊNCIA QUE APRESENTA CENTRO NA CICATRIZ UMBILICAL, REPRE-
SENTANDO A PROXIMIDADE COM O DIVINO; AO MESMO TEMPO, EM OUTRA POSIÇÃO 
SOBREPOSTA, ESTÁ TOCANDO UM QUADRADO COM CENTRO NA REGIÃO GENITAL, 
SIMBOLIZANDO A PROXIMIDADE COM AS COISAS TERRENAS E COM A NATUREZA MU-
TÁVEL DA HUMANIDADE (ZOLNNER, 2006; GOMES et al., 2009). Além das respostas religiosas e 
filosóficas da época, Da Vinci traz sua resposta a um problema clássico de geometria da Antiguida-
de: a quadratura do círculo. Tal problema apresenta a dificuldade de se construir com régua e com-
passo um círculo e um quadrado com áreas exatamente iguais em um processo finito de etapas. 
Além dessas informações iniciais, advindas de pesquisas ativas dos alunos, as proporções que 
são representadas no desenho do Homem Vitruviano compõem o tema principal da atividade. Das 
15 proporções apresentadas originalmente por Da Vinci, apresenta-se aqui 12 delas, facilitando o 
trabalho experimental (ABU-TAIEH; AL-BDOUR, 2018):

1) o comprimento dos braços estendidos é igual à altura de um homem;

2) face: da linha do cabelo à parte inferior do queixo tem-se 1/10 da altura de um homem;

3) cabeça: abaixo do queixo até o topo da cabeça tem-se 1/8 da altura de um homem;

4) de cima do peito ao topo da cabeça tem-se 1/6 da altura de um homem;

5) ombros: a largura máxima dos ombros é 1/4 da altura de um homem;

6) dos seios ao topo da cabeça tem-se 1/4 da altura de um homem;

7) antebraço: a distância do cotovelo à ponta da mão é 1/4 da altura de um homem;

8) braço: a distância do cotovelo à axila é 1/8 da altura de um homem;

9) mão: o comprimento da mão é 1/10 da altura de um homem;

10)  o pé tem 1/6 da altura de um homem;

11)  pernas: de abaixo do pé até abaixo do joelho tem-se 1/4 da altura de um homem;

12)  face: as distâncias desde abaixo do queixo até o nariz e as sobrancelhas e a linha do cabelo 
são iguais às orelhas e a 1/3 da face.

Os alunos, divididos em grupos de aproximadamente seis integrantes, escolhem seis das 
12 proporções elencadas para verificar experimentalmente em um integrante do grupo. 
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As medidas são realizadas com régua milimetrada. De posse dessas medidas, as propor-
ções são obtidas segundo as regras do desenho de Da Vinci e em seguida são comparados os 
desvios em porcentagem segundo a fórmula:

onde: 

 : Desvio em porcentagem

 : Razão teórica 

 : Razão medida

A partir dos resultados obtidos pelo grupo é solicitado uma análise escrita quanto aos des-
vios obtidos e levantamento de hipóteses sobre o porquê das diferenças observadas. Nessa parte 
da atividade surge a possibilidade de se trabalhar com o tema de medições e teoria de erros, res-
saltando-se a importância das medidas e dos aparelhos de medidas. Requisita-se que os trabalhos 
com as análises realizadas sejam apresentados para a classe, quando ocorre um fechamento 
comparando-se os resultados de diferentes grupos. Constatando-se as diferenças significativas 
nas medidas entre os grupos, debate-se suas possíveis causas, por exemplo os gêneros diferentes 
na escolha da(o) aluna(o) modelo para a atividade. 

Para acrescentar o estudo da função linear, utilizou-se a relação que fornece numeração 
dos calçados brasileiros com as relações antropométricas.

 onde: 

 : numeração brasileira do sapato.

 : tamanho do pé (em cm)

A partir dessa função, os conceitos das relações lineares podem ser introduzidos e novos 
desafios são apresentados aos alunos, como, por exemplo: sabendo-se a altura de uma pessoa 
e relacionando-a com as proporções do HV, qual o número do calçado dessa pessoa? Qual a in-
certeza que poderá haver em sua resposta? As incertezas assumidas aqui são provenientes das 
diferenças encontradas entre as proporções medidas e as do famoso desenho.

2.1 Metodologia aplicada em aulas presenciais

A metodologia ativa descrita é aplicada com uma quantidade mínima de material que, para 
cada grupo, é: 

a) duas placas de papelão multiuso de 60 cm x 100 cm (ou papel Kraft);

b) caneta de lousa branca ou similar;
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c) régua milimetrada de 30 cm e trena de comprimento mínimo 2m;

d) fita crepe (larga).

As duas chapas de papelão são emendadas com a fita crepe e posicionadas no 
chão. Um dos alunos escolhido pelo grupo para ser o modelo terá seu contorno transcrito 
na folha pelos demais integrantes. Utilizando a trena e a régua milimetrada, as seis medidas 
escolhidas são efetuadas e os cálculos das proporções e dos desvios comparativos com a 
figura do HV são realizados. Após análises realizadas, os trabalhos são apresentados para 
toda a turma. Na Figura 2 estão apresentados os resultados de quatro grupos, sendo três 
imagens de modelos femininas e a quarta imagem de um modelo masculino. 

Figura 2 - Resultados dos estudos de proporções em aula presencial anterior à pandemia

Fonte: Autoria própria (2019).

2.2 Metodologia aplicada em aulas remotas

A aplicação da metodologia na forma remota foi uma necessidade devido às medidas de conten-
ção da pandemia, em 2020. A atividade segue as mesmas etapas descritas anteriormente, com os alunos 
trabalhando em grupos, diferenciando-se apenas no registro das medidas e na forma de apresentação do 
trabalho. Os grupos decidem por três proporções a serem verificadas na comparação com o HV, e todos 
os integrantes do grupo relatam seus resultados. A Tabela 2 exemplifica os resultados de um grupo, com 
as medidas relativas a uma das proporções: a palma da mão em relação à altura. O grupo, nesse exemplo, 
decidiu apresentar os resultados da palma da mão medida de cada integrante e da palma da mão calculada 
com base na proporção em relação à altura indicada no desenho do HV. Assim, puderam calcular o desvio 
de cada medida. 
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Em um único trabalho que reuniu todos os dados obtidos e que foi entregue de forma digital, foi 
possível realizar uma análise comparativa entre as proporções dos integrantes do grupo e tirar conclusões 
sobre a validade das proporções propostas por Da Vinci.

Tabela 2 - Exemplo de medidas da palma da mão dos integrantes de um grupo e o cálculo com-
parativo com as mesmas medidas calculadas utilizando a proporção com a altura, segundo o HV

Nome Altura Medida ob-
tida

Medida calcu-
lada

Desvio na 
proporção

Aluno A 167 cm 16,7 cm 16,7 cm 0%
Aluno B 159 cm 18,0 cm 15,9 cm 13,2%
Aluno C 175 cm 17,5 cm 17,5 cm 0%
Aluno D 163 cm 17,4 cm 16,3 cm 6,75%
Aluno E 153 cm 16,0 cm 15,3 cm 4,58%

Fonte: Autoria própria (2020).

3 RESULTADOS

O ensino de proporções e de função linear, inserido como parte da disciplina Matemática aplicada à 
saúde, de 40h de carga horária semestral, foi aplicado com características de ensino tradicional no primei-
ro semestre de 2019 para turma de ingressantes nos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. No 
segundo semestre do mesmo ano, para uma nova turma de ingressantes, a metodologia ativa do Homem 
Vitruviano foi aplicada presencialmente e, no primeiro semestre de 2020, a metodologia passou por adequa-
ções e foi aplicada de modo virtual para uma outra turma de ingressantes, sempre dos mesmos cursos. Na 
comparação desses três semestres, notou-se uma significativa melhora no desenvolvimento dessa compe-
tência nos dois semestres de aplicação da metodologia. Tal observação, feita de forma qualitativa, encon-
tra respaldo no número menor de avaliações substitutivas que foram requeridas nos semestres de aplica-
ção da metodologia em relação ao período anterior. A avaliação substitutiva, no caso, é um último recurso 
institucional para obtenção da aprovação na disciplina na qual se desenvolveu este trabalho. Uma forma 
de ilustrar a resposta positiva no desenvolvimento da competência matemática utilizando a metodologia 
apresentada é a comparação do resultado, em uma mesma turma, da avaliação diagnóstica com posterior 
avaliação formativa, mantendo constante o nível de complexidade de questões sobre o tema. Assim, foi rea-
lizada uma avaliação diagnóstica sobre proporções e função linear com 15 questões em ordem crescente de 
dificuldade em que as últimas quatro questões, contextualizadas na atuação profissional, apresentavam um 
nível de conhecimento esperado para o raciocínio matemático de um futuro profissional da saúde. A Tabela 
3 apresenta os resultados, para um total de 48 respostas. 
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Tabela 3 - Resultado das 4 últimas questões em avaliação diagnóstica relativas ao tema propor-
ções e função linear.

Questão Tema da questão Acertos (%)
12 Cálculo de proporções 31%
13 Cálculo de proporções 27%
14 Função linear 15%
15 Função linear 23%

Fonte: Autoria própria (2020).

Em uma avaliação formativa de 16 questões de múltipla escolha envolvendo os mesmos temas e 
semelhante grau de dificuldade, as cinco questões representativas nessa comparação de resultados, após 
metodologia ativa aplicada, são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Resultado de questões em avaliação processual

Questão Tema da questão Acertos (%)
09 Função linear 73%
12 Cálculo de proporções 66%
13 Cálculo de proporções 91%
15 Cálculo de proporções 80%
16 Função linear 86%

Fonte: Autoria própria (2020).

De posse desses resultados, obtidos para a mesma turma de ingressantes, observa-se, na com-
paração com a avaliação diagnóstica, um ótimo aproveitamento nas questões sobre os temas trabalhados. 

A metodologia foi ainda apresentada como oficina na formação de docentes de vários cursos da 
área da saúde em Workshop na semana de planejamento em uma IES de São Paulo. Adaptou-se a me-
todologia, utilizando folhas A3 para desenho do contorno da mão e medida das dimensões, visando a se 
obter uma estimativa do número do calçado do docente. Um questionário de preenchimento espontâneo foi 
aplicado ao final da atividade e 100% dos depoimentos foram positivos quanto à validade da metodologia 
desenvolvida.

4 DISCUSSÃO

Os resultados da metodologia ativa aplicada, em comparação ao período anterior em que se ca-
racterizava o ensino tradicional, mostraram evidências de êxito, conforme foi apresentado no item anterior. 
Deve-se levar em consideração que pode existir outras variáveis não observadas nesta análise, que tratou 
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de turmas diferentes; ademais, o espaço amostral poderia ser ampliado para garantir uma melhor consis-
tência na análise. 

Em relação aos resultados obtidos para a mesma turma, ao se comparar uma situação diagnosti-
cada com uma avaliação formativa, novamente a metodologia ativa indicou seu valor. Mesmo assim, uma 
reprodutibilidade dessa situação em várias turmas poderia corroborar a valorização da metodologia ativa.

Com base nos depoimentos positivos de docentes que vivenciaram a metodologia, em oficina rea-
lizada em semana de planejamento, somados aos indicativos de êxito apresentados anteriormente, conclui-
-se que o case apresentado evidencia vantagens em relação às metodologias tradicionais de ensino.

Por fim, observa-se a possibilidade de realização de adequações na metodologia para que esta se 
adapte a diferentes realidades – para o ensino presencial, remoto e, ainda, como oficina – sem significativa 
diferença no resultado final. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A figura renascentista do Homem Vitruviano de Da Vinci, pelo seu contexto histórico, religioso, filo-
sófico, e por envolver a anatomia, mostrou-se adequada como motivadora no desenvolvimento da atividade 
apresentada. 

A metodologia ativa – aplicada em um cenário de investigação com referência à realidade para o 
ensino de proporções e função aos alunos ingressantes dos cursos da área de saúde mencionados como re-
ferência para o estudo – mostrou-se eficaz em relação à metodologia tradicional anteriormente utilizada. Tal 
fato foi observado de modo qualitativo nas maiores participações, interações aluno-aluno e aluno-professor, 
e nas demonstrações de interesse na atividade de aprendizagem. Soma-se a essa constatação a ilustração 
de resultados quantitativos positivos na resolução de problemas por parte de uma turma de ingressantes 
submetidos à metodologia e os depoimentos favoráveis de docentes participantes da oficina. Assim, de 
modo exitoso, minimizou-se a chamada barreira pré-concebida por experiências geralmente frustradas de 
metodologias tradicionais, ainda comuns em ciclos anteriores de aprendizagem. 

Como sugestão para desenvolvimentos futuros, apresenta-se a possibilidade de ampliar a metodo-
logia de forma a integrar com o ensino de anatomia, utilizando proporções em medidas de peças anatômicas.
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Resumo: A formação de professores em Metodologias Ativas está alinhada com as novas diretrizes 
curriculares. Esse relato de experiência tem como objetivo contribuir com o corpo acadêmico na 
compreensão do potencial da estratégia educacional Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE). 
A ABE é uma estratégia educacional que tem sido empregada para o desenvolvimento de compe-
tências como a responsabilização do aluno pela aquisição do próprio conhecimento, permitindo 
interação entre teoria e prática e o desenvolvimento de habilidades interpessoais para o trabalho 
em grupo e em equipe. Nesse sentido, o presente trabalho descreve a experiência de docentes no 
uso de estratégias de ensino-aprendizagem no curso de Medicina a partir do componente Integra-
ção Ensino Serviço Comunidade I (IESC I), no primeiro semestre de 2019. Foi utilizada a estratégia 
ABE nas três etapas: preparo, garantia do preparo e aplicação dos conceitos. Ao final, são desta-
cados os desafios para incorporação e potencialização da ABE à prática de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: formação acadêmica. Metodologia Ativa. Aprendizagem Baseada em Equipes.
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Eaching learning strategies applied in the first period in the Medicine course of a particular 
faculty of the Southwest of Bahia

Abstract: The training of teachers in active teaching-learning methodologies is aligned with the 
new curricular guidelines. This experience report aims to contribute to the academic body in un-
derstanding the potential of the educational strategy team-based learning (TBL). TBL is an educa-
tional strategy that has been used for the development of skills such as student responsibility for 
the acquisition of their own knowledge, allowing interaction between theory and practice and the 
development of interpersonal skills for group and team work. Thereby, this paper describes the 
experience of teachers in the use of teaching and learning strategies in the medicine course from 
the teaching-Service-community integration I (TSCI I) component in the first semester of 2019. The 
TBL strategy was used in the three stages: preparation, ensuring the preparation and application of 
concepts. In the end, the challenges to incorporate and enhance the TBL to the teaching-learning 
practice are highlighted.

Keywords: Academic education. Active methodology. Team-Based Learning.

INTRODUÇÃO

O processo de humanização da Medicina – a reflexão sobre o papel do médico na Atenção 
Básica e a demanda por um profissional apto a atender às premissas da Medicina de Família e 
Comunidade – tem fomentado diversas discussões acerca da necessidade de reorientação da for-
mação médica. Os questionamentos sobre essa formação giram em torno dos métodos de ensino 
adotados pelas universidades, da reconstrução da grade curricular de Medicina e de como esses 
fatores influenciam no trabalho do futuro profissional. 

Tendo como cenário esses processos de mudanças, o curso de Medicina de uma Instituição 
de Ensino Superior (IES) do interior do Sudoeste da Bahia, Brasil, iniciou suas atividades com a 
organização curricular com o Problem Based Learning (PBL). 

O PBL surgiu como uma estratégia de ensino inovadora, por volta de 1969, no Canadá e na 
Holanda. Essa metodologia tem como principal destaque a participação ativa do aluno na cons-
trução do conhecimento, com foco no estímulo do autoaprendizado e do pensamento crítico. No 
Brasil, o PBL chegou de forma pioneira por meio da Faculdade de Medicina de Marília e da Univer-
sidade Estadual de Londrina, na década de 1990, sendo adotado por outras instituições de ensino 
posteriormente (GOMES; REGO, 2011).
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 O método PBL permitiu uma reação aos antigos currículos do curso de Medicina, os quais 
eram pautados no modelo flexneriano, cujo centro eram os ensinamentos biomédicos e o conhe-
cimento puramente técnico-hospitalar. Nesse sentido, o processo de aprendizagem passou a ser 
mais horizontalizado, diminuindo a distância entre o aluno e o professor e fortalecendo o interesse 
do aluno pela busca do conhecimento (GOMES; REGO, 2011). 

Dado o cenário deficiente na formação e atualização do profissional médico, fez-se necessá-
rio pensar em mudanças impactantes na grade curricular do curso de Medicina. Dessa forma, em 
2014, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) mudaram a organização, o desenvolvimento e a 
avaliação do curso de Medicina, estabelecendo seus princípios, fundamentos e finalidades (BRA-
SIL, 2014). 

A publicação das DCNs em 2014 foi um marco reconhecido na política educacional brasilei-
ra. Orientando uma formação pautada em princípios éticos, com senso de responsabilidade social 
e de compromisso com a cidadania (BRASIL, 2014), as novas DCNs também possibilitaram a 
construção de projetos político-pedagógicos mais adequados ao pensamento contemporâneo e à 
realidade, tendo em vista que flexibilizaram as organizações curriculares para esse fim (DEMARZO 
et al., 2011).

 Para isso, tornou-se necessária uma mudança no método de ensino- aprendizagem nas 
faculdades de Medicina, instituída pelo MEC, através da Portaria Normativa nº 2, de 01 de fevereiro 
de 2013. Essa portaria aponta a utilização de metodologias ativas na formação dos estudantes de 
Medicina, favorecendo um ensino significativo e interdisciplinar (BRASIL, 2014). 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos professores, 
faziam sentido quando o acesso à informação era difícil (ALMEIDA, 2010; MORAN, 2015; VALEN-
TE, 2014). Nos dias atuais, há uma grande necessidade de desenvolvimento de competências 
profissionais nos docentes para a preparação crítica social de seus alunos. É preciso, portanto, 
substituir as formas tradicionais de ensino por metodologias ativas de aprendizagem, que podem 
ser utilizadas como recurso didático na prática docente cotidiana (BORGES; ALENCAR, 2014). 

Uma das limitações na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based 
Learning (PBL) é a necessidade de organização em turmas ou grupos pequenos e, consequente-
mente, de mais professores/tutores, como vem sendo utilizada há longo tempo na Educação Médi-
ca. Quando a turma é grande, tornar o processo de ensino-aprendizagem dinâmico, significativo e 
cooperativo se torna um desafio maior (MAMEDE et al., 2011). 

O desafio de trabalhar com uma turma grande, com mudanças na matriz curricular, no Proje-
to Pedagógico do Curso se tornou uma oportunidade para os professores, em 2019, de implemen-
tar novas estratégias de ensino-aprendizagem. 

Uma das estratégias utilizadas foi a Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) ou Team-
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-based learning (TBL), desenvolvida para cursos de Administração nos anos 1970, por Larry Mi-
chaelsen, direcionada para grandes classes de estudantes. A ABE pode ser usada para grupos 
com mais de 100 estudantes e para turmas menores, com até 25 alunos. Em 2001, o governo nor-
te-americano decidiu financiar educadores das Ciências da Saúde para que incorporassem novas 
estratégias de ensino, e o TBL foi escolhido para ser disseminado. Como resultado, várias escolas 
de diferentes áreas tiveram professores treinados, especialmente as escolas médicas (PARMELEE 
et al., 2012). 

O TBL tem particularidades que o diferenciam de outras estratégias para o ensino em peque-
nos grupos, incluindo o PBL. Não requer múltiplas salas especialmente preparadas para o trabalho 
em pequenos grupos, nem vários docentes atuando concomitantemente. Além disso, propõe-se a 
estimular os estudantes à preparação prévia (estudo) para as atividades em classe (BOLLELA et 
al., 2014). 

Como a ABE requer que uma atividade de aprendizagem tenha conexão com as atividades 
seguintes, sua utilização, geralmente, exige reestruturação do curso, que pode utilizá-la em alguns 
módulos ao longo de um semestre ou ano ou adotá-la como abordagem pedagógica principal. No 
processo de ensino-aprendizagem, o professor, também conhecido por facilitador do processo de 
aprendizagem do estudante, precisa proporcionar experiências adequadas e significativas para 
despertar no estudante uma atitude investigativa aliada ao exercício da prática reflexiva diante das 
curiosidades do mundo e das experiências nele vivenciadas (CHIRELLI; NASSIF, 2017). 

Ainda há um número limitado de artigos nacionais que discorrem sobre a metodologia da 
ABE na educação de profissionais de saúde. Considerando a necessidade de divulgação do uso 
desta metodologia, este artigo tem como objetivo contribuir com o corpo acadêmico na compreen-
são do potencial da estratégia educacional ABE aplicada pelos professores do curso de graduação 
em Medicina 

Na ABE, cada tema principal (denominado “macrounidade” ou unidade maior por Michael-
sen) a ser trabalhado em um módulo requer três etapas, que incluem diversos processos. A pri-
meira etapa é o Preparo (Preparation), que consiste no preparo prévio pelo estudante, fora da sala 
de aula, de uma tarefa proposta pelo professor. A segunda é a Garantia do Preparo (Readiness 
Assurance), que é realizada em sala de aula inicialmente por meio de teste individual, o qual, pos-
teriormente, é feito em equipe, com feedback, possibilidade de apelação e uma breve apresentação 
do professor. A terceira etapa é a Aplicação dos Conceitos (Application of Course), por meio da 
execução de várias tarefas em equipe propostas pelo professor, que, geralmente, envolvem reso-
lução de problemas e tomadas de decisão, seguidas por sua apresentação e feedback. Todos os 
processos que ocorrem nessas fases são avaliados (FARLAND et al., 2013). 
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1 MÉTODOS E TÉCNICAS

Apresenta-se, neste artigo, um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, proveniente 
do componente Integração Ensino Serviço Comunidade (IESC I), ministrado para o primeiro se-
mestre do curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho, de Vitória da Conquista, no segundo 
semestre de 2019. 

O uso de estratégias de ensino-aprendizagem, a partir de metodologias ativas, é estimula-
do em todo o curso de Medicina, seguindo o princípio didático de que o aluno é o protagonista no 
processo de aprendizagem, permitindo aproximação entre teoria e prática, fomentando o esforço 
coletivo e simultâneo na aquisição de conhecimentos e de competências. 

No eixo Integração Ensino-Serviço-Comunidade as atividades educacionais estão voltadas 
para o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao cuidado e ao 
enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da sociedade, por meio das 
ações de promoção da saúde; prevenção e tratamento das doenças e agravos; e reabilitação. Des-
sa forma, tal eixo visa a contribuir para o desenvolvimento de aptidões para a tomada de decisão, 
considerando os princípios morais, éticos e bioéticos, com responsabilidades legais inerentes ao 
exercício da medicina. 

No componente de IESC I, foi desenvolvida uma aula constituída de três etapas, com as-
sunto pré-determinado pelo módulo. A primeira etapa (fase de preparo) consistiu no contato prévio 
dos alunos com o assunto, fora da sala de aula. Essa atividade dirigida tem como objetivo a con-
textualização da temática. Relativamente às atividades pré-classe, o material foi enviado por e-mail 
aos alunos para leitura prévia do assunto. As temáticas trabalhadas foram: princípios e diretrizes 
do SUS; conceito de saúde nos diferentes períodos históricos até a Constituinte; e promoção da 
saúde e prevenção de doenças. 

A segunda etapa (garantia do preparo) se desenvolveu em sala de aula, onde os alunos 
foram divididos em grupos de dez alunos; a sala tem a estrutura de oito mesas, sendo dez alunos 
por mesa, para melhor organização e acompanhamento dos professores. Vale ressaltar que estra-
tegicamente a equipe é formada por grupos de práticas permanentes, ao longo do curso, pois com 
consecutivas interações conseguem harmonia para alcançar uma aprendizagem efetiva. Primeira-
mente, os alunos responderam o teste individual e posteriormente em equipe. Essa estratégia esti-
mula o diálogo com os colegas para análise, interpretação e autonomia e, nesse sentido, os alunos 
apresentam a defesa das suas respostas, com possibilidade de persuasão. Após a justificativa dos 
membros do grupo em relação às respostas, busca-se um consenso da equipe sobre a resposta 
correta. 

Na terceira etapa (aplicação dos conceitos), cada grupo recebeu uma questão para respon-
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der e, posteriormente, foi realizado um processo de discussão e apresentação explicativa de cada 
questão da situação-problema (estudo de caso) para socialização com a turma. O docente estimula 
a participação e faz a mediação das considerações de cada grupo, ancorado no material teórico, 
nas experiências e vivências dos discentes, bem como nos conteúdos trabalhados, com destaque 
para pontos que precisavam ser aprofundados pelos discentes, realizando o feedback e uma ava-
liação do desempenho da equipe. O feedback, considerando o pouco tempo da aula, foi realizado 
de forma mais rápida, projetando todas as questões e justificando as respostas.

2 RESULTADOS

As experiências vivenciadas e os conhecimentos prévios dos alunos foram evocados pelos 
docentes na busca da aprendizagem significativa. Sendo assim, o aluno foi estimulado e se mos-
trou corresponsável no preparo prévio da atividade, que é uma parte fundamental nesse processo; 
consequentemente, ocorreu contribuição efetiva no trabalho grupal em sala de aula. De acordo 
com Farland et al. (2013), o preparo prévio da atividade faz com que o aluno desenvolva maior 
maturidade e responsabilidade em relação ao seu conhecimento, e esse preparo será conferido no 
início da próxima fase do ciclo, que ocorre em sala de aula.

Vale destacar a necessidade e a importância de se considerar que o conhecimento é uma 
construção realizada pelo sujeito cognoscente, e que essa construção depende de estratégias de 
ensino que tornem os conteúdos significativos aos alunos (CARABETTA, 2016). 

A fase da garantia do preparo incluiu a realização de um mesmo teste, inicialmente de forma 
individual e depois a partir de discussão em equipe, seguidas por feedback do professor. Foram 
demonstrados nessa fase a postura ativa do estudante, a reflexão sobre suas ideias, o respeito pe-
los colegas em relação aos diferentes pontos de vista. Farland et al. (2013) apontam que essa fase 
estimula o ensino-aprendizado entre os pares, assim como o feedback individual e para a equipe. 

Por meio da utilização do TBL como estratégia fundamental na prática pedagógica, permi-
tiu-se fomentar a produção de conhecimento a partir do desenvolvimento individual e coletivo do 
saber dos discentes. A comparação dos resultados do teste individual com os da equipe objetiva 
destacar o valor do conhecimento do outro, a possibilidade de construção coletiva de conheci-
mento e a adição de resultados pelo compartilhamento dos saberes que cada indivíduo possui. 
(MICHAELSEN; SWEET, 2008).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da ABE foi uma estratégia apropriada para utilização em turmas grandes, cen-
trada no aluno, embasada na responsabilidade individual e em grupo, possibilitando autonomia, in-
teração e trabalho colaborativo em equipe, desde a fase de preparo até a aplicação dos conceitos. 

Algumas potencialidades no uso dessa estratégia podem ser: reduzir o número de partici-
pantes em cada grupo, visando uma maior participação dos alunos nas atividades, inclusive con-
siderar um número ímpar para critério de desempate; aumentar o número de questões de múltipla 
escolha para ampliar a discussão sobre o tema. 

Acredita-se, portanto, que para alcançar os resultados desejados deve-se seguir os passos 
usando o TBL para garantir seu potencial transformador no processo de ensino-aprendizagem. 

É importante salientar, por fim, que o entendimento do professor como facilitador da promo-
ção da autonomia do aluno ressignifica a sua prática.
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Resumo: O presente artigo se dedica à apresentação de um caso bem-sucedido de implantação 
de um curso COIL por uma instituição brasileira, localizada no sul do estado de Minas Gerais, 
como estratégia de manutenção dos programas de relações internacionais desenvolvidos e de 
fomento ao desenvolvimento de competências transculturais. A escolha pela metodologia COIL 
acontece diante dos objetivos traçados pela instituição, que compreendem a continuidade de suas 
políticas de internacionalização, mesmo frente à pandemia da Covid-19, bem como o propósito de 
desenvolver nos alunos competências transculturais, que se mostram imprescindíveis na forma-
ção profissional e humana de universitários ao redor do mundo.
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The development of cross-cultural competences in COIL courses

Abstract: This article is dedicated to the presentation of a successful case of implementation of a 
COIL course by a Brazilian institution, located in the south of the state of Minas Gerais, as a strat-
egy for maintaining the developed international relations programs and fostering the development 
of cross-cultural skills. The choice of the COIL methodology is based on the objectives outlined by 
the institution, which include the continuity of its internationalization policies even in the face of the 
Covid-19 pandemic, as well as the purpose of developing students’ cross-cultural skills, which are 
essential in professional training and university students around the world.  

Keywords: COIL. Internationalization. International Relations. Management. Learning. Democratization. 
Inclusion. Active Methodologies. Technology.

INTRODUÇÃO

A dinamicidade das transformações tecnológicas e, consequentemente, sociais, econômicas e cul-
turais impactam diretamente no cenário global da educação. Essas mudanças exigem das instituições de 
ensino a criação de produtos educacionais cada vez mais associados à capacidade de empatia, resolução de 
problemas, aprendizagem ativa, criatividade e pensamento analítico voltado à inovação, habilidades cons-
tantemente listadas pelo Fórum Econômico Mundial acerca do futuro do trabalho05.

Entretanto, relacionar inovação educacional apenas ao emprego de novas tecnologias digitais li-
mita as proposições de solução para as necessidades evidenciadas, paradoxalmente, pelo dinamismo do 
avanço tecnológico e suas consequências. O conceito implica, também, a ruptura com o estilo didático 
expositivo e tradicional, ainda muito presente em nossa sociedade.

Implementar ações de inovação também se faz necessário para as instituições de ensino em con-
texto empresarial, visto que interferem diretamente na manutenção da sobrevivência das organizações 
frente a um ambiente cada vez mais competitivo. A criação de novos processos, caminhos e produtos per-
mite a diferenciação sobre os concorrentes, criando vantagens e sugerindo eventuais superávits.

No ensino superior, a busca pela inovação, além de acompanhar as transformações e garantir a 
sobrevivência das instituições, tem outro objetivo: criar condições para que os alunos se apropriem das 
competências instigadas durante o curso e estejam motivados a recriar condições para que a inovação 
aconteça fora do ambiente acadêmico. Parte-se da premissa de que o universitário irá ocupar um lugar 

05  Disponível em: https://exame.com/carreira/10-competencias-que-todo-professional-vai-precisar-ate-2020/ 
Acesso em: 20, jun. 2021.
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no mercado de trabalho e terá que atender, com excelência, às reais demandas, gerando novas soluções. 
Estima-se que parte das pessoas que buscam oportunidades não esteja, de fato, preparada para assumir 
as novas demandas laborais que surgiram com o avanço tecnológico (MINARELLI, 2020).

Nesse sentido, As Instituições de Ensino Superior (IES) valorizam a adoção do empirismo como 
instrumento de aproximação dos conceitos acadêmicos com a realidade. No entanto, a competência de 
experimentação associada aos conceitos de inovação transcende essa metodologia, quando aplicada com 
esta intenção.

Há tempos, universitários buscam a vivência internacional como diferenciação profissional. O do-
mínio de línguas estrangeiras cria novas possibilidades no mercado de trabalho. Com a confirmação desse 
fato, as IES passaram a desenvolver novos produtos para atender a essa demanda. Por se tratar de ten-
dência, as instituições profissionalizaram as ações, antes isoladas e tímidas, que tratavam de internacio-
nalização. Isso também aconteceu devido aos investimentos pontuais realizados pelo governo federal, 
sob a forma de programas e instrumentos, como o “Ciência Sem Fronteiras”, que foi acompanhado por 
iniciativas privadas de organizações e fundações (KNOBEL et al., 2020).

Com a possibilidade de ofertar aos estudantes parte do aprendizado profissional em outro país, 
observa-se a aquisição de novas competências por parte dos alunos, que desenvolvem melhor a empatia e 
a capacidade de resolução de problemas. A justificativa disso pode estar relacionada à transculturalidade.

Neste ponto, faz-se necessário distinguir os conceitos de transculturalidade e multiculturalidade, 
para que haja entendimento claro acerca do propósito do tema deste artigo. O multiculturalismo define-se 
por diferentes culturas em um mesmo território, em que uma delas recebe tratamento privilegiado e se 
estabelece como hegemônica, como, por exemplo, ilustra a colonização européia no continente america-
no. Por outro lado, no transculturalismo há uma relação de pluralidade e o convívio harmônico entre as 
culturas. A transculturalidade permite que alunos de diferentes nações experimentem as mesmas situa-
ções e compartilhem experiências distintas para a resolução de problemas, sugerindo o desenvolvimento 
profissional, acadêmico e humano. Segundo Del Gobbo (2013), 

[...] o termo transcultural pode colocar em evidência a possibilidade de ir além da rela-
ção e criar algo de novo, que nasce do encontro, mas que vai além do encontro: algo de quali-
tativamente diverso que ainda não existe, que tem que ser construído e situa-se em um 
plano diferente, que requer códigos diversos de interpretação. (DEL GOBBO, 2013, p. 2) 

A competência transcultural diz respeito à eficácia de uma pessoa em empregar um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atributos pessoais para trabalhar com pessoas de diferentes origens cultu-
rais, em casa ou no exterior (JOHNSON et al., 2006).

Diante da declaração de pandemia da Sars-CoV-2, feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 11 de março de 2020, coube ao Grupo Educacional Unis repensar seus projetos ligados à mobilidade 
acadêmica. Contudo, o que poderia representar uma ameaça ao planejamento institucional foi tratado 
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como desafio e oportunidade para a inovação, sem deixar de dedicar a atenção necessária ao momento 
sanitário e econômico.

O curso apresentado neste artigo, como um apelo a uma abordagem alternativa – com destaque 
para a “Internacionalização em casa”; segundo De Wit e Altbach (2020), uma prática mais inclusiva pode 
ser vista como uma possibilidade de transformar quantidade em qualidade – oferece uma oportunidade 
para os professores criarem estruturas orientadas para a equidade. A experiência de aprendizagem para 
alunos e professores é uma opção de baixo custo em relação aos métodos tradicionais e promove a demo-
cratização e a inclusão da educação global.

Este artigo tem como objetivo apresentar um programa inovador criado pelo Grupo Educacional 
Unis, Instituição de Ensino Superior privada, localizada na cidade de Varginha, na região Sul do estado de 
Minas Gerais, Brasil, aplicado junto à Universidade Meisei, universidade particular situada em Hino, no Ja-
pão, usando a metodologia COIL (Collaborative On-line International Learning), que, além de desenvolver 
aptidões e competências específicas de acordo com as necessidades apontadas pelas IES participantes, 
através do desenvolvimento conjunto dos cursos, desenvolve também os aspectos linguísticos em língua 
estrangeira.

 
1 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Mudiamu (2020), a literatura sobre o que significa internacionalizar em um contex-
to de ensino superior aborda várias áreas de preocupação: o termo correto a ser utilizado, globalização ou 
internacionalização, e o que distingue um do outro; a definição de internacionalização em um contexto de 
ensino superior; diferentes abordagens sobre como a internacionalização é incorporada e avaliada no nível 
institucional; divergências sobre os principais propósitos ou objetivos da internacionalização do ensino 
superior para instituições, docentes e discentes; e a questão de equidade e inclusão dentro das ações de 
internacionalização.

Em uma era de desafios globais, a tecnologia faz com que as salas de aula sejam reinventadas. A 
cada dia surge a necessidade de simular novos problemas de maneira realista, buscando possibilitar, de 
forma eficiente, a preparação do estudante, para que este ingresse em um mercado de trabalho conecta-
do globalmente e cada vez mais competitivo.

Porém, a inovação educacional só poderá ser entendida como consequência da disrupção quan-
do se considerar o processo por trás da aprendizagem do aluno. A tecnologia pode simplificar as rotinas 
diárias dos professores e lhes fornecer mais oportunidades de incorporar o pensamento crítico, a comu-
nicação, a colaboração e a criatividade nos processos de aprendizagem, o que, de fato, pode resultar em 
inovação. Em outras palavras, não basta, apenas, ter disponível o recurso tecnológico, mas é preciso criar 
maneiras de utilização dos artifícios para que se alcance a aprendizagem.
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Segundo Carol Dweck (2006), o sistema tradicional de ensino se concentra em um conjunto restri-
to de resultados acadêmicos e erros, sendo baseado no tempo e em uma mentalidade fixa, além de não 
apoiar a inclusão e a receptividade cultural. Para ela, a aprendizagem acontece baseada em lifelong skills, 
expressão inglesa usada para definir as habilidades necessárias para toda a vida, como a metacognição, 
o aprender a aprender, a resolução de problemas, a defesa, a colaboração, a criatividade e os hábitos de 
sucesso. Essas competências, que também são listadas pelo Fórum Econômico Mundial a respeito do futu-
ro do trabalho, surgem como solução-chave para a construção de um modelo com foco na aprendizagem, 
tendo o estudante como único centro do processo.

Nesse sentido, a utilização de redes de contatos pode ser fundamental para a construção do co-
nhecimento, visto que as partes conectadas podem compartilhar vivências, assuntos técnicos e soluções 
já implementadas. Há uma orientação geocêntrica acerca dos temas decorridos, ou seja, a diversidade cul-
tural é considerada e respeitada, o que permite a compreensão holística dos fatos analisados pelas partes 
envolvidas. Em se tratando de alunos com nacionalidades diferentes e domiciliados em países distintos, a 
rede de contatos potencializa o desenvolvimento de competências transculturais.

A pandemia da Covid-19 impôs várias restrições, sobretudo no que diz respeito às práticas presen-
ciais comumente adotadas pelas IES no que se refere aos programas de mobilidade acadêmica. Porém, 
fez-se necessária a reflexão imediata e constante acerca da utilização das ferramentas empregadas no 
processo de aprendizagem. Com isso, ampliou-se a atenção nas oportunidades que tal cenário poderia 
gerar. Coube ao Grupo Unis entender o cenário, os ambientes e as forças motrizes e restritivas para buscar 
uma solução que pudesse garantir a continuidade de suas ações pautadas nas relações internacionais, 
fortalecer as parcerias com as IES estrangeiras e oferecer a oportunidade de aprendizagem empírica e 
transcultural aos seus alunos.

A Covid-19 acelerou a discussão sobre novas maneiras de oportunizar a mobilidade acadêmica 
em outros países. Contudo, a preocupação em criar novos meios para que isso aconteça já existe há  pelo 
menos  duas décadas. Inicialmente, utilizou-se o termo “internacionalização em casa” para designar as 
iniciativas de proposição de ações de experimentação da vivência internacional que consideravam o uso 
da tecnologia como fator de democratização. Segundo Nilsson (2003), a proposta desta nova maneira de 
tratamento da internacionalização era romper com os modelos tradicionais e presenciais, que ocasiona-
ram desigualdade de aprendizagem e de carreiras.

Para Knight (2021), é importante garantir ao universitário a oportunidade de estudar em ou-
tros países, visto que o número de alunos em todo mundo que já participaram de ações de intercâmbio 
acadêmico no exterior é baixo, pois existem impedimentos de ordem financeira, estrutural e cultural. 
 Atualmente, qualquer solução proposta por uma universidade acerca das estratégias lançadas sobre 
as políticas e ações educacionais de fomento à internacionalização deve considerar também esses fatores.
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2  MÉTODOS E TÉCNICAS

Para alcançar o objetivo traçado, o Grupo Educacional Unis analisou diferentes metodologias a 
partir de pequenas células de pesquisa e experimentação.

Entre as propostas, verificou-se que uma delas atendia ao propósito em suas implicações de ma-
neira mais eficaz: a Collaborative On-line International Learning (COIL), ou Aprendizagem Internacional 
Colaborativa On-line.

Trata-se de uma metodologia que possibilita a experiência de mobilidade acadêmica por meio de 
ambientes virtuais de aprendizagem, proporcionando a interação democrática entre alunos e professores 
de instituições internacionais parceiras.

De acordo com Carvalho e Moore (2011), as instituições educacionais têm sido chamadas a prepa-
rar os alunos para os desafios de uma força de trabalho global. Nesse cenário, a tecnologia, em conjunto 
com um projeto curricular criativo, desempenha um papel crucial no atendimento às demandas da globa-
lização. Isso significa que experiências virtuais e interculturais podem ajudar estudantes de todo o mundo 
a alcançar essa igualdade na educação, dado que alguns deles não podem arcar com os custos de um 
programa tradicional de mobilidade acadêmica.

Na última década, equipes virtuais colaborativas globais surgiram como ações de inovação de 
currículos acadêmicos, inicialmente, em países da América do Norte e Europa. Aos poucos, esta práti-
ca foi difundida entre a comunidade acadêmica de outros continentes e, atualmente, é entendida 
como instrumento de apoio à aplicação de estratégias pedagógicas de aprendizagem e formação, pois 
está ligada, necessariamente, ao desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. 
 Em cursos que utilizam a metodologia COIL, a matriz curricular aborda um tema específico e comum 
entre as IES parceiras e que seja pertinente à formação dos estudantes. Cabe às instituições a organização 
do projeto pedagógico e da estrutura curricular em módulos. Os COILs têm curta duração, que pode variar 
de 4 a 9 semanas, com encontros definidos pelas equipes responsáveis pelo projeto. Estudantes de dife-
rentes origens colaboram entre as disciplinas, contando com a experiência uns dos outros em determina-
do campo. Essa prática fornece um espaço imparcial para que os alunos aprendam com seus colegas.

À medida que o mundo se torna mais interconectado, é importante desenvolver desafios 
educacionais para os indivíduos que exibem competência intercultural. O COIL aborda esses desafios 
educacionais, oferecendo várias inovações para o desenvolvimento intercultural entre professores e 
alunos, sem que os alunos e instrutores deixem seus campi (MCKINNON et al., 2015).

Entre as IES estrangeiras parceiras do Grupo Unis, identificou-se a Universidade Meisei, localizada 
em Hino, no Japão, como instituição que melhor se adequaria ao projeto piloto a ser implementado pela 
instituição brasileira. Considerou-se o perfil dos alunos, a proposta pedagógica dos cursos ofertados, a di-
ferença cultural, a disponibilidade e o interesse de alunos e professores. Ambas as IES apontaram aptidões 
e competências específicas a serem trabalhadas junto aos acadêmicos. O curso foi ministrado em inglês, 
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com o intuito de promover o desenvolvimento de aspectos linguísticos em língua estrangeira nos alunos 
participantes e aconteceu entre os meses de outubro e novembro de 2020.

Com o tema “Introdução a um projeto intercultural de negócios”, o COIL ofertado pelo Grupo Unis 
abordou a diferenciação de produtos e serviços em culturas distintas, considerando acertos e insucessos 
em suas estratégias de lançamento e implementação. Dois professores, sendo um brasileiro e um japonês, 
ministraram o curso, que contou com 40 alunos de cinco nacionalidades diferentes (Romênia, Estados 
Unidos e China, além de Brasil e Japão), já que o convite foi aberto a outros parceiros internacionais do 
Grupo Unis.

A fim de proporcionar um ambiente colaborativo on-line, identificou-se a necessidade de utilização 
de ferramentas comuns à maioria dos alunos, professores e equipe de suporte, prezando, inclusive, pela 
facilidade de manuseio e interação. Optou-se pela utilização de um mix de ferramentas colaborativas, como 
mural de conteúdo e plataforma de videoconferência. Nessa disciplina apresentada, as aulas foram minis-
tradas por meio da plataforma Zoom, cujo acesso é gratuito, ainda que limitado, para qualquer pessoa, 
além de garantir qualidade de transmissão e recursos, como participação e interação em tempo real. Como 
apoio, empregou-se um mural e fichas desenvolvidas pelo software colaborativo Padlet, no qual foi possível 
mapear o intercâmbio de informações por parte dos alunos inscritos.

O COIL relatado neste artigo se fundamentou em quatro etapas, em conformidade com o que é 
descrito pela metodologia, como detalhado a seguir.

As quatro etapas do COIL constituem uma trilha de aprendizagem baseada no empoderamento do 
aluno, que passa de espectador, como nas metodologias expositivas, a agente no processo de construção 
do conhecimento. A condução desse processo parte da figura do professor, que assume uma postura de 
facilitador, conduzindo e provocando a reflexão.

Inicialmente, houve a necessidade de aproximação dos estudantes, apresentação dos objetivos e 
a formação de times de colaboração. Já na segunda etapa, prezou-se pela discussão de tópicos específicos, 
visando à análise, à reflexão e à comparação das realidades culturais dos participantes. Nos encontros que 
seguiram dentro dessa fase de implementação do COIL, foram trabalhadas a consciência e a autenticidade 
cultural. Utilizou-se, ainda, o estudo de caso, como instrumento metodológico de aplicação dos conheci-
mentos. Houve discussão acerca dos problemas diagnosticados, com o intuito de fomentar a empatia e o 
entendimento de todos os envolvidos.

Para a terceira etapa de implementação do COIL foi considerado outro método ativo como apoio à 
aprendizagem. O Team Based Learning (TBL), aliado à tecnologia, proporcionou aos estudantes a instanta-
neidade necessária à construção de soluções para os problemas apresentados e/ou diagnosticados pelas 
equipes de trabalho, proporcionando a autonomia e a proatividade dos participantes.

Os últimos encontros foram destinados à quarta fase de implementação do COIL, com a apresenta-
ção dos resultados construídos de forma colaborativa, bem como a reflexão dos principais pontos desen-
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volvidos durante a jornada transcultural estabelecida pelo projeto.

3  RESULTADOS

Como resultado observado junto ao corpo docente do curso em questão está o alto índice de apro-
vação, que foi de 95% entre os alunos, constatado a partir de pesquisa aplicada em momento posterior às 
aulas. Ou seja, para a maioria dos participantes ficaram claros os objetivos do projeto, o desenvolvimento 
e competências adquiridas durante a jornada. Ao final do curso, os alunos foram capazes de compreender 
e demonstrar os conceitos básicos do ambiente econômico dos negócios e o uso do inglês como língua 
franca e, também, de compreender questões específicas que podem ocorrer em ambientes interculturais, 
sobretudo nas organizações asiáticas.

Ressalta-se, ainda, não ter havido evasão do corpo discente. Dos 40 alunos que iniciaram o curso, 
todos concluíram.

3.1. Discussão

A criação de um curso baseado na metodologia COIL pelo Grupo Educacional Unis, ministrado em 
conjunto com a Universidade Meisei, provou que existe uma alternativa sólida como proposta de inter-
câmbio acadêmico para as IES que buscam adaptar modelos e políticas de internacionalização.

Diante das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, a experiência da instituição brasileira 
à frente da implementação de uma metodologia colaborativa on-line trouxe a possibilidade de criação de 
novos produtos de mobilidade para a comunidade acadêmica.

Ao longo dos últimos anos, as estratégias de internacionalização lançadas pelas IES passaram por 
modificações, acompanhando o contexto evolutivo dos ambientes tecnológicos, sociais, econômicos e 
culturais. Modelos competitivos passaram a coexistir com modelos colaborativos, acompanhando e forta-
lecendo as relações humanas e de trabalho.

Ao oportunizar a transculturalidade aos universitários, democratizou-se a experiência internacio-
nal, agregando valor ao currículo acadêmico e experiência à formação humana dos participantes do pro-
jeto, visto que se fomentou o desenvolvimento de competências socioemocionais, como o pensamento 
crítico, a criatividade, a negociação, a liderança, a colaboração e a empatia. Ressalta-se ainda a importân-
cia da inserção das práticas acadêmicas aplicadas em um contexto global, o que converge com o propósito 
pedagógico de possibilitar a formação profissional preparada para contribuir com o desenvolvimento da 
sociedade, visto que as relações entre os diferentes países e organizações que os representam está cada 
vez mais estreita de uma perspectiva comercial, tecnológica e política. Amplia-se, assim, a rede de conta-
tos, o universo de pesquisa e o repertório de ideias.
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Naturalmente, instituições de ensino buscam adaptar as ações de acordo com suas diretrizes e 
objetivos, considerando seus objetos de oferta, sejam eles cursos de educação básica, graduação, espe-
cialização, mestrado e doutorado, estando livres para testarem modelos que mais as atendem em seus 
propósitos.

Tratando-se de ensino superior, é fundamental que se pense na entrega de conhecimentos ineren-
tes à profissão escolhida pelo universitário, bem como ao mundo do trabalho. Ou seja, além de profissio-
nalizar indivíduos, considerando suas particularidades de aprendizado e vivência, é fundamental amparar 
o aluno, oferecendo a ele oportunidades de aquisição de competências e habilidades exigidas pelo mer-
cado. Em um contexto marcado pela dinamicidade, propiciar a experiência internacional consiste em algo 
fundamental no amparo dos futuros profissionais.

Ao empregar a utilização de um curso COIL, o Grupo Unis ratifica a importância da mobilização de 
recursos entre instituições parceiras, sejam de ordem tecnológica, pedagógica ou cultural, construindo 
novas conexões acadêmicas e ampliando perspectivas dos alunos assistidos.

O fato de não haver evasão durante o curso sugere a existência de adequação entre a solução e o 
produto ofertado, o que é ratificado pelo índice de 95% de aprovação. Houve interesse e engajamento.

Ao promover o relacionamento entre alunos do Brasil, Japão, Estados Unidos, China e Romênia, o 
Grupo Unis celebrou também o avanço nas relações institucionais com outras universidades, adquirindo 
parceiros estrategicamente importantes para o crescimento das políticas de internacionalização da IES.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o Oregon Education Roundtable, em um sistema de proficiência, o fracasso 
ou o mau desempenho pode fazer parte da curva de aprendizado do aluno, mas não é um resultado. 
 Por esse motivo, os educadores organizam as estratégias de aprendizagem de modo que as necessi-
dades dos estudantes sejam consideradas e que haja motivação e engajamento, de forma que o aluno se 
torne o centro do processo de construção do conhecimento.

As estruturas baseadas em competências também são projetadas para garantir que os estudantes 
alcancem a proficiência e tenham a certeza de que estão aprendendo o que precisam à medida que avan-
çam em suas carreiras. Os cursos COIL provaram ser uma solução para esse problema, oferecendo opor-
tunidade para os professores criarem estruturas orientadas para a equidade. Em outras palavras, o COIL 
permite ao educador acompanhar o educando durante a jornada de formação, garantindo a aquisição de 
competências fundamentais para seu desenvolvimento acadêmico, profissional e humano.

Por meio desses cursos, a experiência de aprendizagem para alunos e professores se mostra uma 
opção de baixo custo em relação aos métodos tradicionais que promovem a equidade. Tais resultados su-
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gerem uma nova pesquisa, tendo como hipótese de trabalho a melhoria gradual de eventuais indicadores 
de competências e inclusão em uma realidade em que a duração dos módulos ofertados durante o COIL é 
estendida por um período maior. As competências transculturais são cruciais para que os alunos aumen-
tem suas oportunidades em uma sociedade global.

Em suma, é preciso mobilizar os ativos interculturais e a diversidade para que se consiga formar 
pessoas empoderadas. A educação, especialmente a educação baseada na pluralidade e na diversidade, 
é a melhor, senão a única, maneira de oportunizar desenvolvimento e inclusão para uma sociedade civil 
organizada.
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PROJECT-BASED LEARNING COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

.
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Resumo: Este trabalho é parte de uma investigação em andamento em um Programa de Mestrado Profissional 
em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente e propõe diálogos sobre a utilização do Project-
based learning como estratégia de aprendizagem para turmas da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos. Para isso, partimos de uma revisão da literatura, visando a delinear o perfil atual da modalidade em 
questão. Nesse ponto identificamos que a EJA é marcada pela diversidade de sujeitos e, por consequência, 
uma multiplicidade de experiências precisa ser considerada no processo de ensino-aprendizagem. Nesse 
contexto, as metodologias ativas podem se associar diretamente às práticas pedagógicas voltadas para 
jovens e adultos. O Project-based learning configura-se como estratégia de metodologia ativa possível para 
intervenção docente, tendo em vista o princípio da autonomia do educando para a construção de novos 
conhecimentos. Como proposta de operacionalização, foi estruturado um roteiro para turmas dos anos 
iniciais do ensino fundamental baseado em uma temática: a realidade das condições do trabalho no período 
de pandemia ancorada no conceito de mundo do trabalho. Concluiu-se que a utilização do Project-based 
learning é uma estratégia de ensino que deve ser considerada no processo formativo de docentes que 
atuam na modalidade da EJA.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Project-basead learning. Práticas pedagógicas.

Project-Based Learning as a teaching tool upon de Youth and Adults Education 

Abstract: This paper synthesizes the research that has been developed in a Professsional Master’s Program 
in Teaching in Health and Environmental Sciences, and rest on dialogues considering the use of the project 
based learning as a learning strategy for Youth and Adults Education modality. This research started from a 
literature review in order to identify the current profile of these groups and it reports on two themes: a) the 
students are marked by the diversity; there are a multiplicity of experiences that must be taken to account 
in the teaching-learning process. Based on this context, the active methodologies might be associated with 
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pedagogical practices and the project based learning works as a teaching intervention strategy underpinned 
by a the principle of the student’s autonomy for the built of a new knowledge. In order to operates. It was 
concluded that the use of Project Based Learning is a teaching strategy that must be considered in the 
training process of teachers working on the Youth and Adults Education modality.

Keywords: Youth and Adults Education modality. Project Based. Pedagogical Practices.

INTRODUÇÃO

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação brasileira, garantida pela 
Constituição Federal de 1988, por meio de artigo 208, inciso I, e regulamentada pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1996, em seus artigos 37 e 38, “[...] àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e médio da idade própria” (BRASIL, 2010).

A necessidade de refletir ações específicas voltadas para esse público é fruto de uma construção 
histórica, pautada principalmente em movimentos sociais do meio rural. Entretanto, essa modalidade de 
ensino carece de estudos aprofundados no tocante à construção histórica, bem como às políticas públicas 
e seu respectivo financiamento, incluindo as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito das diversas 
instituições que ofertam tal modalidade. (PAIVA, 2015; XAVIER, 2019; STRELHOW, 2010; MARINAI; 
LAIA; MOURA, 2109). As carências apontadas, por sua vez, direcionam nosso olhar para os impactos 
produzidos em relação à qualidade do ensino ofertado. Um exemplo disso reside na “relação, mesmo que 
não linear, entre os valores financeiros aplicados em educação e a qualidade do processo educacional” 
(AMARAL, 2013, p. 191). Outra questão, foco primário deste trabalho, associa-se diretamente à forma como 
as práticas pedagógicas se operacionalizam nos intramuros (ou, atualmente, nas intra-telas no formato 
remoto). Referimo-nos à adoção, por parte das políticas de formação docente, de parâmetros equivalentes 
de estratégias de ensino utilizados no ensino regular, não respeitando a necessidade de uma formação 
específica do professor. De acordo com o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação n. 11/2000, 
no quesito formação do professor, “trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com 
sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser ignorados” (BRASIL, 
2000, p. 58). Em outras palavras, questionamos: até que ponto as metodologias empregadas por professores 
que atuam na EJA são compatíveis com a realidade reconhecida no Parecer n. 11/2000? 

Diante do exposto, esta investigação em andamento em um Mestrado Profissional em Ensino em 
Ciências da Saúde e do Meio Ambiente tem como objetivo propor a metodologia Project-based learning 
como uma estratégia de aprendizagem na EJA.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 O perfil da Educação de Jovens e Adultos no Brasil

Project-based learning como ferramenta de ensino na 
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Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística e divulgada em 2020, o Brasil possuí 6,6% da população, com idade 
entre 15 e 59 anos, não alfabetizada. Esse número aumenta quando se observa a população com 60 anos 
ou mais, chegando à porcentagem de 18%; apesar de a Pesquisa indicar queda nesse quantitativo, os 
valores absolutos são ainda elevados. 

Ao se analisar esses números a partir da ótica de cor ou raça, a diferença é ainda maior. A população 
negra (pardos e pretos) é constituída por aqueles que mais sofrem com a não alfabetização, sendo 8,9% 
com faixa-etária entre 15 e 59 anos e 27,1% para quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Por outro 
lado, a população branca apresenta índice de analfabetismo de 6,36% para a faixa etária de 15 a 29 anos e 
9,5% para quem tem idade maior ou igual a 60 anos (PNAD, 2019).

Em relação aos alunos matriculados, no ano de 2019 75,8% dos matriculados no ensino fundamental 
e 67,8% no ensino médio se declararam negros (INEP, 2020).

Com esses dados é possível perceber que apesar da ampliação das políticas educacionais, ainda 
há uma parcela significativa da população que tem o direito à educação negado. Para o teórico italiano 
Noberto Bobbio, o maior desafio na garantia de direitos não está no campo da defesa e sim no campo da 
proteção, uma vez que protegê-los está diretamente ligado à vontade política (BOBBIO, 2004).

Carrano (2007) sinaliza uma mudança no padrão de matrículas nessa modalidade, uma vez que 
se observa um número predominante de indivíduos mais jovens. Segundo o INEP, no ano de 2020, 62,2% 
dos matriculados tinham idade inferior a 30 anos. Pereira e Oliviera (2018) afirmam que as alterações feitas 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Resolução 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, 
que autorizou o ingresso do aluno nessa modalidade a partir de 15 anos (para o Ensino Fundamental) e 
18 anos (para o Ensino Médio), contribuíram para essa mudança de padrão. Por outro lado, Di Pierro e 
Haddad (2000) apontam o uso desses recursos legais para a ampliação de políticas de correção de fluxo 
escolar e defasagem e, por consequência, uma transferência compulsória de alunos do ensino regular para 
a modalidade de jovens e adultos. 

Diante de um perfil identitário que se apresenta a partir da diversidade de saberes, a prática 
pedagógica não poderá mais ser pensada a partir de uma visão unificada, mas sim de forma a mover para 
o centro das discussões a riqueza dos saberes socialmente acumulados (CARRANO, 2007)

Assim, é apresentada ao profissional da educação uma condição desafiadora: como pensar 
estratégias pedagógicas que considerem toda a diversidade que esses alunos trazem para o ambiente 
escolar, criando, assim, um espaço de aprendizagem significativa, acolhedor e inclusivo?

1.2  Metodologias Ativas – Project-basead learning como possibilidade metodológica

É possível pensar a ressignificação da prática pedagógica inicialmente a partir da formação do 
próprio docente. Tal formação pode acontecer em diferentes espaços e formatos. Pode-se pensar que um 
dos importantes locais de formação docente é a própria sala de aula em que ele atua, na qual se desenvolve 
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uma relação dialógica, em que ao mesmo tempo o docente ensina, aprende e vice-versa. (DOLINSKI, 2009; 
FREIRE, 2020).

Considerando as relações de diálogos nos espaços de educação, seja a sala de aula ou a tela de 
um computador ou celular, encontra-se a discussão de metodologias ativas. Silva, Pessoa e Siqueira (2021) 
afirmam que tal proposta pedagógica busca trazer autonomia para o processo, bem como garantir ampla 
participação dos envolvidos, uma vez que se parte de situações reais apresentadas pelos alunos para 
desencadear o processo de ensino-aprendizagem, sendo o educando o elemento central. 

Bacich e Moran (2018) e Morales, Bang e Andre (2013) destacam que as concepções apresentadas 
pelo educador John Dewey, por meio das contribuições do movimento Escolanovista e da vasta obra do 
educador brasileiro Paulo Freire e sua pedagogia problematizadora, guardam relação direta com o processo 
educacional que se pretende desencadear com as metodologias ativas. 

Ao passo que o educando passa a ser peça central do processo educacional, o professor ganha 
uma nova posição; agora ele precisa assumir o papel de orientador, mediador, estimulando a autonomia do 
aluno e realizando intervenções que permitam o processo de construção do conhecimento. Para tal, esse 
profissional deverá se valer de diferentes propostas metodológicas que poderão ser utilizadas sozinhas 
ou associadas, entre as quais se pode mencionar: Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizagem 
Baseadas em Projetos, Sala de Aula invertida, Ensino híbrido, Gamificação, entre outras (MORAN; BACHICH, 
2018; SILVA; PESSOA; SIQUEIRA, 2021)

Entre as metodologias ativas que se encontram em diversas obras está o Projet-basead learning 
– PBL. Nichola Harmer, em revisão de literatura realizada em 2014, afirma que tal metodologia está, em 
um primeiro momento, relacionada às Ciências Exatas, como as engenharias; entretanto, há relatos de 
experiências em outros campos do conhecimento, como o educacional, o ambiental e o social. 

O PBL está associado à busca de solução para problemas do cotidiano, a partir de percursos 
investigativos que podem ser desenvolvidos de forma coletiva ou não, tendo como ponto de partida, na 
maioria dos casos, áreas de interesse do educando e principalmente rompendo com os limites físicos da 
sala de aula. (BENDER, 2014; HARMER, 2014; PEREIRA et al., 2021)

O diagrama a seguir sintetiza as contribuições de Harmer (2014) quanto às características essenciais 
para um PBL:  
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Figura 1 – Contribuições de Harmer quanto às características essenciais para um PBL

Fonte: Autoria própria.

 

Não diferente das contribuições apresentadas Harmer (2014) são as de   Kokotsaki, Menzies e 
Wiggins, (2016), que sintetizam o PBL a partir de três características centrais: a primeira está relacionada 
ao contexto, o desenvolvimento da investigação tem origem em demandas reais; outra característica busca 
marcar que o sucesso dessa metodologia está atrelado ao nível de participação ativa que o educando é 
estimulado a ter; e, por fim, os autores ressaltam a necessidade das interações e compartilhamento de 
ideais e conhecimentos.  

Bender (2014) e Harmer (2014) dialogam sobre a importância do aprofundamento teórico do professor 
no desenvolvimento de um PBL, de forma que ele compreenda que esta proposta metodológica rompe com 
o modelo tradicional. 

O currículo na educação de jovens e adultos precisa ser construído a partir das experiências 
vivenciadas pelos educandos, buscando ao máximo dar sentido à relação entre teoria e prática, e, 
principalmente, motivando o educando a permanecer em seus estudos (FREIRE, 2020; KNOWLES; HOLTON 
III; SWANSON, 2011)

A interdisciplinaridade também é um conceito que precisa ser explorado a partir da formação do 
docente que atua em turmas de Educação de Jovens e Adultos.

Para a professora e pesquisadora do tema Ivani Fazenda (2013), a prática interdisciplinar precisa 
ser pensada a partir dos aspectos do “lugar onde se formam professores” (FAZENDA, 2013, p. 21). Para a 
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autora os componentes curriculares precisam ser vistos a partir dos “saberes que contemplam, nos conceitos 
enunciados e no movimento que esses saberes engendram, próprios de seu lócus de cientificidade” 
(FAZENDA, 2013, p. 23).

Assim como o Project-based learning a Educação de Jovens e Adultos requer o desenvolvimento de 
práticas que parta da realidade do educando e que direcione para a construção de um produto que, de certo 
modo, contribua para resolução ou, ao menos, para reflexão de problemas da vida cotidiana.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

A partir do que foi discutido até agora, podemos pensar uma proposta de PBL para turmas da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Cabe aqui ressaltar a crise sanitária vivenciada e ainda 
mencionar os prejuízos que tal fenômeno vem causando aos processos educativos. 

 Nicodemos e Serra (2020) destacam o quanto a pandemia ampliou a visibilidade das desigualdades, 
principalmente no que diz respeito aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, que, em muitos casos, 
precisaram optar entre estudar remoto ou garantir o sustento familiar por meio dos diversos trabalhos 
precarizados que surgiram durante a pandemia. 

Diante disse, o PBL que será proposto buscará contribuir para processo formativo desse público, 
durante o período de ensino remoto. O principal recurso para mediar o PBL será a utilização do aplicativo de 
mensagens WhatsApp. A escolha se dá pelo fato de ser um aplicativo de amplo acesso, de fácil manuseio e 
em razão de parte das operadoras de telefonia móvel ofertar o serviço sem custo para o cliente. 

Usaremos como referência os alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental. Os 
grupos serão divididos de forma que contemplem alunos de diferentes anos de escolaridades, cada grupo 
terá um professor/mediador como referência, com função apenas de orientar a realização de cada etapa. 

As interações nos grupos acontecerão semanalmente em um horário previamente marcado, 
compreendendo-se, no entanto, que os alunos estão sujeitos a contratempos e admitindo-se, por isso, que 
o aluno interaja em horário que se adeque melhor a sua rotina.

 O objetivo do PBL será investigar as condições de trabalho dos demais alunos da escola durante 
o período pandêmico e pensar formas de intervenção para tal situação. A atividade deverá seguir o roteiro 
seguido abaixo:

a) Etapa 1 – Apresentar aos alunos a proposta da atividade, destacando o cronograma. Nesse dia 
será solicitado que o educando poste no grupo, até o dia do próximo encontro, um pequeno vídeo 
respondendo a seguinte pergunta: “O que é trabalho?”. O professor/mediador deverá explicitar 
que não há certo ou errado, e que o mais importante é que o aluno consiga se expressar de 
alguma forma. 

b) Etapa 2 – Nessa etapa será desenvolvido um debate, tendo como ponto de partida as considerações 
apresentadas pelos educandos nos vídeos postados no grupo. Nesse momento o professor/
mediador trará para o debate elementos que permitam consolidar o conceito de trabalho, dando 
voz aos relatos dos alunos. Os vídeos a seguir poderão ser utilizados para complementar o 
trabalho: Trabalho – Da Antiguidade à modernidade liquida < https://youtu.be/C8kXG25Z2cY>; O 
Futuro do Trabalho < https://youtu.be/g8w1wACGX_U>; Você sabe o que é economia solidária? 
< https://youtu.be/xMjvZiQLSBY>. 

c) Etapa 3 – Pesquisa de campo: nessa etapa os estudantes deverão levantar informações sobre 
a realidade de trabalho no município em questão. Para isso, o professor/mediador irá conduzir a 
discussão contribuindo para que sejam levantados quais os pontos relevantes que deverão ser 
pesquisados. Com o suporte do Professor de Informática Educativa serão produzidos formulários 
on-line que os alunos deverão compartilhar com sua rede de amizade durante a semana. 
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d) Etapa 4 – Consolidação e discussão dos dados: os gráficos gerados automaticamente pelo Google 
Formulários deverão ser colocados em debate, contando com a mediação dos professores. 
É importante que os alunos consigam identificar pontos críticos nas condições de trabalho no 
município e principalmente que estratégias poderão ser pensadas por esse coletivo que possam 
contribuir, mesmo que em escala pequena, para a melhoria nas relações de trabalho. Ao final 
dessa etapa o professor/mediador combinará um dia para que os grupos possam apresentar e 
divulgar suas estratégias.

e) Etapa 5 – Apresentação da estratégia: nessa etapa os grupos deverão apresentar as estratégias 
que foram pensadas. É fundamental que os professores/mediadores pensem em articulações 
que permitirão dar visibilidade às estratégias produzidas. 

3 RESULTADOS

Com o processo proposto espera-se que os alunos consigam consolidar o conceito de trabalho, bem 
como relacioná-lo às experiências do cotidiano. 

Além disso, acredita-se que os alunos conseguirão propor estratégias que darão visibilidade 
às condições de trabalho durante a pandemia e, talvez, até criar uma dinâmica de compartilhando de 
oportunidades profissionais, beneficiando assim quem tem sofrido com os impactos negativos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da educação brasileira cercada de muitas 
complexidades, o que requer do profissional que escolhe atuar nesse espaço, além de sensibilidade, uma 
formação que permita pensar a partir da lógica homogeneizada. 

Diversidade é uma palavra que resume bem o perfil das turmas da Educação de Jovens e Adultos. 
Desse modo, o professor precisa repensar suas práticas no espaço escolar, valorizando os saberes 
acumulados por esses alunos. Qualidade educacional materializada para esse público é a operacionalização 
de um direito humano, que historicamente foi negado ou negligenciado por diversos setores da sociedade. 
Cabe mencionar que a garantia desse direito passa pelo fortalecimento da política pública educacional, que 
discute as peculiaridades dessa modalidade. 

A formação docente também se faz necessária, principalmente no que se refere à ressignificação 
de práticas educativas; nesse contexto as metodologias ativas, em especial o Project-based learning, 
constituem-se como uma alternativa possível, tendo em vista que elas se baseiam na autonomia do aluno e 
em suas experiências, fortalecendo assim uma relação dialógica entre os envolvidos. 

Conclui-se que há necessidade de estudos com objetivo de aprofundar e propor caminhos que 
qualifiquem a prática educativa do professor de EJA, seja no âmbito da formação inicial ou mesmo na 
formação continuada. 
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O DESIGN THINKING COMO ESTRATÉGIA ATIVA NA PERCEPÇÃO DE 
PROBLEMAS E NA BUSCA DE SOLUÇÕES EM ARQUITETURA E URBA-

NISMO
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Resumo: O presente artigo aborda o uso da metodologia Design Thinking como estratégia ativa de apren-
dizagem no âmbito da formação superior em Arquitetura e Urbanismo. O Design Thinking é um método 
originário do Design e propõe, através da definição de algumas etapas, uma mudança de perspectiva sobre 
problemas complexos para criação de ideias ou produtos inovadores. No campo da Arquitetura e Urbanis-
mo, a aprendizagem, de forma prática, possui muita força nos atuais currículos e projetos pedagógicos. 
Entretanto, verifica-se um sensível afastamento entre a formação educacional e as necessidades reais da 
sociedade que a cerca. Tal fato ocasiona um enfraquecimento do papel social do arquiteto, desde a sua for-
mação, que se reflete em uma atuação profissional amiúde alienada em relação ao meio social no qual se 
encontra inserido. Por vezes, o profissional se sente incapaz de solucionar problemas complexos, sobretudo 
quando os recursos financeiros e tecnológicos se tornam limitados. No ano de 2020, o mundo experenciou 
(e ainda vive) a primeira pandemia do século XXI. Muitas dinâmicas e processos educacionais e profissio-
nais foram alterados a partir das restrições e limitações advindas dessa crise de saúde mundial. A partir 
dessas inquietações, este trabalho possui como objetivos discutir o uso dessa metodologia contemporânea 
e as suas possibilidades de aplicação nos processos de ensino-aprendizagem arquitetônica e urbanística; 
problematizar a relação academia-comunidade e o aprender a fazer do discente de Arquitetura e Urbanismo. 
Para tanto, utilizou-se a metodologia de estudo de caso com enfoque na aplicação do Design Thinking em 
disciplinas ministradas no Centro Universitário Uninovafapi durante a pandemia da COVID 19 no ano de 
2020. Espera-se discutir as metodologias ativas no ensino contemporâneo e o potencial do uso do Design 
Thinking como estratégia para soluções inovadoras. 
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Design Thinking as an active learning strategy for solving real problems in Architecture and 

Urbanism

This article discuss the use of the “Design Thinking” methodology as an active learning strategy for solving 
real problems in the context of higher education in Architecture and Urbanism. Design thinking is a method 
originating from Design that proposes, through the definition of some steps, a change of perspective about 
complex problems for the creation of innovative ideas or products. In the field of Architecture and Urbanism, 
learning in a practical way has a lot of strength in the current pedagogical structure. However, there is a no-
ticeable gap between educational background and the real needs of the surrounding society. This fact causes 
a weakening of the architect’s social role since his formation, which is reflected in a professional performance 
often alienated from the social environment in which they are inserted and sometimes unable to solve com-
plex problems, especially when the financial and technological resources become limited. In the year 2020, 
the world experienced (and still lives) the first pandemic of the sec. XXI. Many educational and professional 
dynamics and processes have been altered due to the restrictions and limitations arising from this global 
health crisis. Based on these concerns, this work aims to discuss the use of this contemporary methodology 
and its possibilities of application in the teaching processes of architectural and urban learning, as well as 
to problematize the relationship between academy and community in the learning to do of the student of Ar-
chitecture and Urbanism. To this end, we used the case study methodology with a focus on the application 
of Design thinking in subjects taught at Centro Universitário Uninovafapi during the pandemic COVID 19 in 
2020. It is expected to discuss active methodologies in teaching contemporary and the potential of using 
design thinking as a strategy for innovative solutions in architecture and urbanism.

Keywords: Design thinking. Teaching. Active Methodologies. Architecture and Urbanism. Innovation.

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda o uso da metodologia Design Thinking como estratégia ativa de aprendi-
zagem para resolução de problemas reais no âmbito da formação superior em Arquitetura e Urbanismo. O 
Design Thinking é um método originário do Design e propõe, através da definição de algumas etapas, uma 
mudança de perspectiva sobre problemas complexos para criação de ideias ou produtos inovadores. 

Os métodos do Design Thinking visam a transcender os limites imediatos do problema para garan-
tir que todas as perguntas sejam respondidas. O processo prevê etapas que permitem aos participantes 
analisar, sintetizar, divergir e gerar insights de diferentes domínios, por meio do desenho, prototipagem e 
narrativas (BROWN, 2009).

A criação, fulcro da arquitetura, é uma atividade, não um assunto; sua prática exige o empréstimo de teorias 
e técnicas de outras disciplinas e apresenta características. Em consequência, a criação em arquitetura não 
é tanto o estudo da atividade em si. Portanto, pode ser mais proveitosamente examinada. É mais vantajoso 
observar como ela está estruturada, a fim de se desenvolver caminhos e se vivenciar o aprendizado 
(CUNNINGHAM, 2005). 
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Dessa forma, no campo da Arquitetura e Urbanismo, o aprender de forma prática possui muita força 
nos atuais currículos e projetos pedagógicos. Entretanto, verifica-se um sensível afastamento entre a forma-
ção educacional e as necessidades reais da sociedade que a cerca. Tal fato ocasiona um enfraquecimento 
do papel social do arquiteto, desde sua formação, que se reflete em uma atuação profissional amiúde alie-
nada em relação ao meio social em que se encontra inserido. Por vezes, o profissional se sente incapaz 
de solucionar problemas complexos, sobretudo quando os recursos financeiros e tecnológicos se tornam 
limitados. 

A arquitetura social é uma abordagem de planejamento urbano crucial para fazer com que todos se 
sintam incluídos, desde os mais carentes até os mais ricos. Grupos minoritários têm sido negligenciados nos 
últimos anos, e condições particulares de espaços públicos e sociais têm desempenhado enorme importân-
cia para a conexão social desses grupos excluídos dentro de sua comunidade mais ampla no decorrer do 
tempo. Nesse sentido, a arquitetura social sempre foi essencial (GILROY; BOOTH, 1999).

A genuína arquitetura social, apesar de sua presença ser ainda tímida, existe pelo mundo, com 
construções que realmente cumprem o papel social e inclusivo de forma satisfatória. Ela leva a provisão de 
inclusão para níveis mais altos e, quando bem desenvolvida na academia, estimula o “saber fazer” discente 
(JARVIS; BONNETT, 2013).

Até recentemente, a discussão divulgada sobre a arquitetura social no ambiente construído vinha 
sendo um tópico pontual na arquitetura. Notavelmente, a inclusão por design é de interesse público – de 
arquitetos a pessoas que trabalham no governo e com culturas. Essa discussão foi ampliada para abordar 
o acesso cultural e econômico, uma vez que reconhece que a arquitetura desempenha um papel vital na 
inclusão e/ou na exclusão social (BUUR; LARSEN, 2010).

No ano de 2020, o mundo experenciou (e ainda vive) a primeira pandemia do século XXI. Muitas 
dinâmicas e processos educacionais e profissionais foram alterados a partir das restrições e limitações ad-
vindas dessa crise de saúde mundial.  

O distanciamento social, ou seja, a redução das interações entre os indivíduos, tornou-se a nova norma. 
Evitar o contato social pode mudar completamente o número e o tipo de atividades que as pessoas realizam 
fora de casa, além do modo como elas são realizadas. Em relação ao ensino, observa-se que os desafios 
nesse processo ficam mais evidentes. O distanciamento social pode afetar negativamente o bem-estar sub-
jetivo e o estímulo nas rotinas de estudo, interferindo ativamente nos processos de ensino-aprendizagem 
(AQUINO et al., 2020).

A partir dessas inquietações, este trabalho possui como objetivos discutir o uso do Design Thinking 
como metodologia contemporânea e as suas possibilidades de aplicação nos processos de ensino-aprendi-
zagem em Arquitetura e Urbanismo; problematizar a relação academia-comunidade e o aprender a fazer do 
discente de desse curso. Para tanto, utilizou-se a metodologia de estudo de caso com enfoque na aplicação 
do Design Thinking em disciplinas ministradas no Centro Universitário Uninovafapi durante a pandemia da 
COVID 19 no ano de 2020. Espera-se com este trabalho fomentar as discussões sobre o uso de metodolo-
gias ativas no ensino contemporâneo e o potencial do uso do Design Thinking como estratégia para solu-
ções inovadoras em Arquitetura e Urbanismo. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Processos de ensino e aprendizagem em Arquitetura e Urbanismo e o papel social do arquiteto 

A Bauhaus foi a primeira escola de artes e ofícios que se caracterizou pelo processo de aprendizagem 
prático e introduziu as preocupações de forma e funcionalidade aliadas ao design no âmbito da Arquitetura. 
Ela aconteceu em um momento revolucionário de transformação das artes, enfatizando os aspectos funcio-
nais e utilitários de suas criações arquitetônicas. 

O curso da Bauhaus durou três anos. O curso básico, Vorkurs, idealizado e conduzido inicialmente por 
Itten, que durou os primeiros seis meses, foi o mais inovador e polêmico. Tal curso teve um efeito profundo 
na educação de arte e arquitetura. Itten foi profundamente influenciado por seu antigo professor Cizek, cujo 
ensino de arte foi baseado sobre o princípio de que o potencial individual pode ser mais bem manifestado 
por meio do lúdico e do criativo, do uso de diferentes materiais e, dependendo do instinto – uma demonstra-
ção pedagógica do aprender fazendo (MOHOLY, 2020). 

Com reflexos na formação do profissional de Arquitetura e Urbanismo até os dias atuais, esse aprender 
fazendo, advindo da experiência da Bauhaus no início do século XX, é uma prática pedagógica muito pre-
sente nos atuais cursos de Arquitetura. A inserção das competências no processo ensino-aprendizagem se 
justifica na grande solicitação de profissionais da Arquitetura com maior conhecimento nas áreas técnicas. 
Observa-se que a formação acadêmica balanceada é muito mais coerente do que uma com habilidades 
inseridas somente em conteúdos específicos. A aprendizagem arquitetônica exige bastante de vivências e 
de ensaios. Disciplinas como representação e expressão gráfica, dimensionamentos, super e infraestrutura 
podem sem aglutinadas às experiências docentes, mesmo quando se concentram em cursos transversais, 
como as Engenharias (DOBBS, 1992). Entretanto, quando toda essa robustez prática se afasta do contexto 
social existente na realidade, esse tipo de processo de ensino e aprendizagem se torna frágil e facilmente 
alienável.

Como a arquitetura pode essencialmente ter impacto sobre as pessoas, especialmente nos grupos vul-
neráveis, as decisões de planejamento mundial em design social podem aumentar ou restringir o senso de 
unidade dentro dos meios sociais. Esses espaços podem essencialmente ampliar o sentido das comunida-
des e melhorar as condições públicas para as pessoas (especialmente os excluídos) (CHIODELLI; BAGLIO-

NE, 2013). Esse seria, portanto, o papel social da arquitetura. 

É importante também ter o meio urbano bem projetado e gerenciado socialmente, que atue como 
orientador de boas condutas, já que isso significa projetar para todos (espaço acessível e seguro). Mes-
mo que a arquitetura social tenha melhorado nos últimos anos (com novas instalações para comunidades 
antes excluídas), é fato que as pessoas pobres e desfavorecidas ainda são o referencial para o estudo e 
desenvolvimento da qualidade de vida e do bem-estar – o que precisa ser investigado de maneira vital (GIL-

ROY, 2008). Tal investigação ou desenvolvimento só é possível com profissionais comprometidos com o 

entendimento das várias faces sociais que permeiam a diversidade e complexidade do meio urbano. 
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1.2 Metodologias ativas no século XXI 

O século XXI convida alunos e professores a realizar experiências dinâmicas de aprendizagem de ma-
neira contextualizada, as quais coloquem o discente como protagonista e o envolva em uma abordagem ati-
va, a fim de alcançar maneiras inovadoras para resolução de problemas. Essas metodologias que colocam 
o foco no aluno como principal construtor do próprio conhecimento são denominadas metodologias ativas. 
O uso de metodologias ativas na educação não é recente, mas tem-se ampliado com mais frequência nos 
últimos anos. Para Bacich e Moran (2018): 

 

Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem que 
considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando 
as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que apren-
dam melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo. (BACICH; MORAN, p. 6)  

Segundo os autores, “as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvi-
mento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo (...)” (BACICH; MORAN, 2018, p. 4).  

No ano de 2020, com a situação de emergência deflagrada pela COVID-19, houve impulso no uso de 
metodologias ativas juntamente com o modelo híbrido de ensino, mediado pelas tecnologias digitais. Entra 
em cena uma percepção individualizada e, portanto, personalizada do processo de ensino e aprendizagem. 
Tal cenário ampliou métodos ativos que usam a investigação de problemas para fomentar a construção da 
aprendizagem, tal como o método do Design Thinking, explorado a seguir. 

1.2.1 O método do Design Thinking 

O termo Design Thinking possui diversos significados. Há duas faces: modelos descritivos do proces-
so de design, com base em pesquisas de observação da vida real, ou projetos de laboratório trabalhados por 
indivíduos ou equipes; um método para ser praticado em indústrias que se esforça para introduzir produtos 
inovadores ou serviços (GOLDSCHMIDT, 2017).

Como metodologia ativa, Design Thinking compreende uma variedade de estratégias criativas para 
administrar projetos com várias partes interessadas ou estímulo à inovação organizacional. Dessa forma, o 
método ajuda a lidar com ambiguidades e articular as perguntas certas (GROTS; CREUZNACHER, 2016).

Enquanto conceito dentro do meio acadêmico, essa metodologia está em discussão há mais de 30 
anos. Sua recente adoção como método inovador ocasionou sua popularidade em várias disciplinas (WRI-
GLEY; STRAKER, 2017). 

O Design Thinking incentiva os participantes a pensar. Os processos incluem conhecimento incorporado 
ainda na fase de planejamento, uma vez que os participantes precisam criar imagens mentais de elementos 
que pretendem criar. É uma maneira de desenvolver os significados através da interação entre a mente cor-
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porificada e o ambiente material, afetando assim o crescimento intrapessoal na educação (HODGKINSON, 
2013).

Ter uma representação tangível permite que as equipes interajam com o problema a ser resolvido 
e trocar opiniões sobre ele, incentivando a divergência como ponto central para encontro das respostas e 
para busca de soluções inovadoras. As histórias são desencadeadas por modelos e artefatos que facilitam 
o desenvolvimento de um vocabulário compartilhado e experiências de aprendizagem memoráveis (CAMA-
CHO, 2018). 

É um processo estruturado em quatro características principais: empatia, colaboração, criatividade 
e otimismo. Por empatia entende-se o foco no ser humano durante o processo; na colaboração verificam-se 
as trocas entre os participantes como meio de proporcionar o encontro de soluções inovadoras; na criativi-
dade, há o resgate da imaginação; e, por fim, no otimismo entende-se, segundo Rocha (2018, p. 160), que: 
“Para criar soluções inovadoras, é preciso ter um novo olhar sobre o mundo [...]”.  Possui ainda cinco fases, 
não necessariamente lineares, que representam o processo; são elas: empatizar, definir, idear, prototipar e 
testar (ROCHA, 2018). Dessa forma, o Design Thinking é utilizado como metodologia ativa por proporcionar 
uma aprendizagem significativa baseada na partilha e nas trocas de conhecimentos individuais, contextua-
lizados e humanizados. 

2 METODOLOGIA

 

Para realização deste trabalho, buscou-se analisar a implementação do Design Thinking como 
metodologia ativa na busca de soluções inovadoras para problemas reais em disciplinas do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo.

 Assim, propôs-se como método investigativo o Estudo de Caso (EC). O EC propõe-se a observar 
fenômenos em contextos reais. Yin (2015) defende o EC aplicado a “fenômenos individuais, grupais, orga-
nizacionais, sociais, políticos e relacionados” (YIN, 2015, p. 7), o que se ajusta a questões investigadas por 
se tratar de um campo coletivo. Outra vantagem é a oportunidade de formular uma perspectiva mais holís-
tica, uma vez que o EC permite se observar diretamente os eventos investigados bem como a utilização de 
evidências múltiplas. Para Groat e Wang (2013), o EC auxilia no entendimento das relações causais (casual 
link) existentes no campo de pesquisa.  

3 Case escolhido: Práticas Intrdisciplinares – Arquitetura e ambiente urbano 

O caso escolhido para análise foi realizado durante o semestre de 2020.2 na disciplina de Práticas 
Interdisciplinares – Arquitetura e ambiente urbano, com a participação dos discentes do 7º período do curso 
de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Uninovafapi, em Teresina-PI, com 49 alunos ativos. 
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Essa disciplina propõe a compreensão, análise, contextualização e integração de conteúdos, vivên-
cias e práticas, a partir de uma visão integrada multidisciplinar, norteada pelo núcleo temático – Arquitetura 
e ambiente urbano. Durante os momentos de aprendizagem, espera-se que os alunos desenvolvam um 
trabalho integrador que propicie a vivência de uma abordagem interdisciplinar, interligando conteúdos, habi-
lidades e atitudes (competências) desenvolvidas no curso. Tem como objetivos: analisar situações diversas 
considerando o contexto sócio-político-econômico-cultural e científico e as especificidades da formação 
profissional, tendo em vista a percepção global e crítica da realidade em que vivemos; vivenciar situações 
que possibilitem a análise, interpretação e escolhas pautadas em argumentos consistentes e consequências 
eticamente viáveis; ler, interpretar e elaborar textos técnicos de diversas áreas do conhecimento no curso de 
Arquitetura e Urbanismo.  

Entre as competências da matriz curricular institucional, espera-se que o aluno seja capaz de per-
ceber e realizar leituras da paisagem urbana; desenvolver a noção de suporte do meio físico e adquirir uma 
visão integrada e multidisciplinar da arquitetura e do ambiente urbano. Os conteúdos abordados são: o tem-
po e a forma urbana: memória e percepção da cidade; leitura e interpretação do espaço urbano; cidade in-
teligente; a compreensão da dinâmica urbana; conceitos e técnicas de análise visual; cidades sustentáveis; 
a cidade a nível do pedestre; morfologia urbana; preservação do patrimônio. 

As avaliações são de natureza formativa e somativa e consistem na entrega de materiais referen-
tes à etapa esperada em que o produto final (artigo) demonstra o engajamento e participação discente (de 
maneira coletiva e individual) durante as aulas. 

Nesse EC, os alunos dividiram-se em grupo de até quatro integrantes e, a partir dos conteúdos sele-
cionados para discussão na disciplina, criaram-se eixos temáticos possíveis de investigação à livre escolha 
dos grupos. Entendeu-se que o livre arbítrio sobre a escolha da natureza do problema a ser compreendido 
contribui no processo de protagonismo dos alunos, tornando-os participantes ativos no processo educacional. 
O outro critério de condução das pesquisas foi a orientação das equipes, em que todas perpassassem pelas 
mudanças espaciais, ambientais e urbanas ocasionados pela pandemia, trazendo a complexidade do mo-
mento atual para os trabalhos em desenvolvimento. 

Após a escolha do eixo temático, estruturou-se como formato do produto a ser entregue um artigo 
científico que problematizasse regiões da cidade de Teresina e que buscasse soluções inovadores para 
os territórios analisados. Os discentes deveriam estruturar a pesquisa em introdução, referencial teórico, 
histórico da região, resultados e considerações finais (de natureza propositiva). Para o desenvolvimento do 
trabalho, com o ensino realizando-se de maneira remota (com aulas virtuais ao vivo em plataforma digital), 
escolheu-se utilizar-se das etapas do Design Thinking de maneira adaptada, buscando uma vivência mais 
aproximada entre a teoria (pesquisa científica) e a solução criativa e inovada (expressa por meio de propo-
sições no artigo).  As etapas foram divididas da seguinte forma: 

1)  Etapa 01 – empatia:  os alunos foram convidados a  descontruir o desafio inicial para alinhar con-
ceitos, compreender o seu contexto e descobrir o que ainda precisava ser aprendido. Para tanto, foi 
necessário o entendimento e imersão/observação da região escolhida. Assim, cada grupo buscou 
perspectivas do objeto escolhido sob diferentes possibilidades, obtidas especialmente com uso de 
tecnologias, dada a limitação presencial ocasionada pelo estado de emergência vigente. Além de 
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pesquisar sobre o lugar e as pessoas que o frequentavam, os alunos começaram a se perguntar 
quais eram os problemas do território analisado. Alguns fizeram visitas presenciais, outros contaram 
com o apoio de softwares de realidade virtual, mapas e imagens de satélite, além das informações 
disponíveis na internet. Em seguida, os discentes desenvolveram mapas mentais buscando com-
preender o que já sabiam sobre o objeto e as lacunas de conhecimento que deveriam ser preen-
chidas. Também procuraram conhecer melhor os usuários ou atores que seriam atingidos por seus 
projetos e ideias, o espaço escolhido e os agentes que atuam sobre o território escolhido, desen-
volvendo, assim, mapa de atores. Na realização dessas tarefas, foram utilizados recursos on-line e 
interativos que facilitassem a exposição das ideias de cada grupo a todos os participantes da turma, 
fomentando discussões e aprofundamentos nos diversos temas durantes as aulas. Dessa manei-
ra, almejou-se produzir mais conhecimento sobre o desafio inicial. Os alunos realizaram enquetes 
digitais (utilizando-se de aplicativos como o Instagram e formulários do Google) na intenção de 
conhecer melhor a opinião e as necessidades dos usuários. 

2) Etapa 02 – definição: os alunos redefiniam claramente a problemática e alinhavam objetivos da 
pesquisa, metodologias e tópicos estruturantes do trabalho a partir do conhecimento consolidado 
na etapa 01. 

3) Etapa 03 – Ideação:  os componentes de cada grupo participaram de um brainstorm. Primeiro do 
grupo e depois de todos da turma, de forma interativa, estimulando a criatividade, listagem e sele-
ção de ideias.

4) Etapa 04 – Prototipagem: os alunos desenvolveram, a partir dos resultados encontrados, as dire-
trizes propositivas para solução do problema definido, utilizando-se também de croquis, desenhos 
além do texto do artigo.  

5) Etapa 05 – Testagem como adaptação para a realidade do ensino remoto: essa etapa consistiu em 
retornar aos questionários digitais e verificar em grupo como eles reagiam/avaliavam as propostas 
realizadas pelas equipes para melhoria física/espacial dos territórios estudados. 

4 RESULTADOS 

Foram desenvolvidos 13 artigos com diferentes temáticas e abordagens que integrarão uma publica-
ção em processo de diagramação com lançamento previsto para o mês de junho. Os títulos desenvolvidos 
estão listados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Trabalhos desenvolvidos no âmbito da disciplina

ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES COM POTEN-
CIAL DE APROPRIAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO SANTA ISABEL

ANÁLISE DA PAISAGEM E ENTORNO DO CONJUN-
TO MANOEL EVANGELISTA II EM TERESINA-PI.

ANÁLISE DA MOBILIDADE NO ENTORNO DO TERMINAL RO-
DOVIARIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELA

SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES NO BAIRRO MO-
RADA DO SOL: UMA ANÁLISE.
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COMPARAÇÃO DOS ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIOECO-
NÔMICOS E ESPACIAIS ENTRE BAIRROS DE DIFERENTES 

ZONAS DO TERRITÓRIO TERESINENSE.

ESTUDO DAS POTENCIALIDADES DO MODAL 
CICLOVIÁRIO NA CIDADE DE TERESINA

ANÁLISE DA UFPI – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 
COMO ESPAÇO PARA LAZER E PRÁTICAS ESPORTIVAS

ANÁLISE DOS RIOS PARNAÍBA E POTI E SUAS 
ESTRUTURAS PAISAGÍSTICAS (TERESINA-PI).

ÁLISE DA APROPRIAÇÃO SOCIAL NA PRAÇA SENADOR BER-
NARDINO VIANA

PAISAGEM URBANA EM ANÁLISE: A HORTA CO-
MUNITÁRIA TABULETA (TERESINA-PI)

ANÁLISE DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DAS RUAS 
E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA INÊS – MA-

RANHÃO

PARQUE POTYCABANA: ESTUDO DO DESENVOL-
VIMENTO E USO DOS ESPAÇOS NO NOTÓRIO 

ESPAÇO DE  CONVERGÊNCIA SOCIAL.
ESTUDO DE MOBILIDADE URBANA DO BAIRRO DIRCEU NA 

CIDADE DE TERESINA

Fonte: Autoria própria (2020).

A livre escolha dos territórios e óticas de análise produziu maior diversidade de conteúdos estudados 
e ampliação das possíveis abordagens para o tema arquitetura e ambiente urbano. Essa variedade de infor-
mação impulsionou os alunos na busca individual por conhecimentos, o que se constatou nas socializações 
dos resultados encontrados e discussões de maior interesse levantadas pelos grupos, conferindo engaja-
mento e participação nas aulas.

O uso do Design Thinking como metodologia ativa possibilitou uma estruturação de pensamento 
mais adequada às constantes mudanças e evoluções da sociedade do século XXI, na qual se considera a 
troca de experiências e as vivências individuais como parte importante da formação discente. 

O “fazer”, na produção de conteúdo e na escrita do artigo, tornou o produto acadêmico mais dinâmi-
co, além de contribuir com uma melhor autogestão do tempo e da produção individual dos alunos. Cada um 
se identificou como protagonista no próprio processo de aprendizado. Além disso, durante as fases do tra-
balho, ressaltou-se o papel social do arquiteto, a responsabilidade de intervir no meio físico, além de permitir 
uma aproximação (mesmo que intermediada por meios digitais) com os usuários e a realidade cotidiana dos 
múltiplos territórios pesquisados. 

Os diferentes conhecimentos inerentes à formação do arquiteto e urbanista que foram percebidos 
para a realização do trabalho tornam o aprendizado mais holístico e adequado à perspectiva da realidade 
profissional contemporânea.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que o desafio contemporâneo da universidade é mediar as relações entre formação e in-
formação dos discentes, possibilitando que “pelo exercício da reflexão, adquiram a sabedoria necessária à 
permanente construção do humano” (PIMENTA; ANASTASIOU; CAVELLET, 2003, p. 270). 

O Design Thinking é um processo e uma mentalidade que evoluiu de uma pesquisa sobre “pensa-
mento de design” para uma abordagem de resolução. É uma maneira generalizada de abordar problemas 
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que desempenha um papel crescente na educação e tem raízes e interconexões com o design participativo, 
o jogo, o “fazer”, além de compartilhar com estes ferramentas e técnicas, bem como traços característicos 
e resultados. 

Com a crescente adoção do Design Thinking, sua respectiva prática diversifica o processo de en-
sino-aprendizagem na Arquitetura e Urbanismo, especialmente pela experimentação e vivências dos dis-
centes nos ensaios. O uso dessa metodologia, além de proporcionar uma aprendizagem significativa aos 
participantes, também aproxima o aluno da realidade social que o cerca, permitindo-o se colocar de maneira 
questionadora frente aos cenários. A expansão da perspectiva dos problemas a serem solucionados, além 
de dar voz à comunidade que o envolve, aproxima o ensino da realidade cotidiana da sociedade. 

As motivações para usar o Design Thinking na educação têm várias vertentes: ideias, soluções e 
conceitos novos. Isso facilita o evento de aprendizagem ou desenvolvimento em um formato novo, induzindo 
o desenvolvimento de habilidades e competências entre os participantes. O entendimento de seus méritos 
e limitações está se tornando mais pronunciado devido a um extenso corpo de trabalhos acadêmicos; isso 
precisa ficar bem destacado, visto que não é simplesmente “para solução de problemas”. 

Trata-se de uma metodologia que se ramifica em infinitas formas de desenvolvimento. No caso da 
Arquitetura e Urbanismo, aplica-se bem em disciplinas teórico-práticas, visto que permite uma atitude ativa 
dos envolvidos, convidados a aprofundar o conhecimento aplicável à realidade que os cerca. 

REFERÊNCIAS

AQUINO, E. M. L. et al. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: poten-
ciais impactos e desafios no brasil. Ciência & Saúde Coletiva, [S.L.], v. 25, n. 1, p. 2423-2446, jun. 2020. 

BACICH, L. MORAN, J. (Orgs.). Metodologias ativas para uma educação inovadora. Porto Alegre: Pen-
so, 2018. 

BROWN, T. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. 
New York: Harper Collins Publishers, 2009.

BUUR, J.; LARSEN, H. The quality of conversations in participatory innovation. Codesign, [S.L.], v. 6, n. 3, 
p. 121-138, set. 2010. 

CAMACHO, M. An integrative model of design thinking. In The 21st DMI: Academic Design Management 
Conference, ‘Next Wave’, London, Ravensbourne, United Kingdom, 1–2, August, 2018.

CHIODELLI, F.; BAGLIONE, V. Living together privately: for a cautious reading of cohousing. Urban Re-
search & Practice, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 20-34, 2 set. 2013. 

CUNNINGHAM, A. Notes on education and research around architecture. The Journal Of Architecture, 
[S.L.], v. 10, n. 4, p. 415-441, set. 2005. 

DOBBS, G. On the place of architectural speculation. Journal of Architectural Education, v. 46, n. 2, p. 
78-86, 1992.

GILROY, R.; BOOTH, C. Building an infrastructure for everyday lives. European Planning Studies, [S.L.], 
v. 7, n. 3, p. 307-324, jun. 1999. 

O Design Thinking como estratégia ativa na percepção 
de problemas e na busca de soluções em Arquitetura e 
Urbanismo

Isis Meireles Rodrigues Sampaio 
Igo Yossi Lima Fonseca 

Aracelly Moreira Magalhães 

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.1 | 1º Semestre 2021 | p.99-109



pág. 109

GILROY, R. Places that Support Human Flourishing: lessons from later life. Planning Theory & Practice, 
[S.L.], v. 9, n. 2, p. 145-163, jun. 2008. 

GOLDSCHMIDT, G. Design Thinking: A Method or a Gateway into Design Cognition? She Ji: The Journal 
of Design, Economics, and Innovation, v. 3, n. 2, p. 107–112, 2017.

GROAT, L.; WANG, D. Architectural Research Methods. New York, John Wiley & Sons, 2002. 

GROTS, A.; CREUZNACHER, I. Design Thinking: Process or Culture? In Design Thinking for Innovation, 
p. 183–191. Springer. 2016

HODGKINSON, G. Teaching Design Thinking. In J. Herrington, A. Couros & V. Irvine (Eds.), Proceedings 
of EdMedia 2013-- World Conference on Educational Media and Technology (pp. 1520–1524). Victoria, 
Canada: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 2013.

JARVIS, H.; BONNETT, A. Progressive Nostalgia in Novel Living Arrangements: a counterpoint to neo-tradi-
tional new urbanism? Urban Studies, [S.L.], v. 50, n. 11, p. 2349-2370, 8 mar. 2013.

MOHOLY, L. Questions of Interpretation. MIT Press - Journals, [S.L.], v. 172, p. 125-134, maio 2020.

NAYLOR, G. The Bauhaus Reassessed. Herbert Press, 1985.

PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C.; CAVELLET, V. J. Docncia no ensino superior: construindo ca-
minhos. In: BARBOSA, R. L. L. (Orgs.).  Formação de educadores: desafios e perspectivas. São Paulo: 
Editora UNESP, 2003. 

ROCHA, J. Design thinking na formação de professor: novos olhares para os desafios da educação. In. BA-
CICH, L.; MORAN, J. (Orgs.). Metodologias ativas para uma educação inovadora. Porto Alegre: Penso, 
2018. 

WRIGLEY, C.; STRAKER, K. Design thinking pedagogy: The educational design ladder. Innovations in Ed-
ucation and Teaching International, v. 54, n. 4, p. 374–385. 2017.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

O Design Thinking como estratégia ativa na percepção 
de problemas e na busca de soluções em Arquitetura e 
Urbanismo

Isis Meireles Rodrigues Sampaio 
Igo Yossi Lima Fonseca 

Aracelly Moreira Magalhães 

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.1 | n.1 | 1º Semestre 2021 | p.99-109




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_30j0zll
	_1fob9te
	_3znysh7
	_GoBack
	_gjdgxs
	_dss3wa9jm1ue
	_iruqihhu6o3f
	_GoBack
	_GoBack
	_Ref231197364
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk65588838
	A extensão só pode ocorrer de forma presencial? 
	As Metodologias Ativas como meio de levar o Projeto PEEDI para a casa dos discentes
	A avaliação formativa da aprendizagem no contexto da pandemia: um relato de experiência no ensino superior
	A metodologia Just-in-Time Teaching como estratégia de ensino durante a pandemia da COVID-19 
	A simulação realística de forma remota no ensino da avaliação fisioterapêutica
	Aprendizagem baseada em jogos on-line na disciplina de Química orgânica no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
	ENSINO DE PROPORÇÕES E FUNÇÃO LINEAR PARA CURSOS NA ÁREA DA SAÚDE UTILIZANDO METODOLOGIA ATIVA COM BASE NO HOMEM VITRUVIANO
	Estratégias de ensino-aprendizagem aplicadas no primeiro período no curso de Medicina de uma faculdade particular do Sudoeste da Bahia
	 O desenvolvimento de competências transculturais em cursos COIL
	Project-based learning como ferramenta de ensino na 
	Educação de Jovens e Adultos
	O Design Thinking como estratégia ativa na percepção de problemas e na busca de soluções em Arquitetura e Urbanismo

