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Resumo

Este número do International Journal of Academic Innovation traz trabalhos subme-
tidos no Fórum STHEM Brasil que relatam a implantação de estratégias ativas em 
diferentes situações de sala de aula. O Fórum tem sido um espaço de troca de ex-
periências e reflexão sobre a inovação acadêmica e ao longo dos anos tem atraído 
cada vez mais participantes, até mesmo de instituições que não fazem parte do 
Consórcio STHEM Brasil, mas percebem neste evento a possibilidade de aprenderem 
e contribuírem nas discussões sobre ensino e inovação acadêmica.

Os artigos deste número mostram como o uso de estratégias ativas podem efeti-
vamente mudar o ensino nos diferentes espaços de aprendizagem, promovendo a 
formação dos estudantes. O uso da arte da linguagem na sua forma mais ampla, as 
mudanças provocadas pela pandemia que estamos vivenciando e a formação do-
cente, são temas que aparecem neste número da revista e nos ajudam a vislumbrar 
caminhos frente a desafios que fazem parte da vida dos educadores.

Nosso desejo é que este trabalho alcance colegas que se inspirem realimentem esse 
nosso sistema, tornando-se futuramente um colaborador da nossa revista. Boa lei-
tura.
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ÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA NO ENSINO SUPERIOR: UM CITY TOUR 

VIRTUAL

Marcos Aurelio Dusso01

 

Adriana Paula Zamin Scherer02

Resumo: O presente artigo trata da utilização do Google Earth para que os alunos conheçam, 
virtualmente, os lugares históricos e assim os associem aos conteúdos de História já abordados 
no Ensino Médio e que são importantes para várias disciplinas do curso de Direito. A metodologia 
aplicada contou com um preparo de questões indicadas pelo professor e, no dia do encontro da dis-
ciplina, os alunos foram transportados, virtualmente, às cidades históricas importantes. O professor 
passeava com seus alunos narrando fatos que são a base de assuntos para a disciplina e para 
o curso e histórias desses lugares. A aplicação da metodologia ocorreu na modalidade de Ensino 
Remoto Mediado por Tecnologias (ERMT) e, assim, os alunos estavam conectados na aula on-line, 
mas essa ferramenta pode também ser usada em aula presencial, com projeção, apesar de não 
ser este o objeto de análise. Os lugares em destaque vão da Pérsia, Atenas, Roma, passando por 
fatos históricos da Idade Média, Moderna e Contemporânea. O resultado apresentado ao final da 
aula foi importante para os alunos porque estes nunca tinham realizado esse tipo de atividade e, 
quanto mais foi retomado esses assuntos, maiores foram os acertos nas questões das provas. O 
dinamismo e a possibilidade de o aluno ver o lugar tornam a revisão muito interativa e permite que 
os conteúdos desenvolvidos em História se tornem presentes na memória do aluno, o que permite 
transpor o limite tradicional do conhecimento histórico de conhecer os fatos em si. Ao final do artigo, 
apresenta-se um exemplo de estudo prévio e roteiro de city tour, que poderia ser adotado com base 
na atividade proposta.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Google Earth. História. História do Direito. City Tour.

THE USE OF THE GOOGLE EARTH TOOL FOR REVIEWING AND FIXING HIS-
TORY CONTENT IN HIGHER EDUCATION: A VIRTUAL CITY TOUR

01  Mestre e Doutor em Direto pela UFRGS, docente do curso de direito da Faculdade Dom Bosco. marcosdus-
so@gmail.com
02  Mestre em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Professora nos cursos de 
Bacharelado em Sistemas de Informação e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, integrante do Nú-
cleo de Apoio e Inovação Pedagógica (NAeIP). Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre.adriana.scherer@gmail.com.
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 Abstract: This article deals with the use of Google Earth so that students know, virtually, the 
historical places and thus associate the content of history already covered in high school and that 
are important the various subjects of the Law course. The applied methodology was prepared with 
questions indicated by the teacher and on the day of the meeting the students were transported, 
virtually, to the important historical cities and the teacher walked with his students narrating facts 
that are the basis of subjects for the discipline and the course and stories from these places. The 
application of the methodology occurs in the modality of remote teaching mediated by technology 
and, thus, the students were connected in the online class, but this tool can also be used in face-to-
face classes, with projection, despite not being the object of analysis. The highlights are from Persia, 
Athens, Rome, going through historical facts from the Middle Ages, modern and contemporary. The 
result presented at the end of the class was important for the students because they had never car-
ried out this type of activity and the more these subjects were resumed, the greater the successes 
in the questions of the tests. The dynamism and the possibility for the student to see the place make 
the review very interactive and allow the contents developed in History to become present in the 
student’s memory, which allows to overcome the traditional limit of historical knowledge of knowing 
the facts themselves. At the end of the article, an example of a previous study and city tour script is 
presented, which could be adopted, based on the proposed activity.

Keywords: Active Methodology. Google Earth. History. History of Law. City Tour.

INTRODUÇÃO

Ao iniciar o conteúdo de determinadas disciplinas, o professor, por vezes, depara-se com 
a realidade de alunos que, já há algum tempo, estudaram conteúdos básicos para suas disciplinas 
e/ou percebe que existem lacunas ou omissões importantes que trarão dificuldades na compreen-
são de certos conceitos. No curso de Direito, um aspecto importante de todas as disciplinas está 
na análise histórica de como certos conceitos começaram a ser aplicados, para se compreender 
como, atualmente, estão no ordenamento jurídico. Além disso, esse é um conteúdo de avaliação 
posterior, pelo ENADE, que aborda tais conteúdos nas perguntas de conhecimento geral. 

Tradicionalmente, após realizadas em atividades presenciais, percebe-se que aulas de re-
visão expositiva de História se mostram pouco eficientes aos alunos que têm um relativo domínio 
do conteúdo ou não são suficientes a quem não apresenta uma base consolidada do assunto. 
Assim, durante o período da pandemia, o que se propõs foi “levar os alunos” para os locais onde 
os fatos históricos aconteceram e mostrar a eles muito mais do que uma foto em um livro didático.

Para isso foi utilizada, durante a aula virtual, a plataforma Google Earth compartilhada, e 
toda a turma conectada foi para os locais históricos relevantes e assim puderam “andar”, virtual-
mente, enquanto a visita era mediada e explicada a relação entre tais locais e os fatos históricos 
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relevantes para o conteúdo a ser abordado.  O impacto de andar pelas ruas de Atenas, Roma, Ve-
neza, Paris e outras cidades ao se explicar os fatos históricos é o de transportar o aluno e fixar em 
sua memória os fatos importantes que podem ser retomados ao se lembrar das cores e de lugares 
por onde eles passaram, resgatando-se a qualquer momento essas informações.

Isto posto, o presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências de uso da plata-
forma Google Earth em duas disciplinas do curso de Direito de uma instituição privada de Ensino 
Superior no contexto do Ensino Remoto Mediado por Tecnologias (ERMT). Espera-se que a partir 
do relato aqui exposto novas experiências possam ser replicadas, de forma que o city tour virtual 
possa ser elencado como uma possível ação pedagógica para mostrar aos estudantes algumas 
cidades e relacioná-las com os conteúdos de História do Direito, Filosofia, Ciência Política e Teoria 
do Estado, os quais abordam conhecimentos que são fundamentais para os acadêmicos dos cur-
sos de Direito.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

A compreensão do sistema jurídico contemporâneo necessita de fundamentos de História 
dos quais o aluno deve se lembrar em todas as disciplinas do curso (GRIVOT, 2016). Não basta 
ao aluno memorizar o conteúdo de um Código Civil, do Código Penal ou mesmo da Constituição, 
porque entender e relacionar certos conteúdos aos fatos sociais praticados implica saber o que são 
esses conteúdos, suas características, suas diferenças, e isso só é possível quando o juiz, pro-
motor, advogado ou estudante de direito compreende esses detalhes a partir de como foi aplicado 
esse conceito. Por exemplo, compreender a diferença entre a Constituição e um Código, um furto e 
um homicídio, o habeas corpus e o direito de petição não é meramente decorar teorias ou normas, 
mas saber tomar a decisão de qual aplicar e em que circunstância se pressupõe o conhecimento 
de como surgiu, suas características e de como se distingue de outros conceitos que, por vezes, 
têm muitos aspectos comuns, mas que não são idênticos.

Este lembrar a História também não é um decorar datas e fatos, mas compreender o que 
aconteceu e o impacto de tal fato histórico em nossa cultura, tradição e em nossa sociedade. O 
sistema jurídico que existe no Brasil não é uma invenção dos legisladores atuais, nem surgiu a 
partir de 1988, com a nossa Constituição, mas é advindo de tradições, costumes e conquistas que, 
historicamente, marcaram a sociedade ocidental. A exemplo, a democracia que temos hoje é uma 
conquista ocidental que surgiu em Atenas, por volta dos séculos III e IV a. C., mas que apresenta 
algumas distinções importantes. A república que caracteriza nosso modelo de Estado surgiu na 
antiga Roma e apresenta características que permitem distingui-la de uma monarquia ou mesmo 
de um império. As leis já existiam em Roma, mas tinham características distintas das leis contem-
porâneas. O sistema penal romano e medieval tem características que não serão continuadas a 
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partir do fim da Idade Média. Direitos de previdência, direitos trabalhistas têm seus surgimentos 
consequentes de críticas que ganharam importância política a partir da Revolução Russa. Uma 
Constituição hoje é distinta da Constituição de Atenas ou outra cidade-estado no século II a. C.

Em um plano mais prático, o que faz com que um delegado, promotor e juiz orientem a 
decisão de decretar a prisão pelo reconhecimento de fotos de um suposto culpado pela prática de 
um crime, sem outro elemento de prova, leva em conta a compreensão da realidade histórica de 
um modelo de sistema penal, assim como nas outras áreas jurídicas ao se decidir sobre a guarda 
de crianças, contratos, tributos etc. A aplicação da lei implica uma dinâmica de interpretação, mas a 
interpretação depende do ethos (o que nós somos) que se forma a partir da nossa visão de mundo, 
dos valores e da realidade social a que pertencemos. Compreender a História é verificar como a 
realidade era praticada e adequar o que fazemos hoje a essas conquistas, ganhos, direitos, pen-
sando em como fazer algo que melhore as práticas sociais.

Outro ponto importante está na consolidação de conhecimentos gerais avaliados em provas 
como o ENADE. Perguntas de análise crítica da realidade social dependem de uma relação entre 
o passado e o presente e de uma projeção de crítica ao que está acontecendo. Assim, responder 
as perguntas sobre justiça social, desigualdade, economia ou política depende de que o aluno de-
senvolva o hábito de conhecer a realidade histórica do passado para escrever sobre sua opinião e 
para pensar e analisar sobre as soluções e desafios apresentados em gráficos ou em estatísticas.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Este trabalho de pesquisa aplicada e de estudo descritivo é do tipo relato de experiência, 
o qual, segundo Daltro e Faria (2019), constitui mais uma possibilidade de criação de narrativa 
científica. 

 A experiência aqui relatada utilizou o Google Earth para possibilitar que os alunos vejam os 
locais importantes e foi realizada no contexto do Ensino Remoto Mediado por Tecnologias (ERMT). 
No entanto, entende-se que essa mesma ferramenta pode ser utilizada no contexto do ensino 
presencial, por meio da projeção do software em uma sala de aula, embora esse não seja o foco 
deste trabalho. Essa técnica pode ser aplicada por qualquer professor e este não precisa ter estado 
presencialmente nos lugares apresentados, pois o objetivo é explicar a importância de certos fatos 
históricos transportando o aluno a tais lugares e, para isso, é preciso apenas preparação prévia, um 
roteiro de viagem e um pouco de imaginação (vide anexo ao final).

 A aplicação desta atividade aconteceu em duas turmas, uma do turno da manhã e outra 
da noite, do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, de Porto Alegre, em 2020, no segundo 
semestre, em momento em que a instituição operava no contexto de Ensino Remoto Mediado por 
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Tecnologias (ERMT), ocasionado pela pandemia da COVID-19. A disciplina foi Ciência Política e 
Teoria do Estado, do primeiro semestre, com alunos ingressantes em sua maioria, e foi mediada 
pelo software Microsoft Teams. 

 No encontro síncrono que antecedeu à aula em que a atividade foi desenvolvida, os estudan-
tes foram avisados de que no próximo encontro síncrono, que se daria na semana seguinte, haveria 
uma atividade baseada em metodologias ativas e que o material para preparo prévio estaria dispo-
nível, com sete dias de antecedência, no Moodle da disciplina.

 Como preparo prévio, os estudantes foram orientados a refletir sobre questões de História 
que iam de Atenas e os Persas até dados da História do Brasil contemporâneo. Essa atividade de 
preparo prévio foi disponibilizada aos alunos conforme o período anteriormente mencionado e foi 
composta por um conjunto de perguntas teóricas que os alunos deveriam responder. Esse conjunto 
de perguntas também foi utilizado pelo professor para a elaboração do roteiro da “viagem”.

 Na data determinada para a realização da atividade, durante o encontro síncrono e antes de 
iniciar “a viagem”, foi realizada uma breve explanação sobre a proposta metodológica e a importân-
cia do conteúdo abordado na atividade para a carreira profissional dos estudantes. Durante o city 
tour, os destinos eram selecionados e o Google Earth se encaminhava para uma visão geral da ci-
dade escolhida. Por exemplo, destaca-se Atenas – ao aproximar, tem-se uma visão geral da cidade 
atual, com seus prédios atuais e uma série de sítios arqueológicos, mas qual o mais relevante para 
um curso superior de Direito? Não é o Partenon, na Acrópole, pois sua importância é religiosa, mas 
os lugares da administração da cidade, próximos à Acrópole, como a Ágora ou Fórum e o Pnyx, 
lugar de realização das assembleias (ROMILLY, 2004).
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Figura 1 - Página inicial de Atenas

Fonte: Google Earth (2021).

Figura 2 - Identificação dos lugares com importância histórica e relação com o conteúdo jurídico

 

Fonte: Google Earth (2021).

Pnyx (assem-
bleia) Partenon,

Acrópole

Ágora
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Figura 3 - Visão dos alunos andando virtualmente pela Ágora

Fonte: Google Earth (2021).

 A partir dessas informações, os conteúdos eram desenvolvidos enquanto se caminhava 
virtualmente por meio da ferramenta Google Earth até os destinos, ao mesmo tempo em que os 
alunos perguntavam sobre os fatos históricos e sua relação com os lugares. Não foi solicitado aos 
alunos que desenvolvessem tarefas específicas durante a “viagem” e tampouco após o término. 
Essa atividade foi desenvolvida em um período de aproximadamente 1h30min, mas o tempo foi 
exíguo em função do vasto conteúdo que deveria ser abordado e, em alguns momentos, não foi 
possível explorar todos os lugares.

Ao término da atividade os alunos se manifestaram oralmente e de forma voluntária sobre 
a importância de relacionar o lugar físico, mesmo que de forma virtual, ao conteúdo, além de abor-
darem sobre o caráter inédito da atividade.

 

3 RESULTADOS

Os alunos não foram submetidos a formulário próprio de avaliação da atividade, mas in-
diretamente foi percebido o impacto das atividades de revisão de conteúdos de História, que são 
fundamentais em razão das lacunas que os estudantes apresentam ao ingressar no Ensino Supe-
rior. Relacionar lugares, fatos históricos e as consequências destes para as vidas em sociedade é 
uma grande dificuldade que os alunos possuem, porque muitas vezes o ensino de História se torna 
um simples decorar de fatos do período. Ao final da atividade foi perguntado se os alunos já tinham 
realizado uma atividade de História em que se mostrasse os lugares em que aconteceram e eles in-
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i 

formaram que não haviam participado de algo assim ou usado o Google Earth para esta finalidade.

A turma do turno da manhã era composta por 28 integrantes, estavam presentes na reali-
zação da atividade 14 alunos, posteriormente foram sete exibições.

Figura 4 - Gráfico da participação dos alunos do turno da manhã

Fonte: autoria própria (2021).

Na prova em que o conteúdo foi cobrado em questões objetivas, uma questão sobre a Re-
pública Romana obteve um índice de acerto de 73,91% do total da turma. Outra questão foi sobre 
a Democracia Ateniense e obteve um índice de 43,48% de acerto, o que demonstra as dificuldades 
em termos de conteúdos históricos e a importância de tais atividades. O total de alunos que res-
ponderam foi de 23 alunos.

Por sua vez, a turma do turno da noite era composta por 22 integrantes, estavam presentes 
na realização da atividade sete alunos e foram visualizadas por 11 pessoas após a realização da 
atividade.
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Figura 5 – Gráfico da participação dos alunos do turno da noite

Fonte: autoria própria (2021).

Na prova em que o conteúdo foi cobrado em questões objetivas, uma questão sobre a Re-
pública Romana obteve um índice de acerto de 84,21% do total da turma. Outra sobre Democracia 
Ateniense obteve um índice de 52,63% de acerto. O total de alunos que responderam foi de 19 
alunos.

A justificativa que explica a diferença tão expressiva sobre o acerto na questão envolvendo 
Roma e Atenas é que o conteúdo sobre a História de Roma foi abordado de forma dupla, no City 
Tour e com outra metodologia ativa, em que um encontro interdisciplinar abordou com mais profun-
didade as questões históricas referentes ao tema. Dessa forma, é possível explicar a razão de uma 
maior quantidade de acertos na questão referente ao tema. Somando os dados das duas turmas na 
visualização da atividade interdisciplinar, obtém-se 50 alunos e 103 visualizações da aula.

O assunto sobre a Democracia e Atenas teve uma abordagem pelo uso da técnica do city 
tour e, na sequência, foi abordado de forma mais teórica, apenas trabalhando-se com o conteúdo a 
ser desenvolvido e a indicação de leitura de texto, debate e explicação de conteúdo em aula remo-
ta. Dessa maneira, evidenciou-se uma maior dificuldade em se estabelecer as relações históricas 
com o conteúdo, por depender do conhecimento do aluno e de suas leituras, além de que ele tenha 
acompanhado a aula expositiva, mediada por tecnologia.
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Figura 6 - Comparativo entre visualizações e média do acerto nas questões com temas

específicos Atenas e Rom

a

Fonte: autoria própria (2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A impressão sobre o desenvolvimento desta atividade é a de que é possível notar o impac-
to das metodologias ativas no desenvolvimento da aprendizagem e o quanto isto é fundamental 
na formação do conhecimento. A diferença de tratamento de um conteúdo mediado por tecnologia 
permite que o estudante construa pontes entre os tipos de saber: teórico, prático ou técnico (MA-
RITAIN, 1947).

O conhecimento histórico de fatos isolado é algo que os alunos possuem, mas a grande di-
ficuldade ocorre quando se questiona sobre as relações e as consequências desses fatos em vista 
do conteúdo a ser desenvolvido nas disciplinas que necessitam desse conteúdo prévio.

A utilização do Google Earth permite que o aluno conheça os locais históricos, visite sítios 
arqueológicos e ouça o relato do porquê eles são importantes. Um livro de história apresenta o con-
teúdo, mas a memória associa certas imagens que não têm uma relação direta com certos fatos e 
sua importância. Pensar em Atenas e sua democracia não é imaginar o Partenon, mas a Ágora, e 
com o Google Earth é possível mostrar ao aluno o lugar.

Diante dos resultados obtidos, infere-se que, na recapitulação de assuntos que são funda-
mentais para as disciplinas, o somatório de técnicas, em abordagem por metodologia ativa, propor-
ciona uma forma de o aluno estabelecer as relações, análises críticas e fixar aquilo que servirá para 
sua formação. Em continuidade à aplicação da metodologia do city tour, alguns dados estáticos 
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serão aprimorados, como a relação entre os participantes da aula síncrona e sua eficácia na prova. 

A forma pela qual o aluno conhece lugares históricos é importante para consolidar esse 
saber e, principalmente, para possibilitar que ocorra o resgate dessas informações a qualquer mo-
mento em que o aluno precise e, assim, sirva para que ele as aplique em sua atividade profissional.
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ANEXOS

Anexo 1 - Da preparação prévia e do roteiro básico sugerido

Preparação prévia – perguntas utiliza-
das

Roteiro sugerido a partir da preparação

Qual a estrutura política da Pérsia antiga? 
Cite e explique sua importância histórica.

Visita a um zigurate e explicação sobre a 
consolidação do conhecimento histórico 
pela escrita e a formação do império.

Quais são as principais características po-
líticas de Atenas?

Visita a Atenas, Ágora, identificação de 
Esparta e Micenas, lugar da batalha das 
termópilas contra os persas

Como se estrutura a república e o império 
romano?

Visita ao fórum romano comentando sobre 
a estrutura administrativa.

Quais as principais características do feu-
dalismo?

Visita a Veneza e explicação da estrutura 
política do feudo.

Quais os principais fatos históricos que 
marcaram a Revolução Francesa? Onde 
e quando ocorreu e seus principais mo-
mentos ?

Visita a Paris, Louvre, com a explica-
ção sobre a passagem da monarquia à 
república e o retorno ao império.

O que foi a revolução socialista na Rús-
sia?

Visita a São Petesburgo e o contraste 
histórico da monarquia feudal e o surgi-
mento político do socialismo.

Outros fatos marcantes para a Alemanha, 
Estados Unidos da América, Brasil.

Visita a Berlim, Washington e ao Rio de 
Janeiro comentando sobre alguns fatos 
marcantes.
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Resumo: O presente artigo descreve a Formação Continuada “Compartilhando Saberes”, ocorrida 
no segundo semestre de 2020, nas Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT. A formação 
teve como propósito instrumentalizar os professores com subsídios didático-pedagógicos para 
aprimorarem suas práticas educativas, com interações dinâmicas, despertando o engajamento 
dos acadêmicos no processo de ensino e de aprendizagem, além de mitigar os entraves 
constatados na aplicação das Atividades Domiciliares mediadas pelas TICs (Tecnologias da 
Informação e Comunicação), realizadas em decorrência do cenário instaurado pela pandemia. 
Os coordenadores dos cursos de graduação receberam da comissão organizadora o desafio 
de planejar e implementar um momento formativo aos docentes da instituição, com base nas 
necessidades identificadas pelo coordenador ao longo do semestre anterior, podendo ser por 
meio de um Workshop (conhecimento aliado à prática) em ambiente virtual ou de um Webinar. 
Os professores da Faccat receberam uma vasta oferta de propostas formativas, nas quais se 
buscou a personalização de sua formação, com o intuito de contribuir e de oferecer os subsídios 
necessários. Eles foram instigados a escolher, entre vinte e quatro possibilidades, a participação 
em cinco delas, no mínimo. Para possibilitar a implantação e o aperfeiçoamento contínuo do 
caminho metodológico no processo formativo da Faccat, é necessário o engajamento dos 
gestores, dos professores, dos técnicos e dos acadêmicos, justificando a importância que a 
instituição dá à participação de todos os envolvidos nos momentos de Formação Docente. Com 
o “Compartilhamento de Saberes”, superou-se desafios, repensou-se o “fazer pedagógico” e 
as interações foram .redesenhadas, concluindo-se 2020 fazendo o melhor possível diante do 
contexto pandêmico instaurado.

Palavras-chave: Formação Docente. Formação Continuada. Compartilhamento de Saberes. 
Subsídios didático-pedagógicos. Práticas educativas.

FACCAT CONTINUING EDUCATION: SHARING KNOWLEDGE

Abstract: This article describes the Continuing Education “Sharing Knowledge” that took 
place in the second semester of 2020, at Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT. With 
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the purpose of qualifying teachers with didactic and pedagogical assistance to improve their 
educational practices, with dynamic interactions, provoking the students’ engagement in the 
process of teaching and learning, as well as mitigating the obstacles found in the application of 
Home Activities mediated by ICTs (Information and Communication Technologies), carried out 
due to the scenario set by the pandemic. The Undergraduate Courses Coordinators received 
from the Organizing Committee the challenge of planning and carrying out a training moment for 
the institution’s teachers, based on the needs identified by the coordinator along the previous 
semester, which could be a Workshop (knowledge allied to practice) in a virtual environment or a 
Webinar. Faccat professors received a wide range of training proposals, seeking to personalize 
their training, with the intention of contributing and offering the necessary subsidies. They were 
encouraged to choose, among twenty-four possibilities, to participate in at least five of them. To 
make the implementation and continuous improvement of the methodological path in Faccat’s 
educational formative process possible, it is necessary the managers, teachers, technicians and 
academics’ engagement, thus justifying the important role the institution gives to the participation 
of all those involved in Teacher’s Education moments. With “Sharing of Knowledge” challenges 
were overcome, the “pedagogical process” was rethought, the interactions were redesigned and 
the year of 2020 was over having in mind that the best possible was done in terms of dealing with 
the pandemic context.

Keywords: Teacher Training. Continuing Education. Knowledge Sharing. Didactic and pedagogical 
subsidies. Educational practices.

INTRODUÇÃO

Diante do cenário instaurado em razão da pandemia do novo coronavírus, o Sars-Cov-2, 
observou-se, ao longo de 2020, um período de excepcionalidades. Foram dois semestres atípicos, 
mas com muitas aprendizagens, flexibilizações e reinvenções. A FACCAT (Faculdades Integradas 
de Taquara) sempre desenvolveu um sério trabalho na busca contínua pela excelência no ensino e 
não faria diferente nesse momento. Deixar de pensar na qualificação do profissional egresso e no 
desenvolvimento humano nunca foi uma opção.

Sabe-se que   a   qualidade   do ensino é reflexo da qualificação e da competência do corpo 
docente, que, além de qualificado, deve estar alinhado aos princípios e à filosofia institucional. 
Esse alinhamento resulta do trabalho desenvolvido com os docentes, da comunicação, mas, 
principalmente, da Formação Continuada. Assim,
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[...] numa perspectiva dialógica, a formação continuada não se faz mais com cursos e pa-
lestras que promovam o acúmulo de conhecimentos, mas por meio de vivências educado-
ras que permitam uma reconstrução de identidade pessoal e profissional dos sujeitos [...] 
através de reflexões coletivas. Nesse processo de formação continuada, o professor tem a 
oportunidade de assumir novas posturas e um novo agir (MASETTO, 2018, p. 83).

Consciente da importância e ciente da necessidade, ao término do primeiro semestre letivo 
de 2020, a IES (Instituição de Ensino Superior) investiu na Formação Continuada de seus docentes 
e, para isso, propôs uma Formação Compartilhada – com todos os coordenadores de curso –, a 
fim de instrumentalizar os docentes com subsídios didático-pedagógicos para aprimorarem suas 
práticas educativas, com interações dinâmicas e com o engajamento dos acadêmicos nos processos 
de ensino e de aprendizagem, além de mitigar os entraves constatados na aplicação das Atividades 
Domiciliares mediadas pelas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação).

Tal proposta teve o objetivo de envolver os coordenadores de curso no processo de 
desenvolvimento de competências docentes, aumentar a adesão e o envolvimento dos docentes 
na formação continuada e buscar atender à necessidade da maior parte dos docentes.

Se a formação docente fosse realizada apenas por uma comissão institucional, as atividades 
oferecidas seriam limitadas à possibilidade de organização. Contudo, com o envolvimento de um 
número maior de profissionais que já fazem parte da estrutura institucional, foi possível oferecer 
atividades para atender a maior parte das necessidades dos docentes, sendo personalizadas e, ao 
mesmo tempo, com a orientação dos princípios, da filosofia e do caminho metodológico institucional.

Para medir o sucesso de uma ação, deve-se identificar e acompanhar

diversos indicadores e, nesse caso, iniciar com a análise da satisfação dos participantes da 
Formação Docente “Compartilhando Saberes”. Por isso, o objetivo do presente artigo é avaliar a 
satisfação dos docentes da Faccat com a proposta de tal formação e a aplicação das temáticas em 
sua sala de aula.

REFERENCIAL TEÓRICO

Muitas transformações e adaptações foram realizadas no ano de 2020 e afetaram a rotina dos 
acadêmicos, professores, colaboradores e gestores da Faccat. A relevância do professor e o olhar 
sensível para os acadêmicos fizeram e fazem a diferença em tempos tão difíceis, evidenciando-
se o quanto a ação docente é imprescindível para o sucesso dos processos de ensino e de 
aprendizagem.

Sabe-se que cada professor possui um “background” de acordo com a sua área de atuação e 
a sua expertise. Assim, acredita-se que o compartilhamento dedistintos saberes, por parte do corpo 
docente, é extremamente positivo para a excelência da educação. É esperado desses docentes
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[...] um envolvimento individual e coletivo com o novo processo pedagógico, com atitudes de 
abertura para a inovação, ousadia, coragem, compromisso, participação, disposição de modificar 
crenças, culturas, atitudes e ideias; disposição para o trabalho em equipe, de corresponsabilidade 
e de “pôr a mão na massa”. (MASETTO, 2009, p. 81).

Com o envolvimento dos coordenadores e dos professores da IES, a Formação Continuada da 
Faccat “Compartilhando Saberes” objetivou promover o planejamento, a organização e a aplicação 
de momentos de formação continuada, em ambiente virtual, para instrumentalizar os docentes da 
IES com subsídios didático-pedagógicos, a fim de aprimorar as práticas educativas, as interações 
dinâmicas e o engajamento dos acadêmicos com os processos de ensino e de aprendizagem.

Acredita-se que, para a formação qualificada dos acadêmicos para atuarem no mercado de 
trabalho, é necessário que esses profissionais do futuro desenvolvam competências e habilidades, 
por meio de estratégias ativas. Isso resulta nas interações e nas participações dos acadêmicos, 

pois a metodologia tradicional não é eficaz. Conforme afirma Hannas (2017):

A metodologia tradicional, baseada na aula expositiva, perpetua um conhecimento efêmero 
e fragmentado, preocupado apenas com a memorização do conteúdo de forma mecânica 
para uma eventual prova; o aluno, por sua vez, torna-se um expectador, um agente passivo, 
que, geralmente, não consegue apresentar sua visão crítica e reflexiva dos problemas abor-
dados. (HANNAS, 2017, p. 20).

Portanto, o papel do professor é promover a aprendizagem e desenvolver as condições 
necessárias para tanto. De acordo com Mitre et al. (2008), “torna-se essencial pensar em uma 
metodologia para uma prática de educação libertadora, na formação de um profissional ativo e apto 
a aprender a aprender” (MITRE et al., 2008).

As possibilidades de aprender perpassam o contexto tecnológico, possibilitando interações 

promovidas pela internet (NEVES et al., 2018):

O novo contexto tecnológico fez com que as pessoas se relacionassem com o mundo de 
forma diferente. Os indivíduos não aprendem somente com o mundo de forma diferente. 
Os indivíduos não aprendem somente através de estímulos e respostas, ação e reação. 
As muitas possibilidades de interação promovidas pela internet e pelos aparelhos digitais 
móveis alteraram a  forma de comunicação, de busca da informação e a cognição dos seres 
humanos. (NEVES et al., 2018, p. 22).

Ressalta-se que as possibilidades de aprender em diferentes ambientes virtuais resultaram 
na reestruturação dos caminhos traçados pelos estudantes para adquirir conhecimento.

APRESENTAÇÃO

Em março de 2020, fez-se necessária a interrupção das atividades presenciais no campus. 
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Logo foram buscadas alternativas para proporcionar formações aos professores, estabelecendo 
uma rede de apoio com suporte pedagógico e tecnológico, em parcerias com núcleos e setores da 
IES.

A Faccat já possuía e utilizava recursos do Google for Education. Assim, os professores 
passaram a estruturar suas aulas utilizando as principais ferramentas Google para organização 
destas, como o Google Sala de Aula (e todas as suas possibilidades e funcionalidades), o Google 
Hangout (aplicativo de comunicação por meio de texto e áudio), o Google Drive (documentos e 
tarefas), o Google Meet (aplicativo de vídeo para as aulas síncronas) entre outros. O primeiro 
semestre de 2020 foi concluído com Atividades Domiciliares mediadas pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) com aulas síncronas.

Ao término do primeiro semestre, constatou-se a necessidade de instrumentalizar os 
docentes da instituição com subsídios didático-pedagógicos, a fim de aprimorar as práticas 
educativas, as interações dinâmicas e o engajamento dos acadêmicos com os processos de 
ensino e de aprendizagem, bem como mitigar os entraves constatados na aplicação das Atividades 
Domiciliares mediadas pelas TICs.Para possibilitar a implantação e o aperfeiçoamento contínuo do 
caminho metodológico no processo formativo da Faccat, é necessário o engajamento dos gestores, 
dos professores, dos técnicos e dos acadêmicos, justificando a importância que a instituição dá à 
participação de todos os envolvidos nos momentos de Formação Docente.

Por isso, a proposta desenvolvida para a Formação Continuada, na qual foram oferecidos 
diversos Workshops e Webinars planejados, especialmente para os professores e professoras da 
Faccat, teve o envolvimento dos coordenadores dos cursos de graduação, do suporte do Núcleo 
de Atendimento Psicopedagógico (NAP), do Núcleo de Educação On-Line (NEO) e do Núcleo de 
Inovação Acadêmica (NIA).

Os professores da Faccat receberam uma vasta oferta de propostas formativas, nas quais se 
buscou a personalização de sua formação, com o intuito de contribuir   e de oferecer os subsídios 
necessários. Eles foram instigados a escolher, entre vinte e quatro possibilidades, a participação 
em cinco, no mínimo.

MÉTODOS E TÉCNICAS

Os coordenadores dos cursos de graduação receberam da comissão organizadora da 
Formação Docente, composta pela Vice-Direção de Graduação e pelos Núcleos envolvidos com a 
Formação Docente – Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), Núcleo de Educação On-line (NEO) 
e Núcleo de Inovação Acadêmica (NIA) – o desafio de planejarem e implementarem um momento 
formativo aos docentes da instituição, com base nas necessidades identificadas pelo coordenador 
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ao longo do semestre anterior, podendo ser por meio de um Workshop (conhecimento aliado à 
prática) em ambiente virtual ou um Webinar.

Para a realização da proposta formativa, os coordenadores dos cursos de graduação 
poderiam convidar professores com “backgrounds” nas temáticas elencadas.

Para que pudessem realizar o planejamento e propusessem uma oportunidade formativa 
significativa para os professores da IES, os coordenadores realizaram as seguintes etapas:

coleta de dados (análise prévia): o primeiro passo foi realizar a coleta de dados, consultando 
fontes diversas para, em seguida, analisar quais eram as maiores dificuldades e quais eram os 
entraves apontados pelos professores na aplicação das Atividades Domiciliares mediadas pelas 
TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação);

 definição do “foco” do Workshop: em seguida, foram definidos o foco e a temática abordada 
no workshop ou Webinar. Fazia-se necessário escolher um assunto pertinente, objetivando 
contribuir para aprimorar com a formação dos professores da IES, oferecendo subsídios para a 
prática docente.

elaboração e estruturação da proposta (escopo) do Workshop: para o planejamento da 
proposta, os coordenadores receberam um documento norteador, a fim de facilitar o planejamento.

Todas as propostas passaram por análise da comissão organizadora e, após   a validação, 
foi criada pelo NEO uma Sala de Aula no Google Classroom para cada Workshop, possibilitando a 
inserção e a organização dos materiais.

As propostas para os Workshops deveriam seguir uma organização, um roteiro definido pela 
comissão organizadora:

● 1º MOMENTO: Abertura (vídeo) / Introdução da temática

O coordenador de curso juntamente com a sua equipe e convidados, após definido o foco 
do Workshop, planejaram os materiais que foram disponibilizados aos participantes. Salienta-se 
que aos inscritos no Workshop foi permitida a realização desse primeiro momento de maneira 
assíncrona. Por isso, foi sugerido ao coordenador que gravasse um vídeo para a abertura e 
construísse um material criativo e didático abordando a temática.

O coordenador também poderia convidar especialistas no assunto abordado, disponibilizar 
links de vídeos, artigos, podcasts entre outros. Com isso, objetivou-se oferecer subsídios variados, a 
fim de aprimorar as práticas educativas, as interações dinâmicas e o engajamento dos acadêmicos 
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com o processo de ensino e de aprendizagem.

● 2º MOMENTO: Dia de debates (Google Meet)

Coube ao coordenador, com a sua equipe e convidados, agendar o “Dia de debates”, por 
meio do Google Meet. Na data e no horário agendados, os ministrantes deveriam propor uma 
discussão sobre a temática abordada no Workshop e mediar as discussões, provocando uma 
reflexão coletiva e a interação entre os inscritos.

A partir do dia 4 de agosto de 2020, todos os workshops foram disponibilizados aos professores 
da Faccat para realização das inscrições e acesso aos conteúdos e aos materiais disponibilizados 
no Google Classroom. Na Sala de Aula do Google, consultaram o roteiro do workshop e souberam 
as datas agendadas para o “Dia de debates”.

O lançamento dos Workshops e Webinars foi realizado entre os dias 04/08/2020 e 14/08/2020, 
sendo que o primeiro “Dia de debates” foi agendado para essa semana, em horário em que o 
coordenador teve disponibilidade para mediar as discussões e conduzir o grupo. O horário proposto 
favoreceu a participação da maioria dos professores.

O coordenador precisava disponibilizar no roteiro do Workshop, na Sala de Aula do Classroom, 
todas as datas dos debates e oferecer uma data mensal para as discussões sobre as temáticas: 1º 
Dia de debates – na semana de lançamento: de 10 a 14/08/2020 ;    2º Dia de debates – durante o 
mês de setembro.

● 3º MOMENTO: Entrega da tarefa

Na proposta do Workshop, foi solicitado que tivesse uma tarefa, uma atividade a ser 
desenvolvida pelos inscritos, que os levasse a colocar em prática o tema desenvolvido, devendo 
também ser estabelecido o prazo para entrega, com critérios claros e a descrição de tal tarefa.

Entre as temáticas discutidas na Formação Continuada da Faccat, destacam-se:
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● WORKSHOP: Google Classroom: Modelo Institucional 2020/2;

● WORKSHOP: “Usando o Google Classroom”: Nível Básico;

● WEBINAR: Os desafios docentes em época de novo normal;

● WEBINAR: “A Extensão no Currículo”;

● WORKSHOP: “Instrumentos de avaliação em aulas remotas”;

● WORKSHOP: “Desenvolvendo Atividades em Grupo e o uso de Rubricas na Plataforma 
Google Classroom;

● WORKSHOP: “Ação Docente: um contexto em transformação” – Módulo 1: Plano de 
ensino, o documento norteador da ação docente: competências/habilidades, estratégias e 
avaliação;

● WORKSHOP: “Ação Docente: um contexto em transformação” – Módulo 2: Estratégias – 
desenvolvendo um mapa mental de estratégias de sala de aula (metodologias);

● WORKSHOP: “Ação Docente: um contexto em transformação” – Módulo 3: As possibilida-
des metodológicas para as aulas on-line;

● WORKSHOP: “Ação Docente: um contexto em transformação” – Módulo 4: E os momen-
tos avaliativos?

● WORKSHOP: “Ação Docente: um contexto em transformação” – Módulo 5: Feedback – 
conversando com os alunos: estratégias, formatos e direcionamentos do Feedback;

● WEBINAR: “Ferramentas Tecnológicas para o Ensino e Aprendizagem On-line”;

● WORKSHOP: “Relação professor-aluno e o processo de aprendizagem”;

● WORKSHOP: “Criação de vídeos em dispositivos móveis”;

● WORKSHOP: “Um cardápio para o engajamento: ferramentas e técnicas para aumentar a 
participação dos alunos nas aulas on-line.”;

● WEBINAR: “Os desafios da Docência no Ensino Superior num cenário pós-pandemia”;

● WORKSHOP: “O novo conceito da Biblioteca Faccat: Bibliotecas Virtuais”;

● WEBINAR: “Autocuidado e Gerenciamento do Estresse em Tempos de Crise”.

RESULTADOS

Observou-se um crescimento exponencial na participação ativa dos professores da IES nas 
atividades formativas. O engajamento dos coordenadores foi notório e as propostas de workshops 
e webinars foram diversificadas, indo ao encontro das necessidades dos docentes.

Na Formação, foram abordadas atividades importantes para a reflexão, para
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o planejamento e para a condução do semestre, aprofundando o tema “Compartilhando 
Saberes”. Os professores tiveram a oportunidade de escolher, entre as temáticas oferecidas, as 
opções formativas que privilegiassem o seu foco de interesse.

Observa-se, no Quadro 1, as ofertas formativas, datas, duração e o número de participantes:

Quadro 1 - Workshops e Webinars - Agosto - Formação Docente 2020/2

AGOSTO
DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-

NAR
PROGRAMA PARTICI PANTES

03/08/2020 (SE-
GUNDA-FEIRA)

19h às 22h Reunião Geral 
Encerramento de 
2020/1 e início de 

2020/2

Google Classroom 
Modelo Institucional 

2020/2

Avaliação de 2020/1.

Apresentação do calendário e estratégias para 2020/2.

Abertura da Formação Docente 2020/2 - “Comparti-
lhando Saberes”.

Apresentação da estrutura da Sala Google

Classroom - Modelo Institucional 2020/2.

151

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES

04/08/2020 
(TERÇA-FEIRA)

19h às 22h “Usando o Google 
Classroom” Nível 

Básico

Postagem de mensagens no Mural. Criação de Tópicos 
e sua organização.

Desenvolvimento de diferentes atividades dentro do 
Google Classroom, bem como a organização destes.

14

04/08/2020 
(TERÇA-FEIRA)

19h às 22h WEBINAR: Os 
desafios docentes 
em época de novo 

normal

Promover a reflexão sobre os desafios que a pandemia 
da Covid-19 trouxe no redesenho dos       processos educa-
cionais.

29

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES

05/08/2020

(QUARTA-FEIRA)

19 horas WEBINAR: “A 
Extensão no Currí-

culo”

Dirimir dúvidas com o Relator do parecer que deu

origem a Resolução 7 de 18 de dezembro de 2018, que 
estabelece as diretrizes para a Extensão na Educação 
Superior Brasileira.

Trazer experiências de Práticas Extensionistas de outras 
instituições, por meio de exemplos e cases.

Discutir conceitos e avaliação de currículos e territó-
rios.

89

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES
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06/08/2020

(QUINTA-FEIRA)

19h às 
20h30min

“Instrumentos de 
avaliação em aulas 

remotas”

Quiz – Aplicação de Questionário via Formulários do 
Google.

Aplicação de Questionário via Documentos do Google.

Mentimeter – Avaliação Gameficada.

Avaliação Oral.

Ficha de Leitura de Artigo Científico .Simpósio de Artigo 
Científico. Trabalho em Grupo.

107

06/08/2020 
(QUINTA-FEIRA)

20h30min às 
22h

“Desenvolvendo 
Atividades em Grupo 
e o uso de Rubricas 

na Plataforma

Google Classroom”

Conhecimento das possibilidades de trabalhos em 
grupo em diferentes formatos (Google Doc., Google 
Apresentações, Google Meet, Canva, Prezi, Anchor).

Criação de rubrica, a partir de critérios utilizados em 
uma avaliação já realizada.

Feedback a partir da ferramenta “rubrica”, em diferen-
tes formatos de trabalhos (individuais e coletivos).

Postagem de mensagens no Mural.

Criação de Tópicos e sua organização.

Desenvolvimento de diferentes atividades dentro do 
Google Classroom, bem como a organização destes.

96

06/08/2020 
(QUINTA-FEIRA)

19h30min às 
22h

Segunda Edição

“Usando o Google

Classroom”- Nível 
Básico

48

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES

10/08/2020 (SE-
GUNDA-FEIRA)

19h às 21h “Ação Docente: Um 
contexto em transfor-

mação”

Módulo 1

Contextualização e o diagnóstico.

Plano de ensino, o documento norteador da ação 
docente: Competências/habilidades, estratégias e 
avaliação.

O contrato didático/pedagógico.

63

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES

11/08/2020 
(TERÇA-FEIRA)

19h às 21h WEBINAR: “Ferra-
mentas Tecnológicas 

para o Ensino e 
Aprendizagem On-

-line”

Como engajar os acadêmicos em aulas on-line; Inova-
ções pedagógicas com o uso da tecnologia;

Principais Aplicativos e Ferramentas para aulas online 
mais atrativas e participativas.

88

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES
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12/08/2020 
(QUARTA-FEIRA)

19h às 21h “Relação professor-
-aluno e o processo 
de aprendizagem”

Processos proximais: relação professor-aluno. Percep-
ções dos professores em relação aos alunos.

O professor como referência para o aluno. Emoções e 
aprendizagem.

Comunicação entre professor e aluno.

Estratégias de estreitamento de vínculos entre pro-
fessores e alunos.

Estratégias para acolher e encaminhar “situações

difíceis” em sala de aula (como lidar com as ansieda-
des dos alunos).

53

DATA HORÁRIO WORKSHOP/WEBI-
NAR

PROGRAMA PARTICI PANTES

13/08/2020 
(QUINTA-FEIRA)

19h às 
20h30min

“Criação de ví-
deos em dispositi-

vos móveis”

Criando vídeos com Tik Tok e Instagram. Animações com 
Powtoon.
Gravando a tela com Screencastify e Loom.
Editando vídeos com Kinemaster.

63

13/08/2020 
(QUINTA-FEIRA)

20h30min às 
22h

“Um cardápio para 
o engajamento: 

ferramentas e técni-
cas para aumentar 
a participação dos 
alunos nas aulas 

on-line.”

Jamboard: Como utilizar um quadro virtual para que os 
alunos continuem tendo o conceito de quadro.
Miro: organizando trabalhos colaborativos com os alu-
nos.
Como utilizar a gamificação para tornar a aula mais 
dinâmica e participativa. Kahoot: plataforma de ensino 
com técnicas de gamificação.

64

Fonte: Vice-Direção de Graduação das Faculdades Integradas de Taquara (2020).

A avaliação dos professores participantes da Formação Docente 2020 foi aplicada entre os 
dias 27 de agosto a 10 de setembro, por meio da “Sala dos Professores” do Google Sala de Aula. 
Foram obtidas 77 (setenta e sete) respostas.

Os professores foram indagados sobre à qual coordenação de curso estavam vinculados. 
Os docentes informaram ter vinculação aos cursos de: Administração (9,68%); Psicologia (8,87%); 
Pedagogia (8,06%); Matemática e Enfermagem (6,45% cada); Engenharia de Produção e Letras 
(5,65% cada); e Ciências Contábeis, Direito e História (4,84% cada). Os demais cursos apresentaram 
percentuais menores de participação.
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Tabela 1 - Coordenação à qual o docente está vinculado

À qual coordenação de cur-
so você se vincula?

Freq. %

Administração 12 9,68
Ciências Contábeis 6 4,84
Design 4 3,23
Direito 6 4,84
Enfermagem 8 6,45
Engenharia de Produção 7 5,65
Fisioterapia 5 4,03
História 6 4,84
Letras 7 5,65
Matemática 8 6,45
Pedagogia 10 8,06
Psicologia 11 8,87
Publicidade e Propaganda 3 2,42
Relações Públicas 5 4,03
Sistemas de Informação 5 4,03
Tecnólogo em Gestão Comercial 3 2,42
Tecnólogo em Gestão 
da Qualidade

3

2,42
Tecnólogo em Jogos Digitais 4 3,23
Tecnólogo Sistemas para Internet 3 2,42
Turismo 4 3,23
*Mestrado em Desenvolvi-
mento Regional

2

1,61
Secretaria de Graduação 1 0,81
Direção 1 0,81
TOTAL CIT. 124 100%

*Os percentuais são calculados em relação ao número de citações.

Fonte: Centro de Pesquisa Instrumental das Faculdades Integradas de Taquara (2020).

Os professores foram questionados sobre as suas expectativas referentes aos workshops e 
webinars. Evidencia-se, a seguir, as médias dos seguintes workshops e webinars:

Instrumentos de avaliação em aulas remotas, média 4,60;

● Usando o Google Classroom, com média 4,71;

● Criação de vídeos em dispositivos móveis, média 4,54;
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● Um cardápio para o engajamento: ferramentas e técnicas para aumentar a participação dos  
alunos nas aulas on-line, média 4,58;

● Relação professor-aluno e o processo de aprendizagem, média 4,76;

● Desenvolvendo Atividades em Grupo e o uso de Rubricas na Plataforma Google Classroom, 
média 4,62.

● Constata-se, assim, que os workshops e webinars atenderam de forma excelente às expectativas.
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Tabela 2 - Workshops e Webinars

Workshops e Webinars – AGOSTO

Tópicos Instru-
men tos 
de aval-

iação

Usando o 
Google 

Classroo

Cr iação 
de vídeos 
em dis-
positivo

Um cardá-
pio para o 

engajamen-
to:

Relação 
professor-alu-
no e o proces-
so de

Desenvolve ndo 
Atividades

em au-
las re-
m o t a s . 
( P r o f ª 
Ana

m (Profº 
Sandro)

s móveis 
(Profª An-

drea)

ferramentas 
e técnicas 
para aumen-
tar a

aprendiza-
gem (Profª 
Ana Paula)

em Grupo e o uso 
de Rubricas na

Melissa) participação 
dos alunos 
nas aulas 
on-line

Plataforma Goo-
gle Classroom

(Profª Fla-
via)

(Profª 
Cláudia)

Muito 45,45% 27,27% 32,47% 33,77% 
(26)

37,66% (29) 40,26%

bom (35) (21) (25) (31)
Bom 16,88% 7,79% 16,88% 20,78% 

(16)
11,69% (9) 18,18%

(13) (6) (13) (14)
Regular 5,19% 1,30% 46,75% 1,30% (1) - 2,60% (2)

(4) (1) (36)
Ruim - - - - - -
Muito ruim - - - - - -

Não 32,47% 63,64% 3,90% 
(3)

44,16% 
(34)

50,65% (39) 38,96%

participei (25) (49) (30)
Média 4,60 4,71 4,54 4,58 4,76 4,62
Desvio-pa drão 0,63 0,53 0,64 0,54 0,43 0,57

TOTAL 77 77 77 77 77 77

Fonte: Centro de Pesquisa Instrumental das Faculdades Integradas de Taquara (2020).

Além disso, foi solicitado aos professores que avaliassem os seguintes webinars, os quais 
obtiveram as médias que seguem:
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● Os desafios docentes em época de novo normal, média 4,49;

● A Extensão no Currículo, média 4,44;

● Ferramentas Tecnológicas para o Ensino e Aprendizagem On-line, média 4,44.

● Vale ressaltar, então, que tais webinars atenderam de forma excelente às expectativas.

Tabela 3 - Webinars

Webi-
nars

Tópicos Os desafios docen-
tes em época de 

novo normal

A Extensão 
no Currí-
culo

Ferramentas Tecnológicas 
para o Ensino e Aprendizagem

On-line
Muito bom 40,26% (31) 45,45% 

(35)
37,66% (29)

Bom 23,38% (18) 29,87% 
(23)

18,18% (14)

Regular 3,90% (3) 3,90% (3) 9,09% (7)
Ruim 1,30% (1) 2,60% (2) -
Muito ruim - 1,30% (1) -
Não participei 31,17% (24) 16,88% 

(13)
35,06% (27)

Média 4,49 4,44 4,44
Desvio-padrão 0,70 0,74 0,73
TOTAL 77 77 77

Fonte: Centro de Pesquisa Instrumental das Faculdades Integradas de Taquara (2020).

Foi solicitado aos participantes que atribuíssem uma nota geral que expressasse a sua 
satisfação em relação à formação, com a atribuição de notas de 1 a 5, sendo 5 a de maior peso. A 
média geral 4,43 evidencia que a formação atendeu de forma excelente aos objetivos propostos. O 
desvio-padrão não mostra divergência significativa de opinião.

Tabela 4 - Proporção em que a formação está agregando conhecimento.

Em que proporção está agregando conhecimento? Qt %
5 42 54,55
4 26 33,77

3 9 11,69
2 - -
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1 - -

TOTAL 77 100%
Média:4,43 Desvio-padrão:0,70

Fonte: Centro de Pesquisa Instrumental das Faculdades Integradas de Taquara (2020).

Deve-se mencionar, também, que foi solicitado aos participantes que atribuíssem um conceito 
que expressasse a aplicabilidade das temáticas em sala de aula. Para isso, foram utilizados os 
seguintes critérios: 5 - Sempre; 4 - Muitas vezes; 3 - Às vezes; 2 - Raramente; 1- Nunca.

A média geral 4,04 evidencia que a formação atendeu plenamente aos objetivos propostos. 
O desvio-padrão não mostra divergência significativa de opinião.

Tabela 5 - Aplicação da temática em sala de aula

É possível aplicar estas temáticas em sala de aula? Qt %
Sempre 21 27,27%
Muitas vezes 42 54,55%
Às vezes 14 18,18%
Raramente - -
Nunca - -
TOTAL 77 100%

Média:4,04 Desvio-padrão:0,67

Fonte: Centro de Pesquisa Instrumental das Faculdades Integradas de Taquara (2020).

Nos meses seguintes, as propostas abordaram as temáticas descritas nos quadros a seguir:
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Quadro 2 - Workshops e Webinars - Setembro - Formação Docente 2020/2

SETEM-
BRO

DATA HORÁRIO WORKSHOP / WE-
BINAR

PRO-
GRAMA

PARTICI 
PANTES

08/09/2020 
(TERÇA-FEIRA)

19h30min 
às 21h

Segunda Edição

“Um cardápio para o

Jamboard: Como utilizar um quadro virtual 
para que os alunos continuem tendo o con-
ceito de

16

engajamento: fer-
ramentas e técnicas 

para

aumentar a partici-
pação dos alunos nas 

aulas on-line.”

quadro.

Miro: organizando trabalhos colaborativos 
com os alunos.

Como utilizar a gamificação para tornar a aula

mais dinâmica e participativa.

Kahoot: plataforma de ensino com técni-
cas de gamificação.

21/09/2020

(SEGUNDA-FEIRA)

17h às 
18h30min

“Ação Docente: Um 
contexto em trans-

formação”

Módulo 2

Estratégias - desenvolvendo um mapa mental 
de estratégias de sala de aula (metodologias).

Cruzando os mapas mentais (competências 
e metodologias).

11

17/09/2020

(QUINTA-FEIRA

)

19h30min às 21h Segunda Edição 
“Criação de vídeos 
em dispositivos mó-

veis”

Criando vídeos com Tik Tok e Ins-
tagram. Animações com Powtoon.

Gravando a tela com Screencastify 
e Loom. Editando vídeos com Kine-
master.

12

29/09/2020 
(TERÇA-FEIRA)

17h30min às 19h WEBINAR: “Os desafios 
da Docência no Ensino 
Superior num cenário pós-
-pandemia”

A educação superior e a utilização de 
novas tecnologias.

Os impactos da pandemia da Covid-19, a 
longo prazo, na educação superior.

39

Fonte: Vice-Direção de Graduação das Faculdades Integradas de Taquara (2020)
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Quadro 3 - Workshops e Webinars - Outubro - Formação Docente 2020/2

OUTUBRO

DATA HORÁRIO EVENTOS PRO-
GRAMA

PARTICI 
PANTES

14/10/2020

(QUARTA-FEIRA)

17h às 
18h30min

“Ação Docente: Um contex-
to em transformação”

Módulo 3

As possibilidades metodológicas para as aulas 
on-line.

30

21/10/2020

(QUARTA-FEIRA)

17h30min 
às 

18h30min

“O novo conceito da Bi-
blioteca Faccat: Bibliotecas 

Virtuais”

- Apresentação do sistema Gnuteca;

- Integração entre as plataformas virtuais e o 
ambiente físico;

- Demonstração das bibliotecas vir-
tuais: Biblioteca Virtual Pearson e Minha Biblio-
teca;

34

27/10/2020

(TERÇA-FEIRA)

18h às 19h Webinar: “Autocuidado 
e Gerenciamento do 

Estresse em Tempos de 
Crise”

- Saúde do Trabalhador

- Fisiologia do Estresse

- Manejo do Estresse

27

Fonte: Vice-Direção de Graduação das Faculdades Integradas de Taquara (2020)
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Quadro 4 - Workshops e Webinars - Novembro - Formação Docente 2020/2

NOVEMBRO

DATA HORÁRIO WORKSHOP / WEBINAR PRO-
GRAMA

PARTICI 
PANTES

05/11/2020

(QUINTA-FEIRA)

17h30 às 
18h30min

Segunda Edição “Instru-
mentos de avaliação em 

aulas remotas”

Quiz – Aplicação de Questionário Via Formulá-
rios do Google

Aplicação de Questionário Via Documentos do 
Google

Mentimeter – Avaliação Gamefica-
da Avaliação Oral

13

Ficha de Leitura de Artigo Cientí-
fico Simpósio de Artigo Científico 
Trabalho em Grupo

16/11/2020

(SEGUN-
DA-FEIR A)

17h às 
18h30min

“Ação Docente: Um contex-
to em transformação”

Módulo 4

E os momentos avaliativos? 14

17/11/2020

(TERÇA-FEI-
RA)

17h30min 
às 19h

Segunda Edição 
“Relação professor-aluno 
e o processo de aprendiza-
gem”

Processos proximais: relação professor-aluno. 
Percepções dos professores em relação aos 
alunos.

O professor como referência para o alu-
no. Emoções e aprendizagem.

Comunicação entre professor e aluno. Estraté-
gias de estreitamento de vínculos entre profes-
sores e alunos.

Estratégias para acolher e encaminhar “situa-
ções difíceis” em sala de aula (como lidar com as 
ansiedades dos alunos).

12

24/11/2020 18h às 19h Segunda Edição - Saúde do Trabalhador 11

(TERÇA-FEI-
RA)

- Fisiologia do Estresse

Webinar: “ Autocuidado e

Gerenciamento do Estresse

- Manejo do Estresse

em Tempos de Crise”
Fonte: Vice-Direção de Graduação das Faculdades Integradas de Taquara (2020)
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Quadro 5 - Workshops e Webinars - Dezembro - Formação Docente 2020/2

DEZEMBRO

DATA HORÁRIO WORKSHOP / WEBINAR PRO-
GRAMA

PARTICI 
PANTES

21/12/2020 
(SEGUNDA-F 

EIRA)

17h às 
18h30min

“Ação Docente: Um contex-
to em transformação”

Módulo 5

Feedback – conversando com os alunos: 
estratégias, formatos e direcionamentos 
do Feedback.

10

Fonte: Vice-Direção de Graduação das Faculdades Integradas de Taquara (2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No segundo semestre de 2020, a Faccat tinha, aproximadamente, 180 professores ativos e 
grande parte destes participou dos Workshops e Webinars propostos. Constata-se que a participa-
ção foi reduzindo ao longo do semestre, devido às demandas inerentes à docência, considerando 
que muitos professores atuam apenas algumas horas na instituição.

Evidencia-se que foram vinte e quatro momentos oportunizados para a Formação Continua-
da e que os professores tiveram a oportunidade de escolher as opções formativas que aforassem 
o seu foco de interesse.

Após as participações, observou-se um aumento significativo da realização de práticas inte-
rativas por parte dos professores, com o uso de recursos tecnológicos.

Com o “Compartilhamento de Saberes”, superou-se desafios, repensou-se o “fazer pedagó-
gico”, as interações foram redesenhadas e 2020 foi concluído fazendo-se o melhor possível diante 
do contexto pandêmico instaurado.
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AVALIAR NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: REFLEXÕES 
DE UM CAMINHO POSSÍVEL

Pedro Fonseca Vasconcelos01

 

Rita de Cassia Silva Tagliaferre02

Resumo: A construção de um currículo baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 
perpassa pela identificação das necessidades individuais dos discentes para a construção de no-
vos conhecimentos e avaliação da aprendizagem. Nessa perspectiva, faz-se necessário pensar em 
ferramentas avaliativas no início, no meio e no fim de todo o processo de ensino-aprendizagem. 
Sendo assim, o presente artigo trata de um relato de experiência acerca do processo avaliativo em 
um módulo temático do curso de Medicina no segundo semestre de 2020. Observou-se a importân-
cia do uso da avaliação diagnóstica para identificar os conhecimentos prévios dos alunos, sendo 
utilizada uma enquete por meio de uma ferramenta digital. Esse tipo avaliativo é necessário em um 
currículo baseado na TAS, que permitem traçar estratégias de ensino condizentes com a realidade 
do alunado. No que diz respeito à avaliação somativa, percebeu-se que o teste ainda é preferido 
pelos alunos em detrimento de estratégias alternativas, como PechaKucha, motivando-os, embora 
não meça as competências procedimentais e atitudinais para o módulo em questão. Além disso, o 
feedback foi identificado como uma ferramenta potente para identificar as debilidades e promover 
mudanças a fim de se criar um ambiente mais favorável ao aprendizado, trazendo dinamicidade 
ao módulo. Assim, foi possível identificar a importância da avaliação formativa como mediadora de 
um aprendizado potencialmente significativo. Por fim, ressalta-se o uso das rubricas de avaliação, 
apresentadas de maneira prévia aos discentes, como uma estratégia importante em busca da ela-
boração de materiais significativos pelos alunos, possibilitando que os erros fossem encarados de 
forma positiva, gerando intencionalidade no aprender. Portanto, conclui-se que as estratégias ava-
liativas em um currículo baseado na TAS devem conter ferramentas avaliativas condizentes com 
seus princípios, como o envolvimento e a  intencionalidade do estudante, desde a diagnose das 
necessidades individuais até a avaliação quantitativa final.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Avaliação. Educação. Metodologia de Pesquisa.
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EVALUATING FROM THE MEANINGFUL LEARNING PERSPECTIVE: REFLEC-
TIONS ON A POSSIBLE PATH

Abstract: The construction of a curriculum based on the Theory of Meaningful Learning (TAS) in-
volves the identification of the individual needs of students to build new knowledge and evaluate 
learning. In this perspective, it is necessary to think of evaluation tools at the beginning, middle and 
end of the whole teaching-learning process. Therefore, this article is an experience report about the 
evaluation process in a thematic module of the Medical course in the second semester of 2020. It 
was observed the importance of using diagnostic evaluation to identify students’ previous knowl-
edge, using a poll using a digital tool. This type of evaluation is necessary in a curriculum based 
on TAS, since it allows to outline teaching strategies consistent with the reality of the student body. 
With regard to summative assessment, it was noticed that the test is still preferred by students over 
strategies such as PechaKucha, motivating them, although it does not measure the procedural 
and attitudinal skills for the module in question. In addition, feedback was identified as a powerful 
tool for identifying weaknesses and promoting changes to create a more favorable environment for 
learning, bringing dynamism to the module. Thus, it was possible to identify the importance of for-
mative assessment as a mediator of potentially significant learning. Finally, we emphasize the use 
of assessment rubrics, previously presented to students, as an important strategy in search of the 
development of meaningful materials by students, allowing errors to be viewed in a positive way and 
generating intentionality in learning. Therefore, it is concluded that the assessment strategies in a 
curriculum based on TAS must contain assessment tools consistent with its principles of generating 
student involvement and intentionality to learn in a meaningful way, from the diagnosis of individual 
needs to the final quantitative assessment.

Keywords: Meaningful Learning. Assessment. Education. Research Methodology.

INTRODUÇÃO

Uma aprendizagem é significativa se o estudante é ativo e participa do processo ensino-
-aprendizagem e esse aprendizado é baseado na intencionalidade e no material significativo que é 
apresentado ao aprendiz (AUSUBEL, 2003a). Assim, tornar um aluno protagonista do seu conhe-
cimento perpassa pela mediação/orientação de um professor, que estimula seu aluno a vivenciar 
experiências significativas no ambiente educativo (HOFFMAN, 2014). Esse processo é avaliativo, 
pois cabe ao docente criar um cenário propício à aprendizagem de todos, por meio da identificação 
das necessidades individuais e da adequação da sua prática.

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), a avaliação é um ponto importante 
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no processo ensino-aprendizagem, a qual deve ser linear e progressiva, valorizando os avanços 
do aprendiz (MOREIRA, 2013). O ato de avaliar deve acontecer durante todo o processo e não so-
mente no final; ele deve ocorrer de maneira qualitativa, permitindo que o discente possa aprender 
com seus erros. Desse modo, é necessário o uso de instrumentos avaliativos significativos na con-
tramão dos testes convencionais, a exemplo do mapa conceitual, que permite ao aluno externalizar 
o que sabe acerca de determinado conteúdo e como ele organiza os conceitos em sua mente.

Nesse sentido, parte-se da seguinte questão norteadora: quais são as reflexões acerca 
das avaliações em um currículo por aprendizagem significativa?   Para responder tal pergunta, 
traçou-se o objetivo com o intuito de  refletir sobre o desenvolvimento de atividades avaliativas em 
ambiente remoto, em um módulo do curso de Medicina, baseando-se na Teoria de Aprendizagem 
Significativa. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Avaliação e seus formatos

O termo avaliação de aprendizagem surgiu no século XX, sendo anteriormente chamado 
de exame e de teste, em que se seguia uma vertente de medida (SOUZA, 2012). A mesma auto-
ra ressalta que esse caráter de mensuração assumiu um papel de verificação do rendimento dos 
estudantes, ainda vigente em setores educacionais, lançando mão de testes padronizados nesse 
período.

O conceito de avaliação, segundo Luckesi (2014),

é formulado a partir das determinações da conduta de «atribuir um valor ou qualidade a 
alguma coisa, ato ou curso de ação...», que, por si, implica um posicionamento positivo 
ou negativo em relação ao objeto, ato ou curso de ação avaliado. Isto quer dizer que 
o ato de avaliar não se encerra na configuração do valor ou qualidade atribuídos ao 
objeto em questão, exigindo uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao 
objeto de avaliação, com uma consequente decisão de ação. (LUCKESI, 2014, p. 76).

Fica explícito na fala do autor o caráter dinâmico a ser assumido no processo avaliativo, uma 
vez que o termo denota uma ação/tomada de decisão frente a uma constatação. Segundo Con-
tradiopoulos et al. (1997), é consenso dizer que “avaliar consiste fundamentalmente em fazer um 
julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, 
com o objetivo de ajudar na tomada de decisões” (CONTRADIOPOULOS et al., 1997, p. 31). Esse 
conceito de avaliação é um constructo oriundo da discussão de pesquisadores ao longo dos anos, 
desde que surgiu com Ralph Tyler, nos anos 1930.

Tyler (1949) conceituou que o processo de avaliação deve determinar os pontos fortes e 
fracos de um currículo, com base em objetivos educacionais previamente traçados. Além disso, é 
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preciso conhecer se tais objetivos têm alcançado os resultados desejados e o que tem sido feito 
para atingi-los. As ideias de Tyler foram perpetuadas por outros pesquisadores da área, ainda na 
segunda metade do século XX, focando na construção de objetivos educacionais a serem alcança-
dos e, consequentemente, do currículo (SOUZA, 2012).

Na contramão do pensamento de Tyler, surgiram nos Estados Unidos da América várias 
vertentes, dentre as quais se destaca o pensamento de Bloom, o qual propõe um modelo mais ra-
cionalizado para construção desses objetivos e que leva em consideração as experiências prévias 
do aluno (SOUZA, 2012). Nesse sentido, a ideia de trabalhar com objetivos que abarquem várias 
dimensões, tais quais a afetiva, psicomotora e cognitiva, passa a se compreender a avaliação como 
processual, contínua e personalizada.

Assim surgem as classificações das avaliações, entre elas a somativa, a diagnóstica e a for-
mativa (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1975; ANDRADE; CIZEK, 2010). É considerado avaliação 
somativa qualquer teste que tem como finalidade categorizar o desempenho do estudante e que é 
aplicado ao final de uma unidade, semestre ou ano escolar. Esse tipo de avaliação leva em conta 
aspectos quantitativos, como a utilização de notas para categorizar a capacidade de um aluno 
absorver determinado conteúdo.

Já a avaliação diagnóstica permite que o professor reavalie sua prática, identificando as 
dificuldades e habilidades dos estudantes para desempenhar as atividades propostas ao longo do 
período (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1975; LUCKESI, 2014). Assim, ao ser aplicada inicial-
mente, ou seja, antes de começar o conteúdo, o docente pode adaptar sua metodologia a esses 
alunos, podendo modificar o plano de ensino traçado (MIRAS; SOLÉ, 1996). Entretanto, ela pode 
ser aplicada, também, durante o processo de aprendizagem, permitindo acompanhar o progresso 
do alunado.

Por último, a avaliação formativa é aplicada no percurso da unidade de aprendizagem, per-
mitindo que professor e aluno possam se reavaliar. Esta tem um caráter qualitativo, em que o aluno 
não é visto como um conceito ou nota. Vale ressaltar, todavia, que todas podem ser aplicadas sem 
anularem seu valor, elas apenas possuem objetivos diferentes (OLIVEIRA; SENGER, 2014).

Para Hoffman (2014), o ato de avaliar é um processo dinâmico que leva em conta experiên-
cias educativas individuais e grupais, analisando desde a aprendizagem do conteúdo e aprofun-
damento nestes até as relações estabelecidas com os pares no ambiente escolar. Em cada tarefa 
proposta, existirão respostas e reações diferentes, as quais permitirão que o avaliador conheça o 
aluno ao ponto de conseguir provocar-lhe para o envolvimento com as atividades propostas.

O processo de ensino-aprendizagem tem privilegiado, historicamente, a transmissão de con-
teúdo e de mensuração dos acertos dos alunos em um teste, baseando-se em dados quantitativos 
e classificatórios para fornecer resultados de desempenho ao discente (MENDES, 2005; ZAINKO, 
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2008). Para Mendes (2005), não se pode reduzir o avaliar a momentos formais, tais quais os de 
aplicação final de uma prova, e é preciso reavaliar a prática docente para compreender a avaliação 
como processo contínuo, rompendo um modelo que coloca o aluno como oprimido. Evidencia-se 
assim que ainda há que se avançar no conhecimento e aplicação das avaliações para esse público, 
pensando inclusive nas habilidades e atitudes que se pretende com o profissional a ser formado na 
academia.

1.2 Teoria da Aprendizagem Significativa

A Aprendizagem Significativa surgiu em um cenário de contraposição a um modelo de 
aprendizagem denominado mecânico, em que o aluno aprende de maneira passiva, ou melhor, 
apenas memoriza os conhecimentos (AUSUBEL, 2003b; MOREIRA, 2010). A Teoria da Aprendiza-
gem Significativa (TAS), criada por David Ausubel, traz consigo a ideia de que novos saberes são 
adquiridos, intencionalmente, a partir de conhecimentos prévios, em um movimento de diferencia-
ção progressiva, reconciliação integradora, organização sequencial e consolidação (PELIZZARI et 
al. 2002; LEMOS, 2006).

A TAS se ancora no escopo das teorias construtivistas, as quais afirmam que o aluno cons-
trói o seu conhecimento (AUSUBEL, 2003a). Essa teoria parte do princípio de que a construção 
de um novo significado é baseada na organização dos conceitos que já sabemos, ou seja, é cons-
truída pela interação com nosso conhecimento prévio (MOREIRA, 2013). O processo que nos leva 
a essa organização/interação é chamado de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003b). Vale 
ressaltar que, para a sua efetividade, os subsunçores, conhecimentos prévios relevantes à nova 
aprendizagem, devem estar bem consolidados para que não sejam encarados como um obstáculo 
à nova aprendizagem. Caso contrário, faz-se necessário o uso mecanismos para a construção e/ou 
distinção dos subsunçores para o aprender, também chamados de organizadores prévios (RONCA, 
1976).

Na visão clássica da TAS, proposta por David Asusubel, o conhecimento deve ser construí-
do partindo de ideias gerais até chegar nas especificidades do conteúdo aplicado, esse fenômeno 
é conhecido como princípio da diferenciação progressiva (MOREIRA, 2013). Essa abordagem ini-
cial deve ser retomada após a apresentação dos exemplos específicos com vistas à construção do 
novo conhecimento de maneira “descompartimentalizada”, princípio esse conhecido como reconci-
liação integrativa (AUSUBEL, 2003b).

Entretanto, existem outras vertentes além da clássica, tais quais a Humanista, a Interacionis-
ta-social, de Campos Conceituais e a Crítica, sendo essa última o foco desta discussão. A Teoria da 
Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) surgiu embasada nos princípios ausubelianos clássicos 
e nas ideias de Postman e Weingartner, mas sugere que a aprendizagem é fruto do questionamen-
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to, ou seja, advém da criticidade do aprendiz (MOREIRA, 2013). Para este autor, a aprendizagem 
significativa deve ser subversiva e só o será se acontecer de maneira crítica ao modelo de ensino 
tradicional vigente. A TASC entende a sala de aula como ambiente de facilitação da aprendizagem 
e tem os seguintes princípios: 1) conhecimento prévio; 2) interação social e do questionamento; 3) 
não centralidade do livro texto; 4) aprendiz como perceptor/representador; 5) conhecimento como 
linguagem; 6) consciência semântica; 7) aprendizagem pelo erro; 8) desaprendizagem; 9) incerteza 
do conhecimento; 10) não utilização do quadro-de-giz; e 11) abandono da narrativa.

Acredita-se que as perguntas são norteadoras do pensamento crítico, estimulando a cons-
trução de um conhecimento mutável. Além disso, é importante levar em conta que cada indivíduo 
constrói os significados com base em seu contexto de vida e o estímulo à aprendizagem deve vir 
da diversidade de materiais e estratégias de ensino utilizados em todo processo de produção do 
saber ou da nova linguagem (MOREIRA, 2013).

Partindo-se do princípio de que a aprendizagem significativa se baseia em percepções/ex-
periências prévias, é importante compreender que nem sempre esses conhecimentos prévios são 
subsunçores (AUSUBEL, 1980; 2003b). Assim sendo, é necessário deixar claro que o conhecimen-
to é mutável e muitas vezes o que já sabemos pode ser entendido de outra maneira, por isso a 
importância de um ensino livre de narrativas e que tenha os alunos como protagonistas.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

O presente artigo é um relato de experiência sobre o processo avaliativo no módulo temá-
tico de Métodos de Estudo e Pesquisa (MEP), por meio da aprendizagem remota. O público alvo 
das atividades avaliativas foram alunos do segundo período do curso de Medicina em uma Insti-
tuição de Ensino Superior da cidade de Vitória da Conquista, localizada no sudoeste da Bahia, no 
segundo semestre de 2020.

O módulo em questão tem enfoque no aprendizado de métodos para análise de dados 
quantitativos e qualitativos, em especial o uso de ferramentas da Bioestatística Descritiva e Analíti-
ca. Ademais, pretende-se trabalhar aspectos éticos e metodológicos da construção de projetos de 
pesquisa. Como competências procedimentais e atitudinais, buscou-se desenvolver a capacidade 
de resolução de problemas práticos, comunicação científica, criatividade, pensamento crítico, tra-
balho em equipe, postura ética e colaborativa. As competências para o módulo são embasadas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Médico de 2014, atingidas por meio do uso de Metodo-
logias Ativas de Ensino.

No MEP existem propostas avaliativas previamente estabelecidas, sendo elas: diária, cog-
nitiva (em dois momentos), projeto de pesquisa e apresentação do projeto. Além dessas atividades 
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avaliativas somativas, lança-se mão de avaliações formativas ao longo de todo o semestre. Nos 
resultados, pretende-se explanar acerca das estratégias traçadas para se contemplar a proposta 
avaliativa somativa e formativa para o módulo, bem como acrescentar a importância do uso da 
avaliação diagnóstica. O processo de construção e discussão dos resultados se ancora na Teoria 
da Aprendizagem Significativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação deve ser utilizada desde o início da construção de um currículo por meio da 
identificação dos subsunçores para aquele determinado conteúdo a ser introduzido e, por meio de 
uma avaliação diagnóstica, deve-se perceber se os alunos possuem esses conhecimentos prévios 
necessários para a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2013). A partir disso, é possível pensar 
em organizadores prévios ou pseudo-organizadores prévios que auxiliarão, progressivamente, na 
consolidação da aprendizagem, pautada no uso de materiais educativos diversificados.

Tal premissa pautou o início do planejamento das atividades avaliativas para o módulo de 
MEP, tendo como proposta o uso de uma avaliação diagnóstica para identificar as necessidades 
individuais dos alunos e o conhecimento prévio acerca das temáticas a serem trabalhadas. Como 
ferramenta foi utilizado um questionário, por intermédio da ferramenta digital Mentimeter, com uso 
de questões de múltipla escolha e discursivas e, também, nuvens de palavras. Com base nessa 
avaliação, percebeu-se que cerca de 50% da turma não possuía conhecimento acerca das ferra-
mentas em Bioestatística mas, em contraposição, conheciam as etapas para elaboração do projeto 
de pesquisa.

Ao introduzir um novo conceito em sala de aula precisamos ter ciência de quais saberes pré-
vios os alunos carregam, entendendo que nesse espaço a interação professor-aluno deve ocorrer 
de maneira dialógica e movida por perguntas/questionamentos que levem a uma aprendizagem 
significativa (MOREIRA, 2006). Na perspectiva da TASC, esse novo conhecimento deve ser perce-
bido pelos alunos como uma nova forma de se comunicar, uma nova linguagem (MOREIRA, 2006; 
2013). Entende-se que a interação entre aprendiz e docente facilita a mediação para se atribuir 
significado ao novo, bem como a diversificação de materiais instrucionais nesse processo é salutar 
para instigar a aprendizagem.

Sendo assim, o Plano de Ensino-Aprendizagem (PEA) foi traçado visando à construção dos 
subsunçores para aprendizagem dos conteúdos por meio de pseudo-organizadores prévios. Entre 
as estratégias utilizadas, destacam-se o uso de podcasts, mapa mental e discussão de casos. Tais 
saberes necessários à aprendizagem de novos conhecimentos foram medidos por meio de enque-
tes. 



pág. 48

AVALIAR NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM SIG-
NIFICATIVA: REFLEXÕES DE UM CAMINHO POSSÍVEL

Pedro Fonseca Vasconcelos
Rita de Cassia Silva Tagliaferre

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.2 | n.1 | 1º Semestre 2022| p.41-52

Em um contexto de educação formal, a diagnose realizada pelo professor das necessidades 
dos alunos é um ponto de partida importante ao se tratar de aprendizagem significativa, visto que o 
planejamento das atividades a serem realizadas passa por esse momento (LEMOS, 2006). Encarar 
a aprendizagem como processual é salutar para se pensar em todas as etapas de construção do 
conhecimento, levando em conta a interação entre alunos, as características individuais e as estra-
tégias necessárias para construção dos novos significados.

No tocante ao PEA, vale ressaltar que este foi discutido com os discentes para se estabele-
cer um contrato didático, tendo como uma das propostas a discussão da avaliação. Nesse momen-
to, foi possível identificar, em parceria com os alunos, a necessidade de se utilizar uma ferramenta 
avaliativa cognitiva diferente do teste, característico da avaliação somativa. Assim, ficou estabele-
cido o uso da técnica PechaKucha para a primeira avaliação cognitiva do módulo, que privilegia a 
identificação de competências conceituais, atitudinais e procedimentais a serem desenvolvidas no 
MEP.

O PechaKucha consiste em uma apresentação, que pode ser em formato Power Point, com 
duração de seis minutos e quarenta segundos no total, devendo ter 20 páginas de slides com tem-
po de 20 segundos para cada uma (SPILKER; NASCIMENTO; MORGADO, 2014). Nessa técnica, 
privilegia-se o uso de imagens simples e palavras-chave para auxiliar a explicação pelo orador, 
proporcionando uma apresentação dinâmica. Assim sendo, estabeleceu-se os seguintes critérios 
para avaliação: uso adequado dos conceitos e do tempo, clareza na apresentação das ideias, uso 
dos temas propostos, objetividade, aplicabilidade do conteúdo na prática, referências adequadas e 
envio no prazo correto.

Após a realização do PechaKucha os discentes relataram dificuldade em organizar o con-
teúdo nas normas e no tempo proposto, além de identificarem a importância de auxílio para lidar 
com as ferramentas tecnológicas necessárias à confecção da apresentação. Embora o docente 
responsável tenha identificado a potencialidade da ferramenta para desenvolvimento de habilida-
des comunicativas e trabalho em equipe, percebeu-se que a turma criou uma experiência negativa 
com o método, o que comprometeu a aprendizagem.

Na Teoria da Aprendizagem Significativa é postulado que a aprendizagem é facilitada quan-
do há uma experiência afetiva positiva; caso contrário, a aprendizagem não será significativa (DOS 
SANTOS, 2007). Desse modo, as emoções estariam ligadas à forma de aprender, uma vez que 
determinam o modo como o indivíduo age e como ele se relaciona e como ele interage com o am-
biente de aprendizagem formal. De acordo com Dos Santos (2007), são as emoções e sentimentos 
que estabelecem as formas de significação, ou seja, de construção de um novo conhecimento.

Visando a estabelecer uma relação positiva dos alunos com o módulo, a segunda avaliação, 
que já estava prevista em formato de teste, foi precedida por discussão de situações-problema 
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do conteúdo, listas de questões e podcasts. O uso de testes em detrimento de outras atividades 
avaliativas pareceu ser ainda uma ferramenta com maior aceitação entre os discentes. Entretanto, 
sabe-se que o teste privilegia a avaliação dos conteúdos. Nessa perspectiva, mesmo tendo obser-
vado um bom desempenho dos estudantes no teste, não foi possível perceber as habilidades e 
competências desenvolvidas nessa avaliação final.

Segundo Lemos (2006), as características individuais influenciam diretamente na interação 
que acontece entre os discentes, docente e o saber, proporcionando um local favorável para a 
construção dos novos conhecimentos. Entre elas podem ser citadas a intencionalidade do aluno, a 
autogestão do ensino, as relações afetivas e as cognitivas (PELIZZARI et al. 2002). Já as estraté-
gias de ensino são de responsabilidade do professor, que precisa conhecer seus alunos, organizar 
um material de ensino apropriado e pensar em formas de avaliar condizentes com a TAS (LEMOS, 
2006). Somado a isso, fatores externos, como o contexto social, político, econômico e ambiental, 
também influenciam na criação desse ambiente em que a aprendizagem ocorre, sendo externa, 
muitas vezes, à vontade desses agentes mencionados anteriormente (LEMOS, 2006).

Percebendo que a aprendizagem significativa possui influência multifatorial (individual, rela-
cional e externa), a avaliação formativa foi uma ferramenta imprescindível para promover a cons-
trução de um ambiente que favorecesse essa aprendizagem. Além de momentos destinados aos 
feedbacks formais em grupo e individuais, ao final de cada atividade cognitiva foram realizadas 
devolutivas ao longo de todas as aulas com vistas à identificação das debilidades e potencialidades 
dos discentes e do docente responsável pelo módulo. Como se sabe, a avaliação de aprendiza-
gem precisa impulsionar o autoconhecimento, sendo acolhedora, integrativa e inclusiva (LUCKESI, 
2002).

Quando praticada pensando, de fato, no aprendizado do discente, a avaliação permite re-
direcionar a prática docente a fim de promover o desenvolvimento dos alunos (LUCKESI, 2014). 
Para tal, é necessário compreender o educando nas esferas afetivas, psicomotoras e cognitivas, 
trabalhar para atingir um patamar ideal de aprendizagem em cada conteúdo, além de manter um 
rigor técnico e científico para sua orientação, possibilitando a orientação de um instrumento que 
proporcione uma aprendizagem significativa.

Pensando nisso, a cada atividade avaliativa proposta foi construído um instrumento nor-
teador (rubrica), apresentado, previamente, à turma e que possibilitou a clareza no que se preten-
dia com a avaliação. Nessa vertente, a rubrica para a escrita do projeto de pesquisa contemplou 
os seguintes critérios: formatação segundo as normas Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), apresentação da proposta (tema, pergunta, introdução, justificativa, hipótese e referencial 
teórico), metodologia (tipo de estudo, amostra, local de coleta, técnica de coleta de dados, método 
de análise e atendimento aos preceitos éticos) e planejamento (cronograma e orçamento). Para a 
apresentação do projeto, foram elencados os seguintes critérios: adequação ao tempo, abordagem 
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dos tópicos essenciais, objetividade e clareza na apresentação. Todas essas rubricas seguiram 
uma escala de avaliação por competências de “Muito satisfatório” à “Insatisfatório”.

Tal proposta foi vista de maneira positiva, tanto pelos discentes quanto pelo docente, já 
que norteou a atividade para atingir os objetivos propostos. Vale salientar que as rubricas foram 
construídas de maneira colaborativa com os estudantes; ademais, aqueles que não atingiram a 
totalidade de pontos estabelecidos após a avaliação tiveram a oportunidade de refazer o projeto. 
Para a TAS, um erro deve ser encarado como uma oportunidade de aprender o novo e não deve 
ser punido (MOREIRA, 2006). Dessa forma, cria-se um ambiente confortável para o aprendizado e 
a chance de estabelecer uma relação afetiva positiva com o conteúdo do módulo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao organizar um currículo baseado na TAS o professor deve pensar que o objetivo a ser 
alcançado é a aprendizagem significativa, traçando avaliações no início, no meio e no fim de todo 
o processo de ensino-aprendizagem (LEMOS, 2006). Desse modo, desde o início, o docente con-
seguiu traçar estratégias específicas e acompanhar o desenvolvimento deles. Não existe ensino e/
ou avaliações estáticos, eles são dinâmicos e devem se adequar às necessidades dos estudantes. 

Neste contexto, o relato de experiência apresentado evidencia o caráter dinâmico estabe-
lecido para o processo avaliativo do módulo de MEP, o qual precisou de ajustes ao longo do seu 
desenvolvimento, privilegiando o estabelecimento de um ambiente propício para a aprendizagem 
significativa. A avaliação diagnóstica se mostrou efetiva para identificar as necessidades do aluna-
do, mas as avaliações somativas ainda permanecem como um ponto de fragilidade para constru-
ção de experiências afetivas mais positivas que geram intencionalidade para aprender.

Por fim, pode-se ressaltar e reafirmar o uso da avaliação formativa como mediadora de 
todo processo de ensino-aprendizagem, sendo capaz de nortear a prática docente e promover au-
toconhecimento dos discentes. Tal fato corroborou a literatura e convida à reflexão sobre o uso dos 
feedbacks formais e informais como ferramentas para se alcançar uma aprendizagem significativa.
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Resumo: O presente trabalho teve como objeto de estudo a utilização de mapa mental como es-
tratégia ativa de ensino-aprendizagem, objetivando-se apresentar a construção de mapa mental na 
perspectiva das recomendações apresentadas pelo docente. Trata-se de um estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência, realizado em uma faculdade paraibana no segundo semestre de 2020, 
com 20 alunos do componente curricular Metodologia do Estudo, ofertado no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. O componente apresentava como objetivo identificar o desenvolvimento do discen-
te em suas atividades práticas e a assimilação do conteúdo. Ao se avaliar os dados da construção 
do mapa mental, identificou-se que 75,0% dos alunos vinculados realizaram a atividade, enquanto 
25,0% não realizaram o envio. Quanto ao desenvolvimento da atividade, 53,3% utilizaram progra-
mas como Word, Power Point ou fizeram de modo manuscrito e 46,7% dos alunos usaram pro-
gramas específicos disponíveis na internet, tais como o Cmaptools e X-mind. Quanto às lacunas 
apresentadas a partir das rubricas recomendadas, o maior percentual (25,0%) se referia à ausência 
de elementos gráficos/desenhos e abreviações, caracterizando, por vezes, textos longos e a não 
presença de letras grandes (19,0%); a não utilização de cores diferentes e a ausência de ideia 
central representaram, respectivamente, 22,0% e 9,0% das lacunas observadas. Entre os aspec-
tos percebidos, identificou-se que a dificuldade do aluno em construir um mapa mental pode estar 
relacionada a ativar um processo de mudança na sua forma de organizar um pensamento lógico, 
em que as ideias vão se articulando e fazendo sentido. Ainda, a construção de mapas mentais 
possibilita formar um poderoso arcabouço lógico da redação e, se há dificuldades nesse processo, 
ele também revela de forma pungente quando a lógica está sem coerência. Estudar utilizando os 
mapas mentais como recurso de aprendizagem permite o melhor entendimento de argumentos 
complexos, aumenta o poder de síntese, aprimora a capacidade de memorização e torna o apren-
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dizado mais significativo. 

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Ensino. Medicina. Avaliação do Ensino. Aprendizagem a dis-
tância. 

THE USE OF MENTAL MAPS AS AN ACTIVE TEACHING LEARNING STRATEGY

Abstract: The present work presented as an object of study the use of a mental map as an active 
teaching-learning strategy, aiming to present the construction of a mental map in the perspective of 
the recommendations presented by the teacher. It was a descriptive study of the experience report 
type carried out in a Paraibana college in the second semester of 2020, with 20 students of the 
curricular component of the Study Methodology offered in the Virtual Learning Environment, which 
aimed to identify the development of the student in their practical activities and the assimilation of 
content. When assessing the construction of the mental map, 75.0% of attached students performed 
the activity, while 25.0% did not submit. For the development of the activity 53.3% used programs 
such as Word, Power point or did it in a handwritten way and that 46.7% of the students used spe-
cific programs available on the internet, such as Cmaptools and X-mind. As for the gaps presented 
from the recommended headings, the highest percentage (25.0%) referred to the absence of graph-
ic elements / drawings and abbreviations, sometimes featuring long texts and the absence of large 
letters (19.0%), and the non-use of different colors and the absence of a central idea, represented, 
respectively, 22.0% and 9.0% of the gaps observed. Among the perceived aspects, it was identified 
that the student’s difficulty in building a mental map may need to activate a process of change in his 
way of organizing a logical thought, where ideas are articulated and making sense. Still, the con-
struction of mental maps makes it possible to form a powerful logical framework of the newsroom 
and if there are difficulties in this process it also reveals in a poignant way when the logic is out of 
coherence. Studying using mind maps as a learning resource can better understand complex argu-
ments, increase their power of synthesis, improve their ability to memorize and make their learning 
more meaningful.

Keywords: Active Methodology. Teaching. Medicine. Evaluation of Teaching. Distance learning.

INTRODUÇÃO

As metodologias ativas são estratégias de ensino e aprendizagem que geralmente utilizam 
a problematização com o objetivo de alcançar e motivar o estudante, pois, diante do problema, 
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ele se detém, examina-o, reflete sobre ele, relaciona-o à sua história e passa a ressignificar suas 
descobertas. A problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à produção do co-
nhecimento, principalmente com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio 
desenvolvimento. Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento necessário e significa-
tivo para ampliar suas possibilidades e caminhos, esse indivíduo poderá exercitar a liberdade e a 
autonomia na realização de escolhas e na tomada de decisões (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 
2004).

O mapa mental é um bom exemplo de metodologia ativa e consiste em um plano de organiza-
ção visual de ideias por meio da utilização de palavras-chave, cores, figuras, símbolos ou imagens. 
Essa estratégia de ensino estimula o cérebro a perceber os vários elementos que compõem o todo, 
permitindo que se lide de forma mais eficiente com os elementos organizados visualmente.

  Ainda, o mapa mental consiste na construção de um diagrama que indica a relação de con-
ceitos procurando mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do 
conteúdo. A ideia é construir com os estudantes o quadro relacional que sustenta a rede teórica a 
ser apreendida. A construção do mapa pode ser feita ao longo de todo um semestre ou ele pode se 
referir a apenas uma unidade de estudo, tema, problemas etc.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Organizadores gráficos, entre eles o mapa mental, são ferramentas úteis que representam 
o conhecimento, facilitando a retenção de informações durante o processo de aprendizagem. Os 
mapas mentais foram criados por Tony Buzan, na década de 1970, e o objetivo era aprimorar o 
processo de aprendizagem e a memorização utilizando uma abordagem não linear de encadea-
mento de informações, de forma que o cérebro armazene informações nos neurônios (CAMARGO; 
DAROS, 2018). 

Os mapas conceituais são considerados um facilitador da aprendizagem significativa, vincu-
lado a um modelo de educação, centrado no aluno que busca o desenvolvimento de habilidades, e 
que visa ao desenvolvimento não apenas intelectual. 

Por intermédio da utilização de elementos gráficos, como imagens, figuras e palavras-chaves, 
as ideias e os conceitos mais gerais e abrangentes são desdobrados em outros conceitos pela 
introdução de detalhes mais específicos, permitindo organizar pensamentos e facilitar as informa-
ções no cérebro, reforçando a capacidade de memorização, organização, análise e síntese. 

Trata-se de uma ferramenta que, para além de ajudar na memorização dos conteúdos, é uma 
forma de registro inteligente e que permite revisões ultrarrápidas dos assuntos compreendidos, em 
forma de resumos que sintetizam o entendimento das disciplinas. As principais competências tra-
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balhadas na construção de um mapa mental são: capacidade de sintetizar as ideias, capacidade de 
ordenar e organizar as ideias e capacidade de associação de ideias (CAMARGO; DAROS, 2018).

Na prática, os mapas mentais podem ser utilizados com várias finalidades, por exemplo para 
a construção de listas, cronogramas e agendas; para a realização de um brainstorm; para fazer 
sumários e resumos; para anotações durante aulas e conferências; para preparar a estrutura lógica 
e a sequência de uma redação; para fazer a apresentação de um projeto; entre muitas outras pos-
sibilidades (CASTRO, 2015).

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Este é um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado em uma faculdade parai-
bana no segundo semestre de 2020. Esse estudo foi realizado a partir de uma atividade proposta 
em uma das aulas do componente curricular Metodologia do Estudo ofertado no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), 100% a distância, como componente optativo da matriz curricular de um 
curso de Medicina. A amostra contou com 20 alunos de um grupo de tutoria que, seguindo as orien-
tações da atividade, construíram os mapas mentais. 

Na atividade era solicitada a construção de um mapa mental com base no aprendizado ob-
tido sobre o tema por meio da leitura de um capítulo do livro-base do componente curricular Você 
sabe estudar? Quem sabe estuda menos e aprende mais, do autor Cláudio de Moura Castro, e 
de alguns vídeos ilustrativos acerca da temática. Ao final do conteúdo da aula, os alunos eram 
direcionados para a área de aplicação de aprendizagem do conteúdo estudado e uma rubrica de 
avaliação aparecia para eles e norteava a construção do mapa. Apresenta-se a seguir tal rubrica 
de avaliação:

1. Construir uma boa ideia central
Escolha algum tema relacionado aos conteúdos das disciplinas que você está cursando 

e selecione uma ideia central para a construção do mapa, criando um contexto para ajudá-lo a 
classificar hierarquicamente outras ideias secundárias que podem suportar a transmissão da ideia 
central.

2. Sugestão de conceitos relevantes
Depois de definir qual será a principal mensagem, você deve selecionar quais conceitos 

serão necessários para transmitir a ideia central. Quais conceitos são relevantes? Em seguida, 
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identificar todos os dados, fatos, conceitos, ideias, termos que são, de alguma forma, associados 
com a ideia principal e poderia ajudar a esclarecer a mensagem.

3. Criação do mapa conceitual final
O mapa deve ser capaz de comunicar de forma clara o assunto, evitando informações irre-

levantes. Tendo o seu mapa mental pronto, você pode ria-lo em um programa específico de mapas 
na internet, a exemplo do Cmaptools e do X-mind, salvá-lo em pdf e enviá-lo pelo AVA. O mapa 
também poderá ser feito no Word ou Power Point e enviado; porém, tentem utilizar os softwares 
digitais.

3 RESULTADOS

Ao avaliar aspectos relacionados ao envio de uma atividade no Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem que solicitava ao aluno a construção de um mapa mental com base na leitura do capítulo de 
um livro e de vídeos acerca da temática, constatou-se que 75,0% dos alunos vinculados realizaram 
a atividade, disponibilizando-a na mesma na plataforma utilizada, enquanto 25,0% não realizou o 
envio (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Frequência do envio da atividade construção do Mapa Mental

Fonte: autoria própria.

Para o desenvolvimento da atividade foco deste artigo foi apresentada uma rubrica de orien-
tações para que o discente a realizasse. Entre outros aspectos, foi proposto que o discente buscas-
se utilizar um programa específico, a exemplo do Cmaptools e do X-mind, mas que também poderia 
ser feito no Word ou Power Point. A esse respeito, verificou-se, conforme o Gráfico 2, que 53,3% 
utilizaram programas como Word, Power Point ou fizeram de modo manuscrito e que 46,7% dos 
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alunos usaram programas específicos disponíveis na internet, tais como o Cmaptools e X-mind.

Gráfico 2 - Frequência do uso de programas específicos para a construção do Mapa Mental

Fonte: autoria própria.

 

A rubrica e os materiais de referência disponibilizados para apoiar o discente na constru-
ção da atividade pontuavam aspectos importantes, tais como: a escolha de um tema relacionado 
aos conteúdos dos módulos que estivesse cursando e a seleção de uma ideia central, criando um 
contexto com vistas a possibilitar a classificação hierárquica de ideias secundárias que poderiam 
suportar a transmissão da ideia central; uso de letras grandes; de diferentes cores, presença de 
elementos gráficos/desenho; e uso de abreviaturas de modo a evitar textos longos.

 A Figura 1 apresenta um mapa mental construído no Canva, programa não específico para 
a construção de mapas mentais.
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Figura 1 - Mapa mental construído com utilização de programa não específico

Fonte: acervo dos autores.

A Figura 2 apresenta um mapa mental construído no X-mind, programa específico para ela-
boração de mapas conceituais.

Figura 2 - Mapa mental construído com utilização de programa específico

Fonte: acervo dos autores.

 Após análise dos mapas mentais enviados, considerando-se todas as recomendações que 



pág. 60

A UTILIZAÇÃO DE MAPAS MENTAIS COMO ESTRATÉ-
GIA ATIVA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Eveline de Almeida Silva Abrantes
Rosa Camila de Gomes Paiva

Luísa Moreno Monte Raso
Anielle Chaves Brandão

Rev. International Journal of Academic Innovation | São Paulo | v.2 | n.1 | 1º Semestre 2022| p.53-62

foram passadas aos alunos, o Gráfico 3 apresenta as principais lacunas observadas ao se realizar 
a avaliação das atividades segundo as orientações e material de apoio disponibilizado ao discente.

Gráfico 3 - Frequência das lacunas observadas na avaliação dos Mapas mentais

Fonte: autoria própria.

 Conforme se observa, o maior percentual (25,0%) de lacunas encontradas na atividade en-
viada pelos alunos, proposta como estratégias de ensino e aprendizagem, refere-se à ausência 
de elementos gráficos/desenhos e abreviações, caracterizando-se, por vezes, como textos longos 
e pela não presença de letras grandes (19,0%). Do mesmo modo, a não utilização de cores dife-
rentes e a ausência de ideia central representaram, respectivamente, 22,0% e 9,0 % das lacunas 
observadas. 

Na plataforma em questão, no campo de avaliação das atividades apresentadas pelos alu-
nos, com objetivo primário de identificar o desenvolvimento do discente em suas atividades práticas 
e a assimilação do conteúdo por parte deste, há um espaço para troca de comentários sobre a tare-
fa, possibilitando, além do avaliar, o feedback entre os envolvidos na relação ensino-aprendizagem.

 A respeito do supracitado, foi possível identificar relatos, tais como “a construção do mapa 
mental fixou melhor o assunto na minha mente”, o que possivelmente se relaciona com o fato de 
que os processos envolvidos na construção do mapa, como formulação e hierarquização de ideias, 
é aprendizado ativo, o qual, acredita-se, é mais eficaz. Por outro lado, o relato “espero que, com 
a prática, os próximos fiquem melhores” pode indicar a pouca intimidade com tal metodologia na 
graduação como estratégia ativa de ensino-aprendizagem. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados apresentados, o estudo mostra que os alunos ainda apresen-
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tam uma certa dificuldade em utilizar as tecnologias digitais no processo de aprendizagem, uma 
vez que mais de 50% desse grupo de alunos não utilizaram os softwares sugeridos na atividade. 
Isso revela que, mesmo sendo estudantes de uma geração que vive imersa na Internet, por meio 
de smartphones, conectados às redes sociais e aos mais diversos tipos de aplicativos existentes, 
muitos ainda estão alheios às ferramentas digitais que podem e devem ser utilizadas entre alunos 
e professores para promover novas formas de pensar e aprender. 

Outro aspecto percebido na construção dos mapas foram as várias lacunas apresentadas 
pelos alunos no que diz respeito à nova forma de organização das ideias que o mapa mental pro-
põe, fugindo da forma linear e mais óbvia para uma forma contrária à da redação de uma página. 
No mapa mental, as palavras, expressando ideias, vêm acompanhadas de desenhos, cores, ima-
gens, setas, quadrados entre outros que permitem a percepção de vários elementos que compõem 
o todo, com seus desdobramentos e relações, fazendo-se tirar proveito do fato de que a mente 
humana lida de forma muito mais eficiente com elementos organizados visualmente.

O aluno que apresenta dificuldades em construir um mapa mental pode estar precisando ati-
var um processo de mudança na sua forma de organizar um pensamento lógico, em que as ideias 
vão se articulando e fazendo sentido. Esse recurso é muito poderoso para armar o arcabouço lógi-
co da redação e, se há dificuldades nesse processo, ele também revela de forma pungente quando 
a lógica está sem coerência.

Os mapas mentais oferecem uma estrutura lógica muito visível, ou seja, ao olhar para eles 
devemos perceber o encadeamento das ideias. Se isso não acontece, é preciso estimular o aluno 
a refazer e a aperfeiçoar o seu mapa, pois, dessa forma, novas formas de aprendizado estarão 
sendo construídas.  Os alunos que passam a estudar utilizando os mapas mentais como recurso de 
aprendizagem conseguem entender melhor argumentos complexos, aumentam seu poder de sín-
tese, aprimoram sua capacidade de memorização e tornam o seu aprendizado mais significativo. 
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Resumo: Este ensaio teórico tem como objetivo refletir sobre a prática de educação em saúde 
realizada na Atenção Básica de Saúde (ABS). Pauta-se, sobretudo, na teoria de educação partici-
pativa, dialógica e libertadora de Paulo Freire e na concepção de governança e percepção de risco. 
Compreende-se que a educação em saúde só logrará êxito se envolver ativamente o indivíduo, a 
família e a comunidade.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Educação Popular. SUS.

 

PARTICIPATORY EDUCATION IN HEALTH: A THEORETICAL-CRITICAL-RE-
FLECTIVE ESSAY ON EDUCATIONAL ACTIONS IN THE FRAMEWORK OF PRI-
MARY HEALTH CARE

Abstract: This theoretical essay aims to reflect on the practice of health education carried out in 
Primary Health Care (PHC). It is based, above all, on Paulo Freire’s theory of participatory, dialogi-
cal and liberating education and on the concept of governance and risk perception. It is understood 
that health education will only be able to actively involve the individual, a family and a community.

Keywords: Primary Health Care. Popular education. SUS.

INTRODUÇÃO

A saúde, enquanto completo bem-estar físico, mental e social, é um direito humano garan-
tido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), bem como um direito fundamen-
tal instituído no Brasil pela Constituição Federal de 1988. A Atenção Primária à Saúde (APS)02 é 
espaço potencial para promoção de saúde e prevenção de doenças, sendo meio essencial para se 
promover “saúde para todos”, tal como reconhecido na Declaração de Alma-Ata em 1978 (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION et al., 1978). A Declaração de Alma-Ata foi um marco histórico na orga-
nização da APS e reafirmou a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo uma das mais 
importantes metas mundiais. Segundo Mendes (2004), concluiu-se naquela ocasião que a promo-
ção e proteção da saúde é o único caminho para o contínuo desenvolvimento socioeconômico das 
nações, para qualidade de vida dos homens e mulheres e para a paz mundial.

01  Doutora, professora, UNIDEP, Centro Universitário de Pato Branco, PR. graciela.gregolin@unidep.edu.br
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Partindo-se desse entendimento, a educação se apresenta como uma das estratégias in-
dispensáveis para a promoção da saúde. Diante disso, passei a refletir, com base nas minhas 
vivências enquanto docente de cursos da área da saúde, sobre o porquê, apesar do esforço dos 
profissionais de saúde, de as estratégias adotadas, pautadas na maioria em grupos e palestras, 
não darem conta de promover a transformação dos determinantes sociais de saúde e a consciência 
libertadora dos indivíduos, famílias e comunidades. Considero duas hipóteses: a falta de diálogo 
prévio com a comunidade sobre os determinantes de saúde e a má escolha das estratégias edu-
cacionais. 

1 OBJETIVOS

Este ensaio teórico tem como objetivo fazer reflexões em torno da prática de educação 
em saúde realizada na Atenção Básica de Saúde (ABS), a partir das vivências da autora enquanto 
docente dos cursos de Medicina, Nutrição e Odontologia, compartilhando e experienciando, assim, 
junto aos acadêmicos e profissionais, os cenários de prática.

2 METODOLOGIA

Este estudo, de caráter bibliográfico e qualitativo, é fruto da disciplina “Abordagens partici-
pativas para Questões de Saúde Ambiental”03, componente curricular no Programa de Pós-Gra-
duação em Nutrição e Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo – USP. Ainda, foi fundamentado na teoria da educação participativa, dialógica e libertadora 
de Freire (1987), alicerçado na concepção de promoção de saúde proposta por Pender, Murdaugh 
e Parsons (2015), nas concepções de governança e percepção de risco apresentadas por Di Giulio 
et al. (2010) e Di Giulio et al. (2015) e inspirado no trabalho desenvolvido por Santos, Baldissera e 
Toledo (2019) sobre participação, educação e promoção da saúde do homem.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Pender, Murdaugh e Parsons (2015) entendem que a promoção da saúde é a arte e a 
ciência de apoiar os indivíduos no processo de mudança do seu estilo de vida, combinando supor-
tes educacionais e ambientais para ações de vida favoráveis à saúde. Nesse contexto, acredita-se 
que os determinantes sociais de saúde, ou seja, as condições em que as pessoas nascem, vivem, 
trabalham e envelhecem, incluindo o sistema de saúde, são os mais significativos, pois alteram 
direta e indiretamente o bem-estar do indivíduo. Estes são os responsáveis pelas desigualdades 
na saúde observadas dentro e entre indivíduos, famílias, comunidades e países (PENDER; MUR-
03  Esta disciplina é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ambiente, Saúde e 
Sustentabilidade, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – USP.
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DAUGH; PARSONS, 2015).

Mas, afinal, o que é educação? O termo educação é a forma nominalizada do verbo educar, 
o qual provém do latim educare, que tem o sentido de criar, nutrir e fazer crescer. Etimologicamente 
significa “trazer à luz da ideia”, “ou filosoficamente fazer a criança passar da potência ao ato, da 
virtualidade à realidade.” (MARTINS, 2009 [s.p.]).

No campo da saúde04, a educação é entendida como processo político pedagógico, entre 
profissionais de saúde, indivíduos, famílias e comunidades, que exige desenvolver

um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e propor ações transformadoras 
que levem o indivíduo à sua autonomia e emancipação como sujeito histórico e social, capaz 
de propor e opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e de sua coletivi-
dade (FALKENBERG et al., 2014, p. 848).

Portanto, propõe-se que isto só é possível a partir da educação participativa, dialógica e 
libertadora. Paulo Freire nas obras Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido nos faz 
refletir que não há educação sem práxis, diálogo, reflexividade, amorosidade, humildade, respeito 
e atenção à subjetividade e à dignidade humana, considerando que o ser humano é um ser inaca-
bado em constante transformação. Compreendo então que a educação como prática libertadora se 
faz a partir do momento em que o ser humano toma consciência de si próprio e se torna autônomo 
em sua própria existência e decisões. 

 Nos cenários que vivenciei, os profissionais de saúde relatavam, frequentemente, frustação 
e, por vezes, desmotivação e descontentamento por não notarem resultados significativos na mu-
dança de hábitos dos indivíduos, a partir das estratégias de educação em saúde realizadas, bem 
como pouco envolvimento e presença dos indivíduos nessas atividades. É comum, segundo as 
equipes, convidar 30 pessoas para os grupos e, nas palavras desses profissionais, “aparecerem 3 
ou 4, e às vezes nenhum”.

Há que se considerar as hipóteses já levantadas para a problemática, a falta de diálogo e a 
má escolha das estratégias educacionais. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido (1987), men-
ciona que a definição do conteúdo a ser abordado durante o processo educativo é o primeiro passo 
para a concepção da educação como prática libertadora: “[...] para esta concepção como prática 
libertadora, a sua dialogicidade comece, não quando o educador-educando se encontra com os 
educandos-educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em 
torno do que vai dialogar com estes” (Freire, 1987, p. 83).

Isso não foi observado nos cenários de prática, sendo, possivelmente, o primeiro ponto 
falho, em que o educando não se sente parte do processo, pois, figurando o cenário, o indivíduo 
senta-se, na maioria das vezes calado, diante de um ou mais profissionais colocados em pé, e ouve 
04  Vale citar que se sabe das nuances que diferem os distintos conceitos que abrangem a educação no campo 
da saúde, a saber: educação em saúde, educação na saúde, educação popular, educação sanitária e educação per-
manente. Este ensaio, no entanto, não tem como objetivo trazer isso à tona.
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as orientações de como deve ser seus hábitos de vida. Onde está a dialogicidade desse processo? 
Será que o esforço desse profissional está sendo direcionado ao caminho mais assertivo? Toman-
do como verdade o que já foi mencionado, certamente não.

Outra reflexão importante é que nessas estratégias, em formato de palestra, a chance de o 
indivíduo se sentir à vontade e motivado a falar é pouca, primeiro porque não há espaço para isso e 
segundo porque o processo de educação se faz de profissional para indivíduo e não de profissional 
com indivíduo.  

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “B” para “A”, mas de “A” 
com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, ori-
ginando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, 
de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos quais se 
constituirá o conteúdo programático da educação (FREIRE, 1987, p. 98-99).

Partindo desse entendimento, parece-me pertinente dizer que, se não há diálogo prévio 
com os indivíduos, famílias e comunidade, sendo estes os atores centrais do seu próprio processo 
de mudança, os conteúdos e informações sobre saúde abordados pela equipe podem não fazer 
sentido a eles, ou seja, pode ser que não considerem os seus atuais hábitos de vida como determi-
nantes de sua saúde, não percebam má alimentação, sedentarismo, tabagismo, etilismo, excesso 
de peso, falta de higiene, lixo nas ruas, saneamento básico precário, uso inadequado de medica-
mentos, não adesão ao tratamento entre outros como fatores de risco.

Nesse sentido, é oportuno dialogar com Di Giulio et al. (2015) sobre o complexo campo da 
percepção de risco. Nesse estudo os autores discutem diferentes correntes teóricas sobre a per-
cepção de risco e abordam diferentes estratégias metodológicas para aferir a percepção de risco. 
Porém, neste ensaio, vale destacar que “o debate atual sobre percepção de risco considera, em 
particular, que fatores sociais e culturais influenciam direta e indiretamente as percepções que os 
indivíduos têm sobre diferentes riscos” (DI GIULIO et al., 2015, p. 1218). 

Assim sendo, é importante citar que o conceito de risco adotado neste ensaio não se limita 
à abordagem unilateral, frequentemente utilizada para processos de avaliação e gerenciamento de 
risco, que se fundamenta “nas frequências relativas como um meio para estimar probabilidades, 
excluindo eventos inesperados e tendendo a ‘omitir’ as diferenças entre espaço, população e tem-
po.” (DI GIULIO et al., 2010, p. 285). Esse tipo de abordagem, segundo os autores, subestima “que 
os riscos são experimentados de diferentes formas pelos indivíduos e pelas coletividades sociais” 
(DI GIULIO et al., 2010, p. 285). Pelo contrário, a concepção de risco aqui trabalhada, em uma 
percepção sociológica e construtivista, reconhece que as causas e a magnitude dos efeitos e pre-
juízos são mediadas pela experiência e pela interação social, dependendo assim das significações 
construídas socialmente e culturalmente sobre o que constitui como perigo e prejuízo (DI GIULIO 
et al., 2010).

Outrossim, incorporando as discussões para o campo da saúde, sustentabilidade e ambien-
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te, os autores destacam que inciativas que se desafiam a compreender as percepções de risco 
devem integrar a relação entre percepção e vida cotidiana. Desse modo, 

[...] a incorporação de conflitos, divergências de valores, disputas de poder, relações sociais, 
relações de poder e hierarquia, crenças culturais, confiança nas instituições, conhecimento 
científico, experiências, emoções, discursos, práticas e memórias coletivas, cada vez mais, 
deve ser vista como fundamental em pesquisas no campo da percepção de risco, desvelando 
as incertezas, as controvérsias, as desigualdades e os interesses difusos que fazem parte da 
vida real (DI GIULIO et al., 2015, p. 1228).

Considerar o cotidiano da população é o que também nos aconselha Paulo Freire (1987). 
Para ele, desconsiderar a visão de mundo das pessoas em um processo de educação ou decisão 
política é, mesmo que envolto de boas intenções, fadar o processo à superficialidade e, se posso 
assim dizer, condená-lo ao fracasso05.

Por isso é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar resultados positivos de um 
programa, seja educativo num sentido mais técnico ou de ação política, se, desrespeitando 
a visão do mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se constitui numa espécie de “invasão 
cultural”, ainda que feita com a melhor das intenções. Mas “invasão cultural” sempre (FREI-
RE, 1987, p. 102).

  Nesse escopo, Di Giulio et al. (2010), ao tratarem sobre governança de risco, pro-
põem que o conhecimento do território06 é fundamental para definir os nós críticos que devem ser 
alvo de ações e políticas públicas. Além disso, enfatizam que só se pode ter acesso a essas infor-
mações se se reconhecer que as pessoas que vivem o risco detêm seu próprio conhecimento em 
torno dos problemas que as afetam; assim sendo, é indispensável promover diálogo com elas.

Como exemplo prático, Santos, Baldissera e Toledo (2019) apresentam uma experiência 
assertiva de educação em saúde realizada pela equipe saúde da família da comunidade de Parai-
sópolis-SP, experiência essa que despertou em mim o desejo de refletir e dissertar sobre o tema. 
Na ocasião os autores avaliaram a execução de ações dialógicas em um grupo socioeducativo, 
denominado “Conversa de Boteco”, destinado a promover a saúde do homem, e concluem que a 
natureza participativa do grupo, cujos temas são abordados de acordo com o interesse e as deman-
das locais, favorece o reconhecimento dos principais determinantes das condições de saúde por 
parte dos homens participantes. Vale citar que o grupo socioeducativo tem dois importantes dife-
renciais: o espaço, um bar da comunidade, e as técnicas, que pelo caráter participativo permitiram 
o protagonismo dos envolvidos.

Entretanto, Santos, Baldissera e Toledo (2019) retratam em seu estudo que, embora os pro-
fissionais de saúde da comunidade de Paraisópolis-SP reconheçam a importância do grupo para a 
05  Entenda-se fracasso como a não realização de uma abordagem-ação participativa, dialógica e libertadora, a 
não transformação de hábitos e estilo de vida e a não geração de autonomia dos indivíduos, famílias e população.
06  Entenda-se território como “condição de processos de desenvolvimento. É natureza e sociedade, manifes-
tando-se de forma específica e em diferentes lugares” (SAQUET, 2007, p. 113). Nesse sentido, o território extrapola a 
noção de limites geográficos; é, sobretudo, um processo dinâmico e complexo, fundamentado pela interação e organi-
zação de diversos elementos, sendo esses materiais e imateriais.
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promoção da saúde do homem, a fim de que assumam o controle sobre os determinantes de sua 
saúde, “também admitem que o entendimento do objetivo do Grupo é facilitar e viabilizar o acesso 
dos homens aos serviços de saúde da UBS para realizar exames preventivos ou mesmo consultas 
de rotina[...]” (SANTOS; BALDISSERA; TOLEDO, 2019, p. 6). Nesse sentido, os achados da pes-
quisa apontam que o modelo biomédico, centrado na doença, ainda se faz presente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa reflexão outros questionamentos surgiram. Os profissionais de saúde, sobre-
tudo aqueles com quem compartilhei cenários de prática, são capacitados e sensibilizados para os 
processos de educação participava? A estrutura do sistema de saúde possibilita essa abordagem? 
Considerando que não tenho tais respostas, sugiro a realização de uma pesquisa-ação sobre abor-
dagens participativas de educação em saúde com esses profissionais e comunidades, envolvendo 
os acadêmicos dos diferentes cursos da área da saúde, de forma a buscar soluções para a promo-
ção da educação em saúde, fundamentadas nas concepções teóricas mencionadas.

O delineamento da pesquisa não está definido, sobretudo devido às incertezas que nos ro-
deiam no momento; incertezas essas que envolvem o atual contexto político, cujas iniciativas de 
mudança de financiamento, a partir do Programa Previne Brasil, desestruturação do Núcleo Amplia-
do da Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB)07 e propostas de privatização da ABS apontam 
para um desmonte na Atenção Básica de Saúde. Outrossim, a pandemia global da COVID-19 tam-
bém impede que se visualize, em curto prazo, um cenário favorável para a pesquisa-ação.

Por fim, este ensaio teórico, com caráter crítico e reflexivo, no campo da educação em saú-
de, cumpre dizer que esta é parte essencial para a promoção de saúde, como garantia de um direi-
to humano fundamental, e se faz a partir de uma abordagem coletiva e ativa dos atores envolvidos, 
profissionais da saúde, indivíduos, famílias, comunidades e gestores públicos. Pondera-se que 
qualquer iniciativa de educação que não leve em conta a participação e o diálogo, possivelmente, 
não logrará êxito, uma vez que as percepções de risco e o reconhecimento dos determinantes de 
saúde estão sujeitos a uma complexa interação entre questões sociais, culturais, ambientais, po-
líticas, territoriais. Ademais, é preciso salientar que as vivências aqui mencionadas não têm como 
objetivo desvalorizar ou culpabilizar os profissionais de saúde, mas sim trazer à luz que é preciso 
transformar o modo de fazer educação.

07  O Nasf-AB foi criado em 2008 e é composto por uma equipe multidisciplinar que tem como atribuição ampliar 
a integralidade e resolubilidade do cuidado, atuando de forma integrada junto às equipes saúde da família e equipes de 
atenção básica vinculadas. No entanto, o Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979/2019, não 
prevê mais recursos para o Nasf-AB. A nota técnica nº 28 do Ministério da Saúde desobriga os gestores a vincularem 
as equipes ao Nasf-AB, e a nota técnica nº 3 do Departamento de Saúde da Família, vinculado à Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde, enfatiza que o MS não credenciará novas equipes Nasf-AB.
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Resumo: Este artigo apresenta o relato de experiência do desenvolvimento do projeto institucional 
“Pergunta Instigadora” no âmbito do curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário Pre-
sidente Tancredo de Almeida Neves. Com os objetivos de demonstrar a importância do diálogo in-
terdisciplinar, criar e fortalecer vínculos entre os alunos dos diferentes períodos e promover a apro-
ximação entre eles e seus professores, os alunos elaboraram projetos de intervenção aplicáveis a 
problemas complexos e atuais. Em grupos formados por alunos de diferentes períodos e orientados 
pelos professores do curso, foram elaborados 24 projetos de intervenção sobre os temas: desco-
nhecimento das políticas públicas; excesso do uso de medicamentos psiquiátricos; dificuldade em 
lidar com o distanciamento social; e novo contexto e novas práticas de ensino e aprendizagem. Os 
projetos deveriam conter referencial teórico pertinente ao tema e apresentar justificativa, objetivos 
da intervenção e planejamento para execução. Ao final, os grupos apresentaram os projetos aos 
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demais colegas e aos professores do curso e, por meio de um questionário, avaliaram a atividade, 
seu desempenho e a organização do trabalho. Destaca-se como resultado da avaliação o interes-
se da maioria dos alunos (76,6%) em realizar um trabalho semelhante novamente. Além disso, os 
alunos apontaram ainda os aspectos positivos do trabalho e pontos a serem melhorados. Entre os 
aspectos positivos estão o contato com uma temática nova e com possibilidades de atuação e o 
tempo de desenvolvimento do projeto. Algumas dificuldades na interação interperíodos foram rela-
tadas como aspectos a serem melhorados. Conclui-se que o desenvolvimento do trabalho promo-
veu a reflexão interdisciplinar sobre temas contemporâneos, com base no protagonismo do aluno 
enquanto construtor do seu conhecimento e de sua trajetória acadêmica.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino remoto. Psicologia. Metodologias ativas.

 

CREATING POSSIBILITIES: INTERDISCIPLINARITY IN THE CONSTRUCTION 
OF KNOWLEDGE IN PSYCHOLOGY

Abstract: This paper presents the experience report of the institutional project “Instigating Ques-
tion” developed at the Psychology degree course at the Centro Universitário Presidente Tancredo 
de Almeida Neves. Aiming at demonstrating the importance of interdisciplinary dialogue, creating 
and strengthening bonds between students from different classes, and promoting the connection 
between them and their professors, students produced intervention projects related to complex and 
present-day problems. In groups formed by students from different terms and guided by their teach-
ers, 24 intervention projects were drawn up on the following themes: Lack of knowledge about public 
policies; Excessive use of psychiatric medication; Difficulties in dealing with social distance, and The 
new context and new learning and teaching practices. Projects should contain theme-pertinent the-
oretical references and should also present justification, objectives for the intervention and planning 
for its implementation. In the end, the groups presented the projects to their peers and teachers and 
evaluated the activity, their performance and the organization of the work using a questionnaire. As 
a result of the evaluation, most of the students (76.6%) were interested in doing a similar work again. 
Also, they pointed out the positive aspects of the work and points for improvement. Among positive 
aspects reported are the contact with a new theme and with possibilities for practice. The project 
development time and some difficulties in the interaction between classes were reported as aspects 
to be improved. It is concluded that the development of the work promoted interdisciplinary reflection 
on contemporary issues, based on the protagonism of the students as builders of their knowledge 
and their academic career.

Keywords: Interdisciplinarity. Remote teaching. Psychology. Active learning methodologies. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho visa a relatar a experiência de um projeto institucional intitulado “Per-
gunta instigadora” e a sua execução no curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário 
Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN). Tal projeto surgiu da necessidade de adaptar 
o ensino para a modalidade remota, inspirando os alunos a pensarem para além da teoria, provo-
cando-os a enxergar os problemas reais aos quais serão constantemente chamados a resolver. O 
desafio neste projeto foi duplo. Por um lado, exercitou nos alunos esse olhar complexo para a rea-
lidade, que ultrapassa os limites disciplinares. Por outro, exercitou nos professores o diálogo entre 
disciplinas, proporcionando maior riqueza nos conteúdos e nos direcionamentos das aulas. 

Edgar Morin (2003) afirma que “há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 
entre os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, 
realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transna-
cionais, globais, planetários” (MORIN, 2003, p. 13). A complexidade da realidade, portanto, exige 
de nós, educadores, uma postura diferenciada frente aos conteúdos a serem abordados.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

Paulo Freire (2003) dizia que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possi-
bilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2003, p. 47). Essa famosa 
frase de Freire traz consigo duas importantes reflexões. A primeira é relativa à ideia de construção 
própria do conhecimento. Tal valor, já defendido por Freire, replica-se hoje no que chamamos me-
todologias ativas de aprendizagem. Compreende-se, cada dia mais, a necessidade da implicação 
do aluno em seu próprio processo de aprendizagem. A segunda reflexão diz respeito ao papel do 
educador no processo de aprendizagem, já que, nessa perspectiva, o conhecimento não é produto 
que se entregue pronto, mas é construído na relação entre educador e aluno.

Entende-se que o papel ativo do aluno é um pilar central de nossa educação. E qual se-
ria, nessa forma de compreender a educação, o papel do educador? Na frase supracitada, Freire 
(2003) afirmou que o ensinar não é transferir, mas sim criar as possibilidades de construção. Esta-
mos atualmente em um cenário extremamente desafiador, ocasionado por uma pandemia mundial 
de proporções inimagináveis. É necessário, nesse cenário agora posto, prosseguirmos “criando 
possibilidades”. 

Gusso et. al. (2020) apontam, com base em dados da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura, que houve interrupção das atividades presenciais de 91% dos estu-
dantes do mundo, afetando os sistemas educacionais em mais de 150 países devido ao fechamen-
to de instituições de ensino.
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Concordamos com a UNESCO quando afirma esta que, para que as estratégias de ensino a 
distância tenham sucesso, tornam-se necessárias revisões sobre as atividades de aprendizagem, 
buscando-se soluções alternativas ao ensino presencial que devem contar com o apoio dos profes-
sores e comunidade educacional e em colaboração com os estudantes e suas famílias.

O cenário que se impôs à educação, devido à pandemia, exigiu dos professores dos dife-
rentes níveis de ensino muito mais do que uma simples conversão do conteúdo presencial para as 
aulas remotas. Algumas das metodologias aplicadas presencialmente precisaram ser repensadas 
e adaptadas e muitas outras precisaram ser deixadas de lado para a inserção de novas formas de 
lidar com este processo de ensino-aprendizagem. 

Inserem-se, nesse contexto, os desafios para a construção do conhecimento em Psicologia 
por alunos de graduação em conjunto com seus colegas e docentes, de modo a proporcionar uma 
aprendizagem ativa e interdisciplinar como preconizado por Freire (2003) e Morin (2003). 

2. OBJETIVOS

O projeto “Pergunta Instigadora”, realizado pelo curso de Psicologia do Centro Universitário 
Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN), teve como objetivo geral demonstrar, por inter-
médio de problemas complexos e atuais, a importância do diálogo interdisciplinar e interperíodos. 
Como objetivos específicos, destacam-se: a construção de projetos de intervenção práticos; o de-
senvolvimento de relacionamentos interpessoais significativos entre alunos de diversos períodos; e 
a consequente aproximação destes com seus professores.

 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS

O projeto foi uma proposta encaminhada pela instituição como um todo e, em cada curso, 
pode-se desenvolver de uma forma diferente, de acordo com a compreensão da proposta por 
parte dos professores e a adequação ao perfil das disciplinas e dos alunos do curso. No curso de 
Psicologia, o projeto foi realizado com a adesão de 100% dos professores e de alunos de todos os 
períodos da graduação, durante os meses de agosto e setembro de 2020. 

Cada professor elaborou uma pergunta cujo objetivo era instigar os alunos a pensarem: 
como a Psicologia pode nos ajudar a pensar determinado problema? Além dessas perguntas, os 
próprios alunos puderam propor outros temas de pesquisa. Todos os temas passaram por votação 
e foram selecionados os quatro temas mais votados pelos alunos para a elaboração do projeto, a 
saber: desconhecimento das políticas públicas; excesso do uso de medicamentos psiquiátricos; 
dificuldade em lidar com o distanciamento social; e novo contexto e novas práticas de ensino e 
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aprendizagem.

Em seguida, o projeto “Pergunta Instigadora” foi apresentado aos alunos pela coordenação 
do curso, para que conhecessem os objetivos e etapas do projeto e pudessem esclarecer dúvidas 
quanto ao desenvolvimento do trabalho. Após a apresentação e a discussão das dúvidas, os alunos 
foram distribuídos de forma aleatória em grupos e direcionados a salas, por meio da ferramenta 
Zoom, considerando-se os quatro temas propostos. Visto que havia 24 grupos de alunos e oito 
professores participando do projeto, cada professor orientou três grupos, considerando-se a sua 
afinidade com o tema e as possibilidades de contribuição para o trabalho.

Posteriormente, os grupos puderam escolher, a partir do tema para o qual foram direcio-
nados, os problemas específicos que seriam estudados, contando com o acompanhamento do 
professor, por meio de supervisões através da ferramenta Zoom, durante todo o processo de elabo-
ração do projeto de intervenção. Na Tabela 1, destacamos o cronograma proposto para os alunos, 
bem como a as etapas de elaboração do trabalho: 
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Tabela 1 - Cronograma e detalhamento de atividades

Quando? O que? Como?
17-21/08/2020 Votação de temas Google forms

Formação dos grupos  

Plataforma Zoom
24-28/08/2020 Apresentação dos integrantes dos grupos e contato 

com os professores Whatsapp
31/08-

11/09/2020 
Caracterização da situação-problema

 

Prazo para execução

(29-ago/08- set)

Feedback do professor

(09-10 set)

Objetivo da intervenção

12 a 18/09/2020 Método Prazo para execução

(11-16 set)

Feedback do professor 
(17-18 set)

Resultados esperados

21/09/2020 Dia para finalizar a apresentação Entre os alunos
22-25/09/2020 Apresentação 

20 minutos para cada grupo

Plataforma Zoom

Fonte: autoria própria (2020).

Os alunos precisariam construir um projeto de intervenção aplicável, no qual deveriam cons-
tar o devido referencial teórico, justificativa e objetivos da intervenção e planejamento para execu-
ção. No final, os alunos precisaram apresentar os seus projetos para todo o curso. 

 

4. RESULTADOS

Foram elaborados 24 projetos de intervenção, com o envolvimento de aproximadamente 150 
alunos de todos os períodos do curso e oito professores orientadores. Houve uma grande procura 
pela coordenação de curso durante a execução do trabalho, na qual os alunos relatavam o desa-
fio da realização da tarefa, de relacionar-se com alunos de outros períodos e da complexidade da 
tarefa. De acordo com essas demandas, tentou-se adaptar o cronograma, de forma a permitir um 
maior tempo para a realização das tarefas, assim como a coordenação atuou, por algumas vezes, 
como mediadora na resolução de alguns conflitos intragrupos. Não houve nenhuma resistência à 
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realização do projeto, mas certamente houve uma insegurança que precisou ser vencida com o 
decorrer da atividade.

A fim de perceber a real aceitação do projeto e a percepção dos alunos frente à atividade, 
possibilitamos aos alunos avaliarem a atividade, seu desempenho e a organização do trabalho por 
meio de um questionário. No Gráfico 1 podem ser conferidos alguns dados:

Gráfico 1 - Sobre o nível de dificuldade da realização da tarefa

Fonte: autoria própria (2020).

Quanto à impressão dos alunos sobre a atividade, 40,2% dos alunos consideraram que o 
trabalho apresentou o mesmo grau de dificuldade de outras atividades do curso e 45,7% conside-
raram um trabalho relativamente difícil. Importante destacar que 8% dos alunos consideraram um 
trabalho relativamente fácil e 9,6% consideraram muito difícil. Percebemos, com este dado, que o 
trabalho foi percebido como desafiador para mais da metade dos alunos. Todavia, quando questio-
nados se gostariam de fazer um trabalho semelhante novamente, 76,6% dos alunos responderam 
que sim. Isso nos faz concluir que, ainda que existam sugestões a serem levadas em consideração 
para uma futura edição, o trabalho se mostrou relevante para a maior parte dos alunos.

Como pontos fortes do trabalho, foram relatados: contato com novas possibilidades de atua-
ção; compreensão dos fundamentos de um projeto de intervenção; aprimoramento da capacidade 
de trabalhar em grupo; contato com uma nova temática. Abaixo, destacamos o depoimento de um 
dos alunos:

“(a pergunta instigadora) proporcionou um enriquecimento acadêmico de suma importância, 
uma vez que nos fez analisar diversos problemas que ocorrem em nossa região e muita 
das vezes são ignorados, sendo que a Psicologia tem muito a contribuir nesses aspectos.
[...] Outro ponto positivo, foi o fato de trabalhar com pessoas do mesmo curso e que nunca 
tínhamos tido contato, fortalecendo, dessa forma, os laços entre os integrantes do curso de 
Psicologia, sendo enriquecedor trabalhar com pessoas diferentes, apesar da preocupação 
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em relação a isso, o desafio se mostrou instigante, na qual cada aluno em seu período provou 
que tinha muito a acrescentar. Por fim, a oportunidade de criar um projeto de intervenção foi 
de suma importância, uma vez que nos fez pensar sobre algo que muita das vezes não tínha-
mos pensado. A orientação da professora Cris também foi imprescindível, sendo que sempre 
fomentava o debate e nos instigava a sermos sujeitos pensantes e ativos, uma vez que o 
projeto era nosso[...] A elaboração do projeto sempre foi pautada no debate, na diversidade 
de opiniões e no respeito a essas, sempre tentando colocar todas as ideias no projeto, aliás 
se tratava de um trabalho em grupo. Sendo assim, durante o trabalho, aprendemos muito 
uns com os outros, provando que a diferença entre períodos não era o que mais importava, 
mas sim a dedicação de cada aluno. Após a elaboração do projeto, fica agora a vontade de 
levar isso adiante, pensando na possibilidade de tornar o projeto um artigo e principalmente 
colocar a ideia de intervenção em prática, uma vez que o projeto tem muito a agregar para 
nós estudantes e para a população do município”.

Como pontos a melhorar, foram apontados: aumento do prazo para desenvolvimento do 
projeto; redução do número de apresentações no final, possibilitando uma maior conversa entre os 
grupos; e implementação dos projetos desenvolvidos. Lidar com pessoas com as quais muitos não 
haviam trabalhado foi um grande dificultador, principalmente sob a ótica dos mais participativos. 
Sobre isso, temos o seguinte relato:

“A dificuldade de lidar com pessoas de outras turmas foi algo bem marcante, nem todos 
tinham o mesmo compromisso e “boa vontade” de contribuir e fazer, deixavam tudo pra úl-
tima hora, não eram tão participativos, sempre colocando dificuldades para executar algo, 
que tinham outros trabalhos urgentes para fazer, como se os outros não tivessem também... 
isso foi algo que me incomodou bastante, pois se não pegasse para elaborar, parecia que 
ninguém daria o primeiro passo. Acredito que, por mais que isso seja negativo, nos ajuda a 
aprender a lidar com o outro”.

Um ponto que foi discordante entre os participantes foi a realização do trabalho entre vários 
períodos. Alguns consideraram positivo, outros consideraram negativo. Entre os que consideravam 
positivo, destacaram-se a pluralidade de ideias e a criação de vínculos. Entre os que consideraram 
negativo, muitos apontaram a dificuldade de acolhimento da participação dos calouros, por uma 
sensação de que veteranos teriam maior capacidade de produzir o trabalho. 

Os três projetos mais bem avaliados receberam certificados de menção honrosa, sendo que 
o primeiro mais bem colocado foi também premiado com um kit de estudos do UNIPTAN e livros 
doados pelos professores de suas bibliotecas pessoais. A sugestão de aplicar os projetos desen-
volvidos foi aceita e todos os alunos foram convidados a procurar a coordenação de curso para 
estruturação da prática após o período da pandemia.

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consideramos que os desafios enfrentados pelos educadores do terceiro milênio, no sentido 
de repensarem suas práticas pedagógicas na direção de uma aprendizagem ativa, foram intensi-
ficados pelo cenário que se impôs pela pandemia de Coronavírus SARS-Cov2 a partir do ano de 

2020. O necessário distanciamento físico e a consequente migração das atividades pedagógicas 
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para a modalidade remota instigaram educadores e instituições de ensino a proporem atividades 
inovadoras que, a despeito da impossibilidade de encontros e atividades práticas presenciais, pos-
sibilitassem a construção do conhecimento fundamentada no protagonismo do aluno e tendo o 
professor como facilitador desse processo.

O projeto “Pergunta Instigadora”, proposto pelo UNIPTAN, e desenvolvido no âmbito de di-
versos cursos de graduação, visou a oportunizar aos alunos da instituição o desenvolvimento de 
habilidades e competências relacionadas ao trabalho em grupos, com perspectiva interdisciplinar e 
voltado para a reflexão de problemas complexos. 

No curso de Psicologia, a construção de projetos aplicáveis, voltados a problemas atuais e 
sobre os quais os psicólogos têm sido constantemente solicitados a intervir, propiciou aos alunos 
o contato com diferentes possibilidades de atuação. Além disso, o trabalho favoreceu o aprofunda-
mento teórico acerca dos temas abordados, o que gerou propostas de intervenção fundamentadas 
na complementação entre os conteúdos de diferentes disciplinas da graduação. 

O feedback fornecido pelos alunos aponta para a necessidade de alguns aspectos procedi-
mentais serem repensados em próximas edições do trabalho, como o tempo para elaboração do 
projeto e para as discussões entre os grupos sobre os temas abordados. Essas sugestões, embora 
tenham sido apontadas como aspectos a melhorar, podem ser consideradas indicativas de que o 
trabalho cumpriu seu objetivo de instigar os alunos a construírem o caminho de sua formação aca-
dêmica. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta como objeto de estudo a ferramenta digital Padlet, cola-
borando para a compreensão e para a ampliação do interesse sobre o universo das tecnologias 
digitais. Objetivou-se analisar o processo de interação com o Padlet como contribuidor para uma 
formação discente no Ensino a Distância (EaD). Esta é uma pesquisa qualitativa, que leva em con-
sideração os sujeitos e suas subjetividades. O universo de pesquisa foi delimitado a 20 discentes 
do módulo de Metodologia do Estudo. Verificou-se que é de extrema importância interagir “tecnolo-
gicamente” com os discentes, para que eles possam trabalhar com a tecnologia dentro do campo 
profissional, visando a estimular a criatividade, além de aprimorar o processo de ensino-aprendi-
zagem, tornando-o significativo, em uma construção colaborativa e coletiva do conhecimento, visto 
que os alunos participam diretamente desse processo e, portanto, devem ser protagonistas dele. 
Para o desenvolvimento desse tema, a seguinte pergunta norteou o trabalho: o uso do Padlet pode 
contribuir para a interação com o estudante na disciplina de Metodologia do Estudo? Neste artigo, 
analisou-se a importância da apropriação de novas tecnologias digitais no contexto educacional, 
proporcionando um trabalho pedagógico a distância mais significativor, de maneira interativa e re-
flexiva, buscando adequar o seu uso ao conteúdo que estava sendo estudado pelos alunos, cujo 
tema era Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como recurso de aprendizagem. O uso 
do aplicativo Padlet ampliou o conhecimento dos estudantes acerca dessas tecnologias digitais, 
procurando motivá-los e envolvê-los na realização de atividades dentro do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

Palavras-chave: Ensino à distância. Tecnologia de Informação e Comunicação. Interação. 

APPLYING PADLET TO EAD AS AN INTERACTION TOOL

Abstract: The present research presented as an object of study the information and communication 
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technology, padlet, collaborating for the understanding and the interest on the universe of active te-
chnologies. It aimed to analyze the interaction process with the padlet as a contributor to a student 
training in distance learning. It is a qualitative research, taking into account the subjects and their 
subjectivities. The research universe was limited to 20 students from the research methodology 
module. It was found that it is extremely important to interact “technologically” with students, so that 
they can work with technology within the professional field, aiming to stimulate creativity, in addition 
to improving the teaching-learning process, making it meaningful, in a construction collaborative and 
collective knowledge, since students directly participate in this process and, therefore, must be pro-
tagonists of it. For the development of this theme, the following question guided the work: Can the 
use of Padlet contribute to the interaction with the student in the discipline of study methodology? 
This article aims to analyze the importance of the appropriation of new digital technologies by the 
teacher for a better quality in the process of building students’ knowledge, seeking to motivate and 
involve them through virtual learning environments.

Keywords: Distance learning. Information and Communication Technology. Interaction.

INTRODUÇÃO

Diferentes formas de processos educativos de aprendizagem podem ser   realizados, entre-
tanto nem todas as estratégias empregadas permitem que as   temáticas sejam abordadas sob um 
caráter crítico e reflexivo, transformador da realidade.

A tecnologia existe desde a Antiguidade e acompanha o desenvolvimento da humanidade. 
Transformando recursos naturais em ferramentas, os antigos já aplicavam a tecnologia, e muito se 
evoluiu com a descoberta e com o uso do fogo, que possibilitou o avanço tecnológico.   

Atualmente, percebe-se que a tecnologia está crescendo e se desenvolvendo e, cada vez 
mais, fazendo parte da realidade dos alunos, considerados nativos digitais. Por sua vez, os que es-
tão se adaptando a esse mundo tecnológico são chamados imigrantes digitais. A tecnologia possui 
diversos conceitos e, por se tratar de ferramenta, técnica e método que auxiliam no crescimento e 
disseminação do conhecimento, possibilita aprendizagens mais expressivas, o que facilita a vida.

Para Marc Prensky, os nativos digitais convivem com a tecnologia desde seu nascimento, 
crescem com ela e a utilizam em seu benefício ou do outro. Nesse contexto tecnológico surge o ter-
mo ciberespaço, definido por Levy (2010) como um “espaço de comunicação aberto, interconexão 
mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LEVY, 2010, p. 94).

Percebe-se que o ciberespaço possibilita a comunicação e a interação, permitindo ainda 
que a internet seja uma ferramenta que possibilita, especialmente a distância, o contato com infor-
mações e com outros indivíduos.
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Considera-se importante o envolvimento dos professores com o meio tecnológico, tornan-
do-se ponte entre a escola e a tecnologia e fazendo-se com que a atenção dos alunos seja atraída, 
com objetivo de facilitar e aprimorar a construção dos conhecimentos.  

Uma boa ferramenta, além de mural interativo, é conhecida como Padlet, a qual permite a 
postagem de textos, imagens e vídeos pelos alunos, bem como outros recursos, que irão facilitar 
o processo de ensino-aprendizagem, transformando a aprendizagem em algo lúdico e dinâmico. 
Dessa forma, o docente desperta o interesse dos alunos, uma vez que se permite a estes a utiliza-
ção de recursos tecnológicos em aula. 

O Padlet é uma ferramenta web intuitiva no seu uso, gratuita, com acesso mediante brow-
ser (em computadores ou smartphones) ou aplicativos e que passou a ser aproveitada pelos edu-
cadores. O aplicativo permite aos estudantes interagir de forma colaborativa, nas formas síncrona 
ou assíncrona, uma vez que possibilita a inserção de mensagens, imagens, vídeos e gravações de 
áudio, com argumentos e opiniões acerca de um tema, originando discussões e ideias. Tudo isso 
implica mais motivação e autonomia para que o discente atinja as metas propostas em sala de aula.

Essa metodologia interativa permite a aquisição e o desenvolvimento de competências, a 
flexibilidade e a adaptabilidade a diferentes contextos de aprendizagem e encaminha os estudan-
tes envolvidos ao incremento da capacidade de pesquisa, compreensão e uso de fontes on-line. 
Ademais, com ela, permite-se uma colaboração e negociação de significados e uma aprendizagem 
de carácter dinâmico.

A preocupação básica deste estudo é refletir sobre o uso do Padlet para a interação com os 
estudantes nas aulas de Metodologia do Estudo, visto que é inquestionável a inserção dos estu-
dantes no mundo da cibercultura. Para o desenvolvimento deste tema, a seguinte pergunta nor-
teou o trabalho: o uso do Padlet pode contribuir para a interação com o estudante na disciplina de 
Metodologia do Estudo? Este artigo tem como objetivo analisar a importância da apropriação de 
novas tecnologias digitais pelo professor para uma melhor qualidade no processo de construção do 
conhecimento dos estudantes, procurando motivá-los e envolvê-los por intermédio de Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

O Padlet é uma importante ferramenta utilizada no processo de ensino-aprendizagem, obje-
tivando a construção e a transformação do conhecimento. Tal ferramenta permite que os alunos 
construam ideias de forma criativa, estimulando o pensamento, a imaginação e despertando a 
curiosidade. Além disso, possibilita a percepção dos conhecimentos de forma visual, por meio do 
mural, no qual irão ser transmitidas as informações para os demais que terão acesso ao Padlet, 
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facilitando a interação entre os envolvidos. 

O Padlet é uma aplicação da web que permite a criação de murais ou quadros virtuais, na qual 
há a possibilidade de compartilhamento de multimídias, anotações, endereços, páginas da web en-
tre outros. Os alunos podem construir o conhecimento que adquiriram juntamente com pesquisas, 
de forma criativa e que estimule a curiosidade. Ainda, há a possibilidade de se compartilhar infor-
mações de diversos temas, o que faz com que os discentes desenvolvam criticidade e criatividade 
mediante as informações que irão compartilhar. Esse processo transforma a aprendizagem para 
além do contexto escolar e pode ser aplicado também no contexto social.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Este estudo foi realizado a partir de uma atividade proposta na aula de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação como recurso de aprendizagem, do componente curricular de Metodologia 
do Estudo, ofertada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 100% a distância, como compo-
nente optativo da matriz curricular de um curso de Medicina. A amostra contou com 20 alunos de 
um grupo de tutoria os quais foram orientados a participarem da construção de um mural integrado 
com o objetivo de responder, com base no conhecimento prévio de cada um, a seguinte pergunta: 
o que você entende por Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)?

A intencionalidade da atividade era disparar um processo reflexivo sobre a temática e, ao 
mesmo tempo, a utilização de uma ferramenta tecnológica, de maneira criativa e atraente, para 
provocar a troca de informações, o compartilhamento dos pensamentos e a colaboração na cons-
trução do entendimento da turma sobre as TICs.

O aluno entrava no Ambiente Virtual de Aprendizagem, clicava na aula sobre TICs e se depa-
rava com um texto explicativo sobre os objetivos de aprendizagem daquela aula. Logo em seguida, 
apresentava-se a visualização do mural integrativo gerado pelo Padlet e incorporado à página da 
aula (Figura 1). À medida que os alunos iam entrando no ambiente e participando do mural, 
eles conseguiam ver as postagens uns dos outros, curtir, comentar e deixar a sua resposta, contri-
buindo para a construção do conceito prévio da turma sobre TICs. A atividade aconteceu de forma 
assíncrona e ficou disponível para que a turma visualizasse as postagens durante todo o semestre.

A análise do conteúdo produzido no mural aconteceu na perspectiva qualitativa de análise 
textual, porém isenta de qualquer julgamento sobre quais respostas estariam certas ou erradas, 
uma vez que o objetivo da atividade era acessar o conhecimento prévio que a turma tinha para, a 
partir dele, construir um conhecimento com embasamento científico.
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Figura 1 - Padlet criado na realização da interação do módulo

Fonte: acervo dos autores (2021).

3 RESULTADOS

Os resultados referentes às postagens no mural criado no Padlet pelos alunos se encontram 
nas Figuras 2,3 e 4.
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Figura 2 - Respostas dos alunos extraídas do mural interativo

Fonte: acervo dos autores (2021).

Figura 3 - Respostas dos alunos extraídas do mural interativo

Fonte: acervo dos autores (2021).
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Figura 4 - Respostas dos alunos extraídas do mural interativo

Fonte: acervo dos autores (2021).

 As respostas foram muito diversas e foi possível perceber que alguns alunos apresentaram 
definições apropriadas, como a do discurso a seguir: “Referem-se às tecnologias da Informação e 
Comunicação utilizadas na educação como formas distintas de comunicar e informar por meio das 
funções de hardware, software e telecomunicações, tornando o aprendizado mais dinâmico e atra-
tivo”. Outros alunos apresentaram discursos mais gerais, nos quais os seus conhecimentos prévios 
em relação às TICs eram traduzidos em discursos como este: “São recursos criados através da 
internet para criar interação e troca de conhecimento, facilitando o processo de aprendizagem”. 

 No mural integrado foi possível reunir muitas informações sobre o conceito, definição, en-
tendimento e características sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, e o aplicativo 
motivou a participação e a interação dos alunos em relação à temática, o que era a intencionalidade 
da atividade. As TICs proporcionam interação e interatividade entre alunos e professores pela via 
da mediação tecnológica. A interação envolve trocas entre os sujeitos, enquanto a interatividade 
se refere ao contato entre indivíduos, realizado com a mediação das Tecnologias de Informação e 
Comunicação.

  É fundamental reafirmar a importância de que as relações humanas estabelecidas no uni-
verso da educação precisam ser realmente interativas, envolvendo os “temperos do ensino e da 
aprendizagem”: afeto, comunicação verdadeira e, fundamentalmente, diálogo. Então, acreditamos 
que a sala de aula – presencial e virtual – é um lugar fundamental de interação e que precisa e pode 
ser estimulada com a presença das TICs. A utilização das tecnologias aumenta a competência para 
a comunicação e para a formação de laços sociais, amplia habilidades fundamentais para a apren-
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dizagem e é uma ferramenta importante para professores e alunos desenvolverem novas formas 
de ensinar e aprender, de pensar e de se comunicar.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no objetivo da presente pesquisa, constatou-se que a ferramenta Padlet se mos-
trou um importante instrumento para conhecer as concepções iniciais dos alunos acerca das TICs. 
O layout didático e facilidade de manuseio da ferramenta possibilitou a interação entre os alunos e 
possibilitou o compartilhamento de criticidade e criatividade. 

Cabe destacar que o Padlet pode ser utilizado tanto como ferramenta de auxílio ao profes-
sor no processo de ensino-aprendizagem, é o caso desta pesquisa, quanto também pode ser uma 
ferramenta utilizada em processos formativos. O Padlet possibilitou evidenciar a predominância 
das concepções do alunado sobre as TICs, representando um entendimento já estabelecido da 
ferramenta, facilitando o desenvolvimento de novas formas de ensinar e aprender, de pensar e de 
se comunicar.
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PROPOSIÇÃO DE ESCALA DE PROFICIÊNCIA PARA O ENSINO EM CARIOLO-
GIA NA GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
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Resumo: Dada a diversidade em que se configura o ensino de Cariologia no Brasil, seguindo mo-
delos internacionais, há a intenção de padronização curricular. Escalas de proficiência em avalia-
ções de larga escala servem tanto para retratar o nível de desempenho educacional quanto para 
fornecer subsídios mais sólidos ao aperfeiçoamento de políticas educacionais. Com o objetivo de 
propor uma escala de proficiência para o ensino de Cariologia na graduação em Odontologia, a 
partir de uma matriz de referência para o ensino em Cariologia, foi proposto um teste de 30 ques-
tões aplicado eletronicamente a 288 alunos de todos os semestres de um curso de graduação em 
Odontologia em Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira. O desempenho no teste foi avaliado 
pela Teoria de Resposta ao Item que possibilitou a proposição de escala de proficiência. Foram 
estimados os parâmetros discriminação, dificuldade e probabilidade de acerto ao acaso para os 
30 itens, bem como sua função de informação no teste. Essas informações possibilitaram propor 
uma escala de proficiência em Cariologia e determinar a proficiência média das turmas do 1º ao 8º 
semestre do curso. Foi identificado que a proficiência em Cariologia na amostra estuda é crescente 
ao longo do curso, mas, a partir do 6º semestre, permanece praticamente estável. Concluiu-se que 
a escala de proficiência demonstrou potencial para proporcionar aos gestores e estudantes uma 
reposta em formato de régua pela qual é possível visualizar o desenvolvimento dos conhecimen-
tos ao longo do curso. Para generalizar seu uso, ainda se faz necessária a validação da escala de 
proficiência em outros contextos e novas aplicações, a partir da calibração e equalização de novos 
itens. A interpretação da escala de proficiência poderá contribuir com o trabalho desenvolvido nos 
cursos de Odontologia que não possuem disciplina específica Cariologia na busca da construção e 
aprimoramento da aprendizagem e, assim, colaborar com a formação de profissionais que atuem 
em medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas necessárias para diminuir as altas taxas de 
incidência das enfermidades buco-dentais da população, em especial, a cárie dentária.

Palavras-chave: Avaliação Educacional. Avaliação de Programas e Projetos de Saúde. Ensino. 
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Educação Superior. Odontologia.

PROPOSED PROFICIENCY SCALE FOR TEACHING OF CARIOLOGY AT THE 
UNDERGRADUATE COURSES IN DENTISTRY

Abstract: Considering the diversity of the teaching of Cariology in Brazil, based on international 
standards, there is the intention of curricular standardization. Proficiency scale in large-scale as-
sessments serve both to portray the level of educational performance, as well as to provide more 
solid support for the improvement of educational policies. To propose a proficiency scale for the 
teaching of Cariology at undergraduate level in Dentistry was the aim of this paper. Based on a 
reference matrix for the teaching of Cariology, a 30-question test was applied electronically to 288 
students from all semesters of the undergraduate course in Dentistry at a Brazilian University. The 
performance of the test was evaluated by the Item Response Theory, which enabled the proposition 
of a proficiency scale. The parameters discrimination, difficulty and probability of success at random 
for the 30 items were estimated, as well as their informative role in the test. This information made 
it possible to propose a proficiency scale in Cariology, and to determine the average proficiency 
of the classes from the 1st to the 8th semesters of the course. The proficiency in Cariology in the 
sample studied was shown to increase throughout the course, despite it remains fairly stable from 
the 6th semester onwards. The proficiency scale demonstrated the potential to provide managers 
and students with a ruler-like response, which allows the observation of the knowledge development 
throughout the course. To generalize its use, the proficiency scale still needs to be validated in other 
contexts and new applications, including the calibration and equalization of new items. The inter-
pretation of the proficiency scale may contribute to the work developed at undergraduate courses in 
Dentistry which do not have a specific discipline in Cariology, aiming to build and improve the learn-
ing and, thus, to collaborate with the formation of professionals who act in preventive, diagnostic and 
therapeutic strategies that are needed to reduce the high incidence rates of dental diseases of the 
population, especially dental caries.

Keywords: Educational Measurement. Program Evaluation. Teaching. Education, Higher. Dentistry.

INTRODUÇÃO

A Odontologia no Brasil, em consonância com o perfil proposto pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e pelo Projeto Latino-Americano de Convergência em Educação Odontológica (ALON-
SO; ANTONIAZZI, 2010), tem proposto currículos que possibilitam a formação de dentistas capa-
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zes de aplicar medidas preventivas para diminuir desigualdades e de realizar medidas diagnósticas 
e terapêuticas necessárias para reduzir as altas taxas de incidência das enfermidades buco-dentais 
da população. 

O contexto epidemiológico da saúde bucal assim como os avanços científicos e tecnológi-
cos, atrelados ao cenário socioeconômico e político, demandam das Universidades a formação de 
recursos humanos capazes de resolver problemas locais e globais. A formação por competências 
tem sido um norteador para a (re)estruturação da academia nesse sentido. 

As razões para as iniquidades da cárie, mundialmente reconhecidas, podem estar relaciona-
das ao modo como a Cariologia tem sido ensinada nas faculdades de Odontologia. Considerando 
o impacto social e econômico em pauta, é imperativo monitorar e avaliar como esse campo do 
conhecimento se estrutura no currículo das escolas de Odontologia (FERREIRA-NÓBILO; SOUSA; 
CURY, 2014).

No Brasil, o ensino em Cariologia ocorre de maneira diversa. Há escolas que ofertam uma 
ou mais disciplinas específicas, enquanto outras apresentam conteúdos distribuídos em diferentes 
disciplinas. As disciplinas relacionadas à Cariologia são distribuídas por todo o curso de graduação 
(do 1º ao último período) e a carga horária varia de 15 a 240 horas, entre teóricas e práticas. Além 
disso, não há padronização do ementário das faculdades brasileiras (GIACOMELLI; SOUSA, 2012). 
Em universidades públicas, todos os cursos de Odontologia contemplam em suas disciplinas con-
teúdos relacionados à Cariologia, distribuídos em disciplinas específicas (exceção da região Norte) 
e disciplinas dos três ciclos de aprendizagem (básico, clínico e de saúde coletiva), havendo maior 
carga horária no ciclo clínico (FERREIRA-NÓBILO; SOUSA; CURY, 2014). No sul do país, o ensi-
no de Cariologia, teórico e prático em manequins, concentra-se nos primeiros anos do curso, e a 
prática em pacientes nos últimos anos, demonstrando a continuidade do ensino e a inclusão dos 
conteúdos ao longo do curso de acordo com a sua complexidade. As disciplinas de Saúde Coletiva 
e Odontopediatria são as que concentram a maior parte do conteúdo ensinado (LUNKES; GOU-
VEA; RODRIGUES, 2015).

A discussão sobre o ensino da Cariologia não é exclusiva no Brasil; ao contrário, mundialmente 
não há consensos sobre o currículo. Em 2001 foram analisados os currículos de 43 das 65 escolas 
de Odontologia dos Estados Unidos e se concluiu que somente três delas tinham um departamen-
to específico de Cariologia e que 18 escolas ofertavam uma disciplina exclusiva para Cariologia 
(CLARK; MJOR, 2001). Resultado semelhante foi descrito acerca do ensino de Cariologia em 25 
escolas de Odontologia do Japão, entre as quais somente uma tinha um departamento específico 
e quatro tinham em seus currículos a disciplina de Cariologia (FUKUSHIMA; IWAKU; MJÖR, 2004)

Em workshop ocorrido em 2010, em Berlim, na Alemanha, foi apresentada uma padroni-
zação internacional para currículo europeu em Cariologia, resultante de uma força-tarefa entre 
a Organização Europeia para Pesquisa em Cárie (ORCA, da sigla em inglês) e a Associação de 
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Educação Dental na Europa (ADEE). Consensualmente, o grupo definiu cinco domínios que vão do 
conhecimento geral para o específico em Cariologia. Os cinco domínios são: conhecimento básico; 
avaliação de risco, diagnóstico e síntese; tomada de decisão em tratamento preventivo não-cirúr-
gico; tomada de decisão em tratamento cirúrgico; Cariologia baseada em evidências na prática 
clínica e na saúde pública (SCHULTE et al., 2011).

Os países de língua espanhola da América Latina apresentam um currículo de Cariologia 
diversificado. Em estudo com 54 escolas de Odontologia da Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezue-
la, concluiu-se que 40% das escolas reconhecem a Cariologia como um importante eixo formador 
em Odontologia. Destas, 16,7% possuem um departamento de Cariologia. A oferta do ensino nessa 
área é diversificada tanto nas disciplinas que abordam os conteúdos relacionados quanto em rela-
ção à carga horária destinada (MARTIGNON et al., 2013).

Sob influência do currículo europeu, a Colômbia definiu os mesmos domínios no consenso 
sobre o currículo de Cariologia, acrescentando um sexto domínio exclusivamente voltado à Saú-
de Pública (MARTIGNON et al., 2014). Com o mesmo norte, a Associação Brasileira de Ensino 
Odontológico – ABENO, em seus congressos de 2014 e 2015, debateu propostas para o currículo 
brasileiro em Cariologia e também estabeleceu cinco domínios: conhecimentos básicos em Cario-
logia; avaliação do risco e diagnóstico de doença cárie; tomada de decisão e terapias preventivas 
não-restauradoras; tomada de decisão e terapias restauradoras; Cariologia baseada em evidência 
e prática em saúde pública. Além disso, ficou explícita, nesses congressos, a intenção de se es-
tabelecer o consenso para inserção da disciplina Cariologia no currículo odontológico brasileiro. 
Entretanto, apesar dos esforços acadêmicos e das entidades científicas, as políticas públicas do 
ensino superior do Brasil não obrigam as escolas de Odontologia a seguirem o consenso, conside-
rando que o documento norteador dos projetos políticos pedagógicos é a Diretriz Curricular para 
os Cursos de Graduação, que é constituído por orientações para a elaboração dos currículos que 
devem ser necessariamente adotadas por todas as Instituições de Ensino Superior do país.

Dada a diversidade em que se configura o ensino da Cariologia no Brasil, a padronização 
curricular é estratégia de resultados morosos. Em alternativa, apresenta-se a responsabilidade de 
que as várias disciplinas tratem conteúdos voltados à Cariologia e, assim, garantam a formação 
necessária para possibilitar a abordagem baseada no diagnóstico preciso da atividade cariosa e 
as possibilidades de intervenções não invasivas. Por outro lado, uma vez que a formação fica ao 
encargo de diferentes disciplinas, corre-se o risco de que a aprendizagem ocorra de maneira frag-
mentada e não efetiva. 

Nesse contexto, faz-se relevante a fala do professor Cipriano Luckesi em ocasião da abertu-
ra da 50ª Reunião da ABENO, em Salvador-BA, ocorrida em agosto de 2015, na qual se afirmava 
que a avaliação em larga escala serve como um recurso para subsidiar os gestores educacionais 
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em níveis escolar, municipal, estadual ou nacional com as informações necessárias para imple-
mentar as mudanças que assegurem o aprendizado, com adoção de prática e recursos educacio-
nais efetivos, ou seja, aprendizagem satisfatória. O produto da avaliação em larga escala deve ser 
a melhoria do ensino-aprendizagem.

Escalas de proficiência em avaliações de larga escala servem, entre outros propósitos, para 
retratar mais precisamente o nível de desempenho educacional de uma grande quantidade de 
alunos avaliados, como também para fornecer subsídios mais sólidos ao aperfeiçoamento das po-
líticas educacionais que vêm sendo implementadas (OLIVEIRA, 2008).

A proficiência é uma medida que representa um determinado traço latente (aptidão) de um 
aluno, obtida a partir de instrumentos avaliativos compostos por itens (questões) elaborados a partir 
de uma matriz de referência de uma determinada área do conhecimento. Para medir a proficiência 
em uma determinada área, é necessário que os itens presentes na prova sejam calibrados. A Teoria 
de Resposta ao Item (TRI) é uma alternativa que tem se apresentado para esse processo de cali-
bração e medida de proficiência.

Pelo exposto, este trabalho teve como objetivo primário propor uma escala de proficiência 
para o ensino em Cariologia em graduação em Odontologia. Como objetivo secundário, buscou-se 
contribuir para que os cursos de Odontologia que não possuem disciplina específica de Cariologia 
tenham um instrumento na busca da construção e aprimoramento da aprendizagem.

1 MÉTODOS E TÉCNICAS

O delineamento do estudo foi observacional, analítico, longitudinal e de análise quantitativa. 
Como unidade de análise, considerou-se um curso de graduação em Odontologia de uma Institui-
ção do Ensino Superior privada brasileira 

Para os fins deste estudo, foram aplicadas 30 questões exclusivas sobre Cariologia, elabo-
radas a partir de matriz de referência (PERRY, 2009) baseada na unificação curricular proposta 
pelo Brazilian Core Cariology Curriculum (FERREIRA-NÓBILO; SOUSA; CURY, 2014). As áreas 
de competências da matriz de referência de Cariologia corresponderam aos cinco eixos do Brazi-
lian Core Cariology Curriculum que foram detalhadas em 31 descritores. As questões foram então 
elaboradas com base nos descritores que reuniram o conteúdo a ser avaliado e a ação correspon-
dente esperada.

Para o total de alunos do curso, que são 521, obteve-se uma amostra de 288 alunos respon-
dentes voluntários que representou o universo com um nível de confiança de 98% e erro amostral 
de 5%. O tempo total para resposta das 30 questões foi de no máximo 60 minutos. 
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A análise dos dados para medir a proficiência em Cariologia foi feita à luz da Teoria de Res-
posta ao Item (TRI). A TRI é um conjunto de modelos que relacionam a probabilidade de um aluno, 
com sua proficiência e parâmetros do item, apresentar uma determinada resposta. Os parâmetros 
do item são poder de discriminação (a), dificuldade (b) e probabilidade de acerto ao acaso (c).

Os resultados foram analisados por meio de modelos matemáticos e testes estatísticos apli-
cados pelo programa BILOG-MG (ZIMOWSKI et al., 1996). Os modelos escolhidos consideraram 
que os itens que compuseram a prova foram do tipo dicotomizados, que mediu um único traço 
latente, uma única habilidade, portanto um teste unidimensional; e que o caso caracterizou um 
único grupo realizando um único teste, o que dispensou o processo de equalização da prova.  Para 
aplicação da TRI foram executadas análises em três etapas, chamadas de fases 1, 2 e 3 (DE AN-
DRADE et al., 2000).

Na fase 1, foi feita a entrada e leitura dos dados individuais, ou seja, o gabarito e respostas 
de cada aluno. Essa etapa serviu para uma análise preliminar de desempenho e para estabele-
cer valores iniciais que serviram de insumo para o processo de estimação realizado nas fases 
seguintes. Na fase 2, considerada como a fase da calibração dos itens, foi realizada a estimação 
de parâmetros segundo pressupostos do método de Máxima Verossimilhança Marginal (ARAUJO; 
ANDRADE; BORTOLOTTI, 2009) e aplicado o modelo logístico unidimensional de três parâmetros 
(DE ANDRADE et al., 2000). Foram estimados a capacidade discriminação do item (parâmetro a); 
o nível de dificuldade (parâmetro b); e a probabilidade de resposta ao acaso, ou de acerto por um 
indivíduo de baixa habilidade, ou seja, possibilidade de um aluno acertar o item mesmo se ele tiver 
um nível de proficiência abaixo do desejado, o acerto ao acaso ou “chute” (parâmetro c) (OLIVEI-
RA, 2008; PERRY, 2009; DE OLIVEIRA et al., 2007; KLEIN, 2013). A partir desse processo, os itens 
foram posicionados em uma escala de acordo com o nível de proficiência que exigiram e também 
foi definida a função de informação do item (DE ANDRADE et al., 2000). Na fase 3 foi feita a esti-
mação das habilidades dos respondentes que serviram de análise coletiva para a caracterização 
do desempenho de cada turma e no grupo todo. Ainda nessa etapa, de acordo com a proficiência 
mínima e máxima do teste, para cada turma foram estabelecidos pontos de corte para os níveis de 
proficiência em três partes: baixo, satisfatório e avançado.

Os níveis de proficiência individuais não foram divulgados de forma pública, apenas disponi-
bilizados ao próprio aluno, à coordenação do curso e serviram a este estudo para composição dos 
dados coletivos. Os resultados institucionais também foram tratados de acordo com os preceitos 
éticos devidos.

2 RESULTADOS

As respostas dos 288 alunos aos 30 itens serviram para cumprir a fase 1 de tratamento de 
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dados em que foi realizada a estimação de parâmetros dos itens segundo o modelo logístico de 
três parâmetros: a) capacidade discriminação do item; b) nível de dificuldade; e c) probabilidade de 
resposta ao acaso (“chute”). Além disso, foi definida a função de informação de cada item no teste, 
conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Estimação de parâmetros e função de informação dos itens

Fonte: autoria própria.

A partir do parâmetro b, foi possível distribuir o nível de dificuldade das questões, em ordem 
crescente, em grupos de 1 a 8, conforme o ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 - Régua ilustrativa do nível de dificuldade dos grupos de 
questões que variam do mais fácil ao mais difícil

Fonte: Inovar.

De acordo com o desempenho observado, nenhuma questão se enquadrou nos grupos 1 e 
2; duas questões (Q26 e Q1) foram categorizadas no grupo 3; dez questões (Q12, Q20, Q29, Q14, 
Q5, Q18, Q7, Q27, Q11 E Q8) compuseram o grupo 4; oito questões (Q6, Q4, Q16, Q24, Q23, Q15, 
Q10 E Q28) formaram o grupo 5; três questões (Q13, Q17 E Q30) o grupo 6; quatro (Q9, A3, Q22 
e Q19) o grupo 7; e três (Q2, Q25 e Q21) o grupo 8. A Figura 2 apresenta o desempenho médio 
dos alunos segundo a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para cada uma das questões que estão 
justapostas segundo a ordem crescente de dificuldade, parâmetro b.

Figura 2 - Desempenho médio alunos segundo a Teoria de Resposta ao Item (TRI) 
para cada uma das questões de Cariologia, distribuídas segundo nível de dificuldade 

(parâmetro b), do mais fácil ao mais difícil

Legenda: TRI = Teoria de Resposta ao Item; Q = Questão

Fonte: autoria própria.

Na construção da escala de proficiência, cada item foi analisado pedagogicamente, caracte-
rizando a habilidade que foi avaliada pelo respectivo descritor e item correspondente e os resulta-
dos da estimação de parâmetros (calibração). Em seguida, finalmente, cada item foi disposto na es-
cala única. Assim, os itens mapeados em diferentes pontos da escala permitem a visualização das 
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habilidades que os respondentes do teste provavelmente já desenvolveram e as que ainda estão 
em desenvolvimento, a partir da observação do ponto na escala em que se localiza a proficiência. A 
escala foi disposta em níveis de proficiência que variaram de 50 a 800 em passos de 50 (Figura 3).

Figura 3 - Escala de proficiência para o ensino em Cariologia 

 

Legenda de cores: amarelo claro = proficiência básica, baixo nível de habilidade; alaranjado claro = proficiência 
média, nível de habilidade intermediário e alaranjado escuro = proficiência avançada, nível de habilidade satisfa-
toriamente desenvolvido.

Fonte: autoria própria.

O estabelecimento de escala de proficiência única ainda permitiu a comparação de resul-
tados de diferentes períodos de escolaridade, a partir da proficiência média de cada turma e dos 
níveis de proficiência para cada turma, a partir da proficiência mínima e máxima observadas.

A estimação dos parâmetros dos itens, na fase 2 deste estudo, resultou na estimação do 
poder de discriminação do item (parâmetro a), nível de dificuldade do item (parâmetro b) e proba-
bilidade de acerto ao acaso, “chute” (parâmetro c).

Segundo os resultados obtidos, os itens 19 e 25 apresentaram os menores valores de po-
der de discriminação, sendo que ambos pertencem aos grupos de maior dificuldade, grupos 7 e 
8, respectivamente. O item 19 referia-se à habilidade relacionada ao eixo “Cariologia baseada em 
evidências” e o item 25 “avaliação do risco e diagnóstico da doença cárie”. Em contrapartida, itens 
com o parâmetro em valores altos discriminam os alunos em dois grupos: os que não apresentam 
habilidades abaixo do valor do parâmetro b e os que possuem habilidades acima do mesmo valor. 
Os itens de maior poder de discriminação foram o 10 e o 13 que tratavam do eixo “avaliação do ris-
co e diagnóstico da doença cárie” e “tomada de decisão e terapias preventivas não-restauradoras, 
respectivamente.
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Quanto à interpretação do parâmetro “b”, foram considerados os mais fáceis, os itens 26 e 
1, que enfocavam, respectivamente, habilidades pertencentes aos eixos “tomada de decisão e te-
rapias restauradoras” e “conhecimentos básicos em Cariologia”. Os mais difíceis foram os itens 25 
e 2, que enfocavam os eixos “avaliação do risco e diagnóstico da doença cárie” e “conhecimentos 
básicos em Cariologia”, respectivamente. 

Quanto ao parâmetro c, todos os itens aplicados apresentaram valores do parâmetro c que 
indicam menor probabilidade de acerto ao acaso.

A interpretação pedagógica da escala serve como base para a análise do nível de proficiên-
cia, bem como dos parâmetros de dificuldade dos itens, de forma a dar um sentido qualitativo e 
pedagógico às estimativas quantitativas. A escala de proficiência revela um continuum ordenado 
crescente dos desempenhos dos alunos na avaliação e sintetiza em um único número a posição do 
aluno em relação a seu domínio de competências e à turma (JORNET; BACKHOFF, 2008; UBRIA-
CO, 2012)

Segundo a escala de proficiência proposta, como era de se esperar, o primeiro eixo a ser 
consolidado é o de “conhecimentos básicos em Cariologia”. Especificamente para a população es-
tudada, o último eixo a ser consolidado se refere às habilidades relativas à “Cariologia baseada em 
evidências e prática em saúde pública”. Na análise pedagógica, constatou-se que as habilidades 
relativas à Cariologia baseada em evidências são trabalhadas de maneira tangencial a conteúdos 
relativos ao desenvolvimento de pesquisa científica, bem como com métodos e técnicas em Epide-
miologia, sem constar em alguma disciplina em específico.

Na amostra estudada, embora se tenha observado proficiência crescente ao longo do curso, 
percebe-se que a partir do 6º semestre a proficiência média das turmas apresenta valores bastante 
próximos, o que indica que na fase clínica do curso não há um aumento significativo de habilidades 
cognitivas referentes à Cariologia, o que resulta em níveis de proficiência aquém do esperado para 
tal estágio do curso. Esse resultado aponta para a necessidade de mecanismos de melhoria no 
terço final do curso.

Os alunos respondentes, ao final do 1º semestre do curso, em média, demonstraram já 
possuir consolidadas as habilidades relativas a “relacionar anatomia dental e sistema estomatog-
nático”, “justificar os princípios de avaliação de desempenho e eficácia dos métodos de diagnóstico 
para a cárie dentária e alterações dos tecidos dentários”, “compreender ações dos fluoretos em 
relação à cárie dentária, produtos fluoretados, toxicidade dos fluoretos”, “compreender as ciências 
sociais e humanas, incluindo os princípios psicológicos e sociológicos que delineiam a habilidades 
interpessoais, de comunicação e de promoção de hábitos saudáveis”, “selecionar procedimentos 
invasivos e não invasivos” e “analisar o mecanismo de ação, indicações e contraindicações dos 
materiais dentários restauradores”.
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No 2º semestre, são acrescidas as habilidades de “explicar etiologia, patogênese e fatores 
que modificam a cárie dentária e outras alterações de tecidos dentários”,  “a relação e a diferença 
entre cárie dentária e demais doenças que afetam o órgão dentário: erosão; abrasão; fluorose etc.”, 
“relacionar a produção de ácidos, a capacidade de tampão da saliva e efeitos de saturação na sali-
va e no biofilme” e “analisar os mecanismo de ação, composição, propriedades, limitações e efeitos 
colaterais de materiais dentários e seus coadjuvantes e técnicas disponíveis de higienização”.

No 3º semestre, apresentam-se consolidadas adicionalmente as habilidades de “compreen-
der bases físicas e biológicas de alterações dos tecidos dentários em relação à detecção e ava-
liação da atividade/inatividade e presença de cavidade cariosa e outras alterações dentárias de 
tecidos mineralizados, tais como fluorose e erosão dentária”, “analisar consequências biológicas 
da cárie dentária” e “selecionar promoção de Saúde e prevenção de doenças, reconhecendo os 
aspectos do público e do clínico e suas diferenças”. Do 4º ao 7º semestre, as mesmas habilidades 
são gradativamente consolidadas.

No 8º semestre, apresentam-se ainda as habilidades de “identificar defeitos de desenvol-
vimento de tecidos dentais no nível macroscópico, microscópico e molecular”, “avaliar os eventos 
bioquímicos do biofilme, a saliva e os tecidos dentais duros” e “selecionar promoção de Saúde e 
prevenção de doenças, reconhecendo os aspectos individuais e coletivos e suas diferenças”.

Em média, nenhuma das turmas estudadas demonstrou consolidadas as habilidades de 
“relacionar proporção e diferença entre cárie dentária e defeitos de desenvolvimento dos tecidos 
dentais”, “analisar o mecanismo de ação, composição, propriedades, limitações e efeitos colaterais 
de materiais dentários e seus coadjuvantes e técnicas disponíveis de higienização bucal, no nível 
individual, de grupo e nível da população”, “compreender as ciências do comportamento, incluindo 
os princípios psicológicos e sociológicos que delineiam a habilidades interpessoais, de comunica-
ção e de mudança de comportamento em nível da população” e “aplicar métodos e técnicas de 
Epidemiologia e metodologia de pesquisa”.

Os resultados indicam a necessidade de estratégias que repensem o Projeto Pedagógico do 
Curso no que se refere ao desenvolvimento de habilidade em Cariologia na fase clínica do curso, 
especialmente a partir do 6º semestre.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A TRI possibilita que os parâmetros dos itens de diferentes provas e as habilidades de res-
pondentes de fases diferentes do curso sejam comparáveis por se adotar uma única métrica, a 
escala de proficiência. Os níveis de desempenho em Cariologia foram estabelecidos na proposição 
de escala de proficiência de acordo com a expectativa de aprendizagem que se tem para cada fase 
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do curso analisado.

A escala de proficiência demonstrou potencial para proporcionar aos gestores e estudantes 
uma reposta em formato de régua pela qual é possível visualizar o desenvolvimento dos conheci-
mentos ao longo do curso. 

Para generalizar seu uso, ainda se faz necessária a validação da escala de proficiência em 
outros contextos e em novas aplicações, a partir da calibração e equalização de novos itens.

A interpretação da escala de proficiência poderá contribuir com o trabalho desenvolvido nos 
cursos de Odontologia que não possuem disciplina específica Cariologia, na busca pela constru-
ção e pelo aprimoramento da aprendizagem, e, assim, colaborar com a formação de profissionais 
que atuem em medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas necessárias para diminuir as altas 
taxas de incidência das enfermidades buco-dentais da população, em especial, a cárie dentária.
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PRÁTICAS DA INTERDISCIPLINARIDADE EM ARQUITETURA E URBANISMO
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Resumo: A interdisciplinaridade é um conceito indispensável à formação do arquiteto e urbanis-
ta. Entretanto, a forma como as competências e as habilidades são distribuídas entre as discipli-
nas e ao longo dos semestres pode fragmentar o processo e dificultar a percepção e a relação de 
integração durante a formação do egresso. O presente artigo discute a prática da interdisciplinari-
dade a partir da integração entre as componentes curriculares semestrais do curso de Arquitetura 
e Urbanismo do Centro Universitário Facens, como oportunidade de introduzir a formação de um 
profissional integrador. Metodologicamente, fundamenta-se no método exploratório com discus-
são teórica aliada à prática pedagógica. O artigo trata da interdisciplinaridade percebida pelos 
alunos do 2º, 4º e 6º semestres do curso, durante o 2º semestre de 2020. Os resultados são apre-
sentados com base nos trabalhos expostos na Mostra de Projetos, discutidos e comparados ao 
planejamento realizado pelo colegiado. Conclui-se que, ainda que a interdisciplinaridade entre as 
disciplinas seja claramente discutida entre os docentes e incentivada pela coordenação do curso, 
a mesma clareza não foi evidenciada em todos os depoimentos dos alunos, sendo necessárias a 
discussão e a implementação de novas estratégias de ensino e aprendizagem para tornar mais 
clara e possível a transdisciplinaridade do curso. A busca pela transdisciplinaridade do curso, que 
compreende o conhecimento de uma forma plural, por meio da aquisição de conhecimentos de 
maneira holística e contextualizada, deve ser um dos principais focos para permitir a formação 
plural do arquiteto e urbanista, preparando o aluno para ser um agente de transformação para 
atuar no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Interdisciplinaridade. Arquitetura e Urbanismo. Integração. 
Profissional Integrador.

INTERDISCIPLINARY PRACTICES IN ARCHITECTURE AND URBAN PLAN-
NING

Abstract: Interdisciplinarity is an indispensable concept in architects and urban planners’ educa-
tion. However, the way how competencies and skills are distributed among the disciplines and 
01  Doutora. Coordenadora e Professora. Centro Universitário Facens. giovanna.novellini@facens.br. 
02  Doutora. Professora. Centro Universitário Facens. taiana.vidotto@facens.br.
03  Mestre. Professora. Centro Universitário Facens. natalia.barros@facens.br.
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throughout the semesters, may fragment the process and difficult the perception and integration 
relationship during graduate school. This paper discusses interdisciplinarity practices from the in-
tegration between curricular semester components of Architecture and Urban Planning course of 
Facens University Center, as an opportunity to introduce the formation of an integrating profession-
al. Methodologically it is based on the exploratory method with theoretical discussion allied to peda-
gogical practice. The article deals with the interdisciplinarity perceived by students of 2nd, 4th, and 
6th course semester, during the 2nd semester, 2020. The results are presented based on the works 
exhibited in the Project Exhibition, discussed, and compared to planning carried out by collegiate. It 
is concluded that, although interdisciplinarity among disciplines is clearly discussed among teachers 
and encouraged by course coordination, the same clarity was not evidenced in all student’s state-
ments, being necessary discussion and implementation of new teaching and learning strategies to 
make course transdisciplinarity clearer and possible. The search for course transdisciplinarity, which 
understands knowledge in a plural way, through acquisition of knowledge in a holistic and contextu-
alized way, should be one of the main focuses to allow architect and urban planner plural formation, 
preparing the student to be an agent of transformation to act in labor market.

Keywords: Pedagogical Practice. Interdisciplinarity. Architecture and Urban Planning. Integration. 
Professional Integrator.

INTRODUÇÃO

O ensino superior se apresenta como um desafio para gestores e professores. No último 
ano, esse desafio para o curso de Arquitetura e Urbanismo se complexificou com a migração 
das aulas presenciais para as aulas síncronas mediadas por computador. Após a experiência do 
primeiro semestre de 2020, para o semestre seguinte foi possível prever estratégias, colocando 
em prática iniciativas de interdisciplinaridade imprescindíveis à formação do arquiteto e urbanista.  

Objetiva-se apresentar a prática da interdisciplinaridade no curso de Arquitetura e Urba-
nismo do Centro Universitário Facens no 2º semestre de 2020. Isso se dará por dois pontos de 
vista: da perspectiva do corpo docente, por meio da apresentação do currículo dos semestres 
pares planejado pelo colegiado do curso; e da perspectiva dos alunos, por meio dos depoimentos 
extraídos da publicação da Mostra de Projetos. 

Para tal, será abordada a interdisciplinaridade como fundamento da profissão do arquiteto 
e urbanista, por meio de um panorama histórico, e serão destacadas as disciplinas que compõem 
o currículo dos semestres pares, do 2º, 4º e 6º semestres, os quais estavam em andamento. A 
partir de sua organização, foram consideradas suas relações com as competências profissionais 
e conhecimentos técnicos que fundamentam a resolução do Ministério da Educação quanto 
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ao ensino de Arquitetura e Urbanismo. Por fim, atestou-se a perspectiva do corpo docente ao 
planejar as ações de interdisciplinaridade e a dos alunos. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Morin (2000), a “interdisciplinaridade” é uma troca ou cooperação entra disci-
plinas, permitindo algumas relações entre elas, constituindo-se como formas de “articulação do 
saber”. Desde as origens do ensino de Arquitetura e Urbanismo, desafios são enfrentados na 
articulação de uma quantidade significativa de conhecimentos que se complementam.

A criação do curso de Arquitetura e Urbanismo no Brasil apresenta em sua origem a união 
de duas disciplinas formando um único profissional. Historicamente, o arquiteto e urbanista se es-
tabelece em meio à interdisciplinaridade. A conformação desse ensino se deu em razão da legiti-
mação de um campo profissional, o qual buscava distinção do campo dos engenheiros civis. Até 
certo momento os arquitetos compartilhavam com estes profissionais a formação – nas Escolas 
Politécnicas – e a regulamentação profissional (BRASIL, 1933). Esse impacto se via no prenome 
que intitulava os arquitetos que naquele tempo eram conhecidos como engenheiros-arquitetos. 

O conceito de uma profissão que se distinguisse da Engenharia Civil visava à inclu-
são dos conhecimentos técnicos relativos à formação nas escolas politécnicas, mas também do 
conhecimento artístico difundido nas escolas de Belas-Artes. No início, o ensino autônomo de 
Arquitetura se dava em um curso de graduação de cinco anos de duração, conforme o Regula-
mento da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA, 1945). O ensino de Urbanismo era ministrado 
no último ano desse curso, complementado pela pós-graduação de dois anos. Ainda assim, esse 
modelo não atendia aos preceitos profissionais desejados pelos arquitetos. Por meio dos eventos 
organizados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), conhecidos como Congressos Brasileiros 
de Arquitetos, o ensino era discutido por sua falta de alinhamento entre o que era ensinado em 
oposição ao que era exigido do arquiteto como profissional graduado (PEREIRA, 1953).

Como alternativa de distinção da profissão, os arquitetos reunidos no IAB buscavam um 
regulamento profissional próprio, incluindo o planejamento urbano como função exclusiva. Assim, 
quanto ao exercício do urbanismo, os arquitetos assumiam uma nova responsabilidade: “perante 
o cliente e a sociedade, uma responsabilidade nova de planificar, que não era compreendida na 
formação do engenheiro, por exemplo” (IAB nº 56, 1958). Contudo, tal proposta de Regulamento 
Profissional próprio não foi levada adiante.

Após essa tentativa frustrada, em 1962, Carlos Millan afirmou em seu texto O atelier na 
formação do arquiteto a necessidade de um currículo que considerasse disciplinas técnicas, hu-
manas e culturais nos âmbitos do projeto arquitetônico e do planejamento do meio físico em dife-
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rentes escalas. Nesse mesmo documento já estava atestada a busca pela interdisciplinaridade.

Assim, o lugar dessa interdisciplinaridade era o atelier de projetos. Millan define a ex-
pressão “Arquitetura e Urbanismo” quando se refere ao tratamento conjunto da arquitetura com 
o planejamento urbano, da forma como se propôs na tentativa de regulamentação profissional 
discutida no final da década de 1950:

Uma das falhas mais graves da estrutura de ensino que rejeitamos reside precisamente na 
sua dissociação (da Arquitetura e do Urbanismo), que subtrai a arquitetura de seu contexto 
natural e imprescindível (o contexto urbano) fora do qual ela não se explica e não pode ser 
compreendida (MILLAN, 1962, p. 39).

Após o estabelecimento do consenso da interdisciplinaridade, a demanda por sua aplica-
ção no ensino de Arquitetura e Urbanismo se seguiu através dos anos até os dias atuais. Diversos 
cursos têm experimentado de diferentes formas essa relação no contexto do atelier, ora sendo 
adotada entre disciplinas de um mesmo semestre ou, ainda, considerando versões de integração 
entre alunos de diferentes anos, como atelier vertical (DOMSCKE, 2007).

Desde 2010 os arquitetos e urbanistas contam com um conselho próprio, o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Ademais, no mesmo ano foi aprovada a última revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso (BRASIL, 2010). Em seu artigo 3º, a Resolução requer 
que, nos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos, sejam incluídas formas de realização da 
interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática, bem como formas de avaliação 
do ensino e da aprendizagem. Considerando esses três aspectos como premissa, o curso de 
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Facens tem colocado em prática o conceito de 
interdisciplinaridade e avaliado sua eficácia nas Mostras de Projeto.  

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Em termos metodológicos, a pesquisa apresentada neste artigo se apoia no método 
exploratório com discussão teórica aliada à prática pedagógica. A fundamentação teórica está 
pautada na literatura e na legislação voltada à formação do profissional arquiteto e urbanista; 
destaca-se a compreensão dos conhecimentos e das competências necessárias ao processo de 
projeto voltado à interdisciplinaridade. A prova de conceito é realizada por meio de exercício de 
integração interdisciplinar entre as componentes curriculares semestrais no curso de Arquitetura 
e Urbanismo apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Componentes Curriculares

Eixos 2 º Semestre 4 º Semestre 6º Semestre

Linguagens de Arquietura

Desenho Digital I

Desenho Arquitetônico II

Expressão e Representa-
ção das Formas

Desenho Digital III Arquitetura Digital II

Projetos 
Projeto de Arquitetura I

Planejamento Urbano I

Projeto de Arquitetura III

Projeto de Urbanismo I

Projeto de Arquitetura V

Projeto de Urbanismo III

Projeto de Paisagismo I

Tecnologia do Ambiente 
Construído

Materiais, Patologias e 
Técnicas Construtivas II

Resistência dos Materiais

Conforto Ambiental Lumí-
nico

Sistemas Estruturais Con-
creto

Mecânica dos Solos e 
Fundações

Certificações e Avaliações 
das edificações

Sistemas Estruturais Ma-
deira

Instalações Elétricas

História Teoria e História da Arqui-
tetura I

Teoria e História da Arqui-
tetura III

Patrimônio Cultura e a 
Produção das Cidades

Teoria e História da Arqui-
tetura V

Ensaios de Arquitetura e 
Urbanismo

Fonte: autoria própria (2021).

2.1 Integração proposta entre as componentes

Ao se refletir sobre o histórico do ensino de Arquitetura e Urbanismo, fica evidente o es-
tabelecimento do consenso sobre a necessidade da interdisciplinaridade para consolidação das 
habilidades e competências do egresso. Nesse sentido, almejando esclarecer todas as relações 
de integração, enumerar-se-á, a partir de cada semestre, as competências (CP) desejadas e os 
conhecimentos técnicos (CT) aplicados como eixos de integração e efetivação das habilidades 
profissionais. Para isso, consideram-se as seguintes competências e habilidades definidas pela 
resolução CNE/CES nº2 (BRASIL, 2010), identificadas em cada disciplina e apresentadas no 
Quadro 2:

I - O conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes 
e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 
quanto ao ambiente construído; 

II - A compreensão das questões que informam as ações de preservação da paisagem e 
de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao de-
senvolvimento sustentável; 

III - As habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisa-
gismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de durabilidade, de 
manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a satisfazer 
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as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade 
dos usuários; 

IV - O conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a qualida-
de da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo; 

V - Os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, 
considerando sua produção no contexto social, cultural, político e econômico e tendo como 
objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

VI - O domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e regional, 
urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos sistemas de infraestrutura e 
de trânsito, necessários para a concepção de estudos, análises e planos de intervenção no 
espaço urbano, metropolitano e regional; 

VII - Os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos mate-
riais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição de instalações 
e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e para a implantação de 
infraestrutura urbana; 

VIII - A compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto es-
trutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, estabilidade das 
construções e fundações; 

IX - O entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o do-
mínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

X - As práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, conservação, 
restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, conjuntos e cidades; 

XI - As habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de outros 
meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, mo-
delos e imagens virtuais; 

XII - o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de informações e 
representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao planejamento 
urbano e regional; 

XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de levantamentos 
topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, fotointerpretação e sensoriamento re-
moto, necessários na realização de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e no 
planejamento urbano e regional (BRASIL, 2010).
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Quadro 2 - Interdisciplinaridade entre as disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo propos-
tas ao longo do 2º semestre de 2020

Eixo Ling. de Arqui-
tetura

Projetos Tecnologia do Ambiente 
Construído

História

Disc
Desenho/ 

Arquitetura 
Digital

Projeto de 
Urbanismo Paisagismo

Materiais 
e Estru-

tura

Conforto e Susten-
tabilidade

Teoria e 
história

2º semestre – Proposta Projetual: intervenção arquitetônica no espaço urbano

CP III, V, XI, XII I, II, III, V, VI,, 
XII n/a II, III, IV, 

V,VI, VII n/a I, III, IV, V

CT
Representação 
e Modelagem 

3D

Análise e Pro-
jeto Urbano n/a

Materia-
lidade e 

Estabilidade 

 Conforto Ambien-
tal: Témico Repertório

4º semestre - ´Proposta Projetual: edifício educacional

CP I, III, IV, V, XI, XII I, II, III, V, VI,, 
XII n/a III, IV, V,VI, 

VII, VIII I, III, IV, V, VIII, IX I, III, IV, V

CT

Representação, 
Modelagem 3D, 
informacional 
e colaboração 

digital.

Análise e Pro-
jeto Urbano n/a

 Materia-
lidade e 

Estabilidade

Conforto Ambiental: 
Térmico + Lumínico

 

Repertório

 

6º semestre – Proposta Projetual: terminal intermodal

CP I, III, IV, XI, XII I, II, III, V, VI,, 
XII I, III, IV, V, VI III, IV, V,VI, 

VII, VIII I, III, IV, V, VIII, IX I, III, IV, V

CT

Representação, 
Modelagem 3D, 
informacional, 

colaboração 
digital, e simu-

lação.

Análise e Pro-
jeto Urbano

Análise e Pro-
jeto da Paisa-

gem

 Materia-
lidade e 

Estabilidade

Conforto Ambiental: 
Térmico + Lumínico+ 

Acústiico e Certifi-
cações

Repertório

 

Legenda: CP - Competências e CT - Conchecimentos Técnicos

Fonte: autoria própria (2021).

 Com auxílio do Quadro 2 é possível constatar que as disciplinas, em um mesmo se-
mestre ou em semestres distintos, compartilham entre si o desenvolvimento de uma ou mais 
competências. Ou seja, torna-se clara a necessidade de visão interdisciplinar na formação do 
egresso em Arquitetura e Urbanismo e evidente que a proposta de integração pode consolidar 
esse aprendizado, mantendo o prisma do conhecimento técnico aplicado de modo sistêmico e 
colaborativo.

Com base na interpretação do Quadro 2, para avaliar a prática pedagógica proposta, será 
discutida a aplicação da integração a partir da percepção dos alunos, por meio dos resultados 
apresentados na Mostra de Projetos.
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3 RESULTADOS

Os resultados foram apresentados em uma Mostra de Projetos do curso e colhidos por 
meio de depoimentos dos alunos. O Quadro 3 mostra a interdisciplinaridade percebida entre as 
disciplinas do referido curso, considerando a aplicação fundamental dos conhecimentos técnicos 
obtidos durante o curso. Os trabalhos foram desenvolvidos pelos alunos do 2º, 4º e 6º semestres, 
durante o 2º semestre de 2020. Ressaltam-se, nesse contexto, os desafios enfrentados pelos 
docentes e alunos devido ao isolamento social, o qual trouxe, todavia, novas oportunidades de 
aprendizagem, principalmente com o uso intenso de ferramentas digitais, tanto para reuniões 
entre os grupos de trabalho quanto para auxílio na leitura e análise do espaço construído. 

Os alunos do 2º semestre do curso trabalharam na disciplina de projeto o problema da 
ocupação de um espaço na área central de Sorocaba, com destaque para o uso das ferramentas 
digitais de modelagem para a compreensão do terreno, trabalhadas na disciplina de Desenho 
Digital, e para a leitura desse recorte da cidade junto à disciplina de Urbanismo. As demais disci-
plinas acrescentaram conteúdos importantes que enriqueceram os projetos desenvolvidos.

Para os alunos do 4º semestre do curso, o desafio apresentado foi o projeto de um edi-
fício educacional em um dos grandes vazios urbanos de Sorocaba – a área da antiga Gerdau. 
Diversas restrições que o território apresenta deveriam ser consideradas, como: a presença da 
Usina Cultural (patrimônio tombado pelo município), o Rio Sorocaba, o Córrego Lavapés e as 
linhas de transmissão de energia elétrica. O problema do edifício educacional envolveu a defini-
ção de um plano urbano para a área, realizado na disciplina de Urbanismo. As demais disciplinas 
complementaram e apoiaram o desenvolvimento do projeto, por exemplo: em Conforto Lumínico, 
os alunos desenvolveram análises e o projeto lumínico da escola; em Sistemas Estruturais, os 
alunos desenvolveram o projeto estrutural da edificação; etc.

Por sua vez, os alunos do 6º semestre do curso tiveram como problema de projeto a im-
plantação de um Terminal Intermodal em uma área de expansão urbana da cidade de Sorocaba, 
definindo vias de acesso e as relações desse edifício com o entorno que ainda não se encontra 
urbanizado. Mais uma vez, esse desafio esteve envolvido na leitura feita do território Sorocaba 
nas disciplinas de Projeto de Paisagismo e de Urbanismo. As demais disciplinas ofereceram con-
ceitos e ferramentas importantes para apoiar o processo de projeto, por exemplo: em Arquitetura 
Digital, os conceitos de BIM foram trabalhados e aplicados em projeto; em Certificações e Ava-
liação das Edificações, os conceitos de sustentabilidade foram trabalhados; em Teoria e História, 
destacou-se a importância histórica do local do projeto, etc.
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Quadro 3 - Interdisciplinaridade entre as disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo, identifica-
da pelos alunos ao longo do 2º semestre de 2020

Grupo Projeto de 
Arquitetura Urbanismo

Desenho/ 
Arquitetura 

Digital

Conforto e 
Sustentabili-

dade

Teoria e 
história

Materiais e 
Estrutura

Paisagismo 
(apenas 6º 

sem)
2º semestre - intervenção arquitetônica no espaço urbano
G1 x x x x
G2 x x x x
4º semestre - edifício educacional
G3 x x x
G4 x x x x x
G5 x x x x
6º semestre – terminal intermodal
G6 x x x x
G7 x x x x
G8 x x x x
G9 x x x x x

Fonte: autoria própria (2021).

A síntese dos depoimentos dos alunos está apresentada no Quadro 3, no qual se de-
monstra que, frente aos esforços da coordenação do curso e de todo o corpo docente, a inter-
disciplinaridade entre as disciplinas foi percebida e auxiliou os alunos no desenvolvimento dos 
projetos propostos pelos professores.

Nos depoimentos dos alunos do 2º semestre do curso, constatou-se que eles levantaram 
problemáticas por meio da análise urbana da região e aplicaram-nas no desenvolvimento do pro-
jeto arquitetônico, trabalhadas nas disciplinas de Projeto de Arquitetura I e Planejamento Urbano 
I, respectivamente. Utilizaram também, de forma preliminar, os conceitos de conforto, sustentabi-
lidade e acessibilidade, uma vez que tais conceitos serão posteriormente trabalhados em discipli-
nas específicas do curso. Além disso, utilizaram softwares trabalhados na disciplina de Desenho 
Digital I e Desenho Arquitetônico I, para maior compreensão do terreno e perceção da escala do 
projeto, sendo utilizados também para representação tridimensional da proposta desenvolvida.

Nos depoimentos dos alunos do 4º semestre do curso, constatou-se a integração do pro-
jeto desenvolvido na disciplina de Projeto de Arquitetura IV com as análises urbanas e projeto de 
parque urbano, desenvolvido na disciplina de Projeto de Urbanismo I, buscando a integração da 
escola com os diferentes instrumentos naturais e urbanos. Além disso, as soluções de Conforto 
Ambiental foram aplicadas, por meio de um estudo de ventilação e insolação, com o uso de bri-
ses quando necessário. Salienta-se também a integração com a disciplina de Teoria e História da 
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Arquitetura e Urbanismo, que inspirou os alunos no desenvolvimento do projeto.

Nos depoimentos dos alunos do 6º semestre, constatou-se que as análises urbanas de-
senvolvidas na disciplina de Projeto de Urbanismo III nortearam o projeto arquitetônico e pai-
sagístico da área estudada, trabalhado nas disciplinas de Projeto de Arquitetura V e Projeto 
de Paisagismo, respectivamente. A sustentabilidade também esteve presente nos projetos de-
senvolvidos, por meio de sistemas de reúso d’água, por exemplo, trabalhados na disciplina de 
Certificações e Avaliação das Edificações. Por fim, a colaboração e inserção de informações no 
modelo BIM auxiliaram a tomada de decisão dos alunos na busca por materiais mais econômicos 

e sustentáveis, conceitos trabalhados na disciplina de Arquitetura Digital III.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam grande potencial da interdisciplinaridade como princípio na for-
mação do arquiteto como profissional integrador. Está nessa formação a maior contribuição da 
interdisciplinaridade, que estimula o desenvolvimento do comportamento e de atitudes preconi-
zados pela UNESCO (1998) – Aprender Ser, Fazer, Conhecer, Conviver – e das competências do 
profissional de 2022 preconizadas pelo Fórum Econômico Mundial (WEF, 2020).

O uso de estratégias ativas para aprendizagem faz o aluno se tornar protagonista da pró-
pria aprendizagem, participando ativamente de sua jornada educativa. Neste artigo, foram eluci-
dados os principais desafios e compartilhadas as percepções dos alunos do curso de Arquitetura 
e Urbanismo do Centro Universitário Facens, em projetos desenvolvidos durante o 2º semestre 
de 2020. Nessa proposta pedagógica, os alunos foram submetidos a um desafio de projeto gran-
de e todas as disciplinas trabalharam as competências necessárias para que os alunos pudes-
sem resolver os problemas e propor novas soluções.

As múltiplas escalas de projeto, as variadas ferramentas e os diferentes níveis de re-
presentação – do esquema conceitual ao detalhamento técnico – resultaram em trabalhos com 
a desejada pluralidade expressa na profissão do arquiteto e urbanista, mesmo em um contexto 
atípico de pandemia.

Ainda que a interdisciplinaridade seja claramente discutida entre os docentes e incentiva-
da pela coordenação do curso, a mesma clareza não foi evidenciada em todos os depoimentos 
dos alunos. Uma das possíveis causas pode estar relacionada ao fato de cada disciplina aconte-
cer de forma isolada, com entregas também separadas. Em um projeto de curso interdisciplinar, 
os professores devem estar em constante contato para que os projetos sejam complementares, 
uma vez que o andamento de uma disciplina influencia diretamente na outra. Desse modo, pro-
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põe-se que novas metodologias que permitam a maior compreensão do aluno acerca do plano do 
curso e das aulas sejam realizadas, como exemplo estratégias de gameficação, tecnologias que 
permitem BIM entre outras que permitam entregas conjuntas que sejam avaliadas por diferentes 
disciplinas. 

A busca pela transdisciplinaridade do curso, que compreende o conhecimento de uma 
forma plural, por meio da aquisição de conhecimentos de maneira holística e contextualizada, 
deve ser um dos principais focos para permitir a formação plural do arquiteto e urbanista, prepa-
rando o aluno para ser um agente de transformação para atuar no mercado de trabalho.
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SALA DE AULA INVERTIDA: A PRÁTICA EM UMA UNIDADE

 DE ENSINO SUPERIOR
.

Sonia Maria Soares Rodrigues Pereira01

Marcel Ronaldo Morelli de Meira02

Resumo: Vive-se um momento em que a tecnologia digital e a comunicação são muito utilizadas no 
sistema educacional e o mundo digital se consolidou como fator chave da tecnologia. O acesso ao 
conhecimento ocorre, há muito tempo, de várias formas e a escola não comporta mais um sistema 
de ensino centrado no professor como único detentor do saber. As metodologias ativas apresentam 
outras propostas em relação aos papeis de professor e aluno e quanto ao uso de tecnologias na 
sala de aula. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta para utilização da metodologia 
Sala de Aula Invertida e as consequências dessa prática em um curso de graduação de uma Insti-
tuição de Ensino Superior (IES) localizada na região metropolitana da Grande São Paulo. Realizou-
-se, neste trabalho, revisão bibliográfica e apresentação de uma atividade prática na sala de aula 
de uma IES na disciplina de Multiculturalismo. Mostra-se, no desenvolvimento, como a atividade 
foi desenvolvida com o uso dos conceitos de Metodologias Ativas dentro dos parâmetros de Sala 
de Aula invertida, em que os alunos, munidos de toda a orientação, pesquisaram, criaram e apre-
sentaram temas de extrema pertinência à formação de profissionais da saúde. Concluiu-se que, de 
acordo com os experimentos, a atividade obteve resultados positivos no âmbito da comunicação, 
da criação, do domínio do conteúdo e do uso da tecnologia de forma adequada, permitindo total 
atenção dos colegas e a consequente participação nas discussões. A atividade recebeu cumpri-
mentos pelas discussões que foram realizadas, além de ter demonstrado um bom aproveitamento 
nas provas finais.

Palavras-chave: Sala de Aula Invertida. Metodologias ativas. Ensino tradicional.

INVERTED CLASSROOM: PRACTICE IN A HIGHER EDUCATION UNIT

Abstract: There is a time when digital technology and communication have a great 

use in the educational system and the digital world has consolidated itself as a key factor of tech-
nology. Access to knowledge has been going on for a long time in various ways and the school no 
longer has a teacher-centered education system as the sole holder of knowledge. The active meth-
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odologies bring other proposals in relation to the roles of teacher and student and the use of tech-
nologies in the classroom. The objective of this work is to present a proposal for use in an under-
graduate course of a higher education institution located in the metropolitan region of Greater São 
Paulo using the inverted classroom and the consequences of this practice. The methodology used 
consisted of the bibliographic review and the presentation of a practical activity in the classroom of 
a Higher Education institution in the discipline of Multiculturalism. It is shown in the development of 
this work how the activity was developed with the use of the concepts of Active Methodologies with-
in the parameters of the inverted classroom, where the students, equipped with all the orientation, 
researched, created and presented themes of extreme relevance in the training of health profes-
sionals. It was concluded that, according to the experiments, the activity obtained positive results in 
the field of communication, creation, content domain and use of technology in an appropriate way, 
allowing full attention of colleagues and the consequent participation in the discussions, receiving 
compliments for the discussions held, besides demonstrating a good use in the final exams.

Keywords: Inverted classroom. Active methodologies. Traditional teaching.

INTRODUÇÃO 

É sabido que a educação não se automodifica, visto que há uma série de fatores sociais, 
políticos, econômicos e até mesmo comportamentais que fazem com que ela se transforme com 
o passar do tempo. Sendo assim, a educação contemporânea acompanha diversos estilos e ten-
dências, tais como o desenvolvimento e a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs).

Brito (2017) evidencia que o principal desafio da educação tem sido a construção de um sis-
tema educacional democrático e de qualidade. Com base nessa perspectiva, Moran (2015) aponta 
que o principal problema da educação formal diante de tantas mudanças na sociedade é de conse-
guir que todos aprendam de forma competente não apenas o conhecer, mas construir projetos de 
vida e de convivência. No atual cenário, surgido com a pandemia e a consequente necessidade de 
confinamento, o ensinar e o aprender passaram a ocorrer em uma interligação simbólica, profunda 
e constante entre o que chamamos mundo físico e digital. A tecnologia digital entrou em todas as 
escolas para assegurar a participação dos alunos mesmo a distância. 

A partir daí, as práticas pedagógicas pautadas na abordagem das metodologias ativas têm 
se tornado cada vez mais importantes, pois possibilitam uma maior interação entre alunos e profes-
sores. Nesse contexto, Borges e Alencar (2014) destacam que o uso do recurso das metodologias 
ativas deve ser feito de forma consciente e, sobretudo, planejada. Para Berbel (2011), as metodo-
logias ativas se fundamentam “em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando expe-
riências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos 
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das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos” (BERBEL, 2011, p. 29).

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Em oposição às experiências pedagógicas tradicionais ou conteudistas, nas quais os estu-
dantes mantêm uma postura passiva de recepção das teorias, as metodologias ativas visam a fa-
vorecer a escuta e a motivação dos estudantes, valorizando suas opiniões e experiências; ou seja, 
estes passam a ser compreendidos como sujeitos históricos e a assumir um papel ativo na constru-
ção do conhecimento. As metodologias ativas propõem uma nova configuração no ambiente edu-
cacional e grandes desafios precisam ser enfrentados, uma vez que, para colocá-la em prática com 
eficiência, é fundamental assumir novas posturas, inclusive invertendo os papéis entre professor e 
aluno, sem, de forma alguma, desprezar um para enaltecer a outro. Os papeis que tanto professor 
quanto os alunos desempenham em sala de aula no contexto das metodologias ativas enfatizam 
a importância da atuação do professor numa prática pedagógica em que o aluno impulsione suas 
capacidades criadoras, ou seja, que ele possa ser ele próprio e se sentir capaz de trabalhar com 
a teoria e a prática, sendo dessa forma o protagonista do seu processo de construção do conheci-
mento, conforme afirma Gadotti (2018).

Vale, aqui, ressaltar que o aluno desempenha um papel extremamente peculiar com sua 
participação ativa quanto à construção do seu conhecimento, o que o leva a se sentir pertencente 
ao universo do conhecimento criado por ele próprio. O engajamento do aluno em relação à apren-
dizagem é uma condição indispensável para a ampliação de suas capacidades de exercitar a au-
tonomia na tomada de decisões em diferentes momentos da vida, preparando-se tanto no âmbito 
pessoal quanto no profissional. 

Nesse novo modelo a responsabilidade pela construção do conhecimento é cada vez mais 
do aluno, que passa a ser o centro do processo de aprendizagem, o que requer uma maior respon-
sabilidade dos estudantes, que assumem a condição de protagonistas no processo de aprendiza-
gem. A partir dessa análise, o que se observa são os diversos papeis que necessitam ser desem-
penhados pelo professor dentro das metodologias ativas. Isso porque, segundo Moran (2015), o 
papel do professor passou a ser mais o de curador e orientador do que o de transmissor direto do 
conhecimento. Curador no sentido de que seleciona o que é importante entre tantas informações 
disponíveis e orientador no sentido de que auxilia os alunos a encontrarem sentido em relação ao 
conteúdo pesquisado, orientando os grupos e cada aluno individualmente acerca do processo. 

Essas novas práticas requerem do professor não apenas competência intelectual, mas tam-
bém afetiva e gerencial, pois ele é colocado na condição de gestor de aprendizagens múltiplas e 
complexas. Dito de outro modo, segundo Hattie (2017), não cabe mais ao professor transmitir in-
formações aos alunos, que as recebem de forma passiva, mas, o contrário, promover as condições 
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de construção, reflexão, compreensão e transformação do conhecimento. Essa nova concepção 
pedagógica reflete a postura do professor que se pauta na abordagem da metodologia ativa.

É importante registrar o quão imprescindível é a interação entre professor e aluno como 
forma de incentivo para uma aprendizagem significativa, criando, assim, um vínculo entre ambos 
e fortalecendo o processo de aprendizagem. Bacich e Moran (2018) destacam várias formas de 
metodologias ativas, entre elas a Sala de Aula Invertida. Nessa abordagem, o aluno estuda previa-
mente e a sala de aula se torna o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e 
atividades práticas. Constata-se, dessa forma, que o estudante deixa de ser passivo, como na edu-
cação tradicional, colocando-se como sujeito autônomo em relação a sua própria aprendizagem. 

1.1 Objetivos: 

Apresentar uma experiência em sala de aula sobre o conceito de Sala de Aula Invertida na 
disciplina de “Multiculturalismo, diferença e diversidade na perspectiva dos Direitos Humanos” em 
um curso de graduação. Para tanto, serão utilizados a Avaliação Processual, para reflexão sobre a 
metodologia ativa, e os resultados obtidos no âmbito da formação ética e crítica do aluno. 

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

Foi utilizada a metodologia ativa Sala de Aula Invertida, a qual foi aplicada na disciplina 
Multiculturalismo em uma instituição de Ensino Superior, no ano de 2020, como parte do Plano de 
Ensino da disciplina, no item Avaliação Processual. As atividades desenvolvidas pressupõem os 
estudantes como protagonistas do processo de aprendizagem, estabelecendo uma participação 
ativa entre todos, tais como: debates, roda de conversa, narrativas, dramatizações, estudos de 
casos relacionados aos temas trabalhados, elaboração de material eletrônico (audiovisual), pesqui-
sas sobre os temas abordados e sistematização dos resultados. Objetivou-se abrir possibilidades 
para uma discussão mais ampla e maior compreensão dos conteúdos, transpondo a abstração 
conceitual, que envolve as temáticas, para a realidade cotidiana dos discentes.   

3 RESULTADOS

A disciplina na qual foi aplicado o conceito de Sala de Aula Invertida tem como ementa um 
conteúdo que exige discussão, reflexão, diálogo e pesquisa, pois abrange o multiculturalismo na 
sociedade brasileira. Suas articulações ocorrem com o estudo sobre a população negra e indígena, 
as questões de gênero, identidade, sexualidade, cultura, religião, classe social, idade e deficiên-
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cias, além da relação entre a construção da identidade e o multiculturalismo, bem como os desa-
fios do diálogo intercultural na perspectiva dos Direitos Humanos. A indicação desse modelo se dá 
justamente porque é constituída basicamente por dois componentes: um requer interação humana 
(atividade em sala de aula, socialização, trabalho em equipe), ou seja, a ação; e o outro que é de-
senvolvido por meio de tecnologia digital (vídeos, desenho animado, podcasts, dramatização). Para 
tanto, a atividade avaliativa processual foi dividida em várias etapas. Em um primeiro momento a 
sala foi dividida em equipes e, na sequência, os temas foram divulgados e os grupos foram orien-
tados a escolherem dois deles, sendo que, de acordo com as possibilidades, seriam privilegiados 
com a indicação.

1) De posse do tema, as equipes iniciam a pesquisa tomando como referência as matérias jornalís-
ticas e o conteúdo da disciplina (corpo, estigma, violência). Os grupos realizaram uma pesquisa 
de matérias jornalísticas e notícias de impacto que abordam casos de preconceito em diferentes 
esferas da vida social. Foram colocadas questões sobre a relação entre o referencial teórico e o 
cotidiano, ao vislumbrem uma gama de notícias sobre o seu tema, tais como violência, racismo, 
homofobia etc. No final dessa atividade, os grupos criaram uma situação-problema, baseada 
em situações cotidianas, sempre se considerando o tema do grupo. 

2) Para as análises das matérias jornalísticas pesquisadas, cada grupo seguiu um roteiro contem-
plando: a) relato dos fatos contidos nos documentos jornalísticos; b) análise crítica da situação 
em uma perspectiva multicultural e de respeito aos Direitos Humanos; c) exercício de estabele-
cimento de correlações entre o conteúdo da notícia e os conceitos trabalhados na disciplina; d) 
criação de uma situação-problema como conclusão da atividade. A referida análise foi entregue 
sob a forma de relatório, no qual foi compartilhado um roteiro. Os relatórios foram entregues na 
plataforma Microsoft Teams e arquivados no campo Tarefas, com vistas a propor uma dimensão 
dialogicizada das questões que emergiram da discussão, por meio da aplicação de metodolo-
gias ativas, mediadas por instrumentos digitais, e discutidas na sala de aula em data previamen-
te marcada e estabelecida no plano de ensino.

 Criada a situação-problema e se considerando todo o embasamento teórico, foi iniciada a 
preparação da atividade para ser socializada com a sala. Vale ressaltar que os estudantes tiveram 
toda autonomia, podendo desenvolver seu lado criativo, tornando-se, assim, críticos diante da rea-
lidade. 

3) A Sala de Aula Invertida se deu a partir dos conceitos desenvolvidos na Avaliação Processual 1 
e da elaboração de uma situação-problema envolvendo o tema do grupo em uma situação de 
conflito gerada pela intolerância e preconceito frente à diversidade. Nesse momento, confron-
tou-se a representação da mídia e a representação constituída pela literatura científica vigente 
sobre as temáticas supracitadas, com vistas a orientar, dentro da ambiência teórico-científica, 
a organização adequada de cada representação. Foi realizada a complementação por meio da 
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revisão de literatura das respectivas representações e seu compartilhamento ocorreu via Micro-
soft Teams, no campo Tarefas. Para tanto, foi enviado o roteiro com o apontamento de todos os 
itens pleiteados para a constituição do trabalho.

4) A revisão de literatura foi elaborada a partir do artigo indicado no programa, em articulação com 
a pesquisa em diversificadas fontes bibliográficas que constituíam a literatura científica vigen-
te. As fontes bibliográficas foram rigorosamente pesquisadas em base de dados confiáveis e 
atuais, construindo, dessa forma, a fundamentação teórica da discussão, que contemplou:

a) o que cada fonte bibliográfica aponta/representa sobre o tema (descrição atual); 

b) causas históricas do fenômeno; apontamento de enfrentamento da problemática; 

c) a confrontação da representação dada pela mídia frente à representação oriunda 
da pesquisa científica (estudo de caso);

d) apresentação criativa, tendo como centro a situação-problema (dramatizada, de-
senho, podcast, jogos, quizz entre outros);

d) a apresentação realizada de acordo com o cronograma e o tema estabelecido, 
que ocorreu via Microsoft Teams.

5) Apresentação: de acordo com os princípios da Sala de Aula Invertida, o aluno tem autonomia, 
prepara tudo antes e a apresentação se torna o grande momento, mas, antes dela, ele obteve 
uma base, indicações e liberdade na escolha para composição de um caso a ser socializado e 
discutido com a turma; o aluno é o responsável por conduzir a apresentação deste caso e deve 
se sentir responsável pela sua aprendizagem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método de Sala de Aula Invertida é apresentado como uma proposta que leva a se repen-
sar os processos de ensino-aprendizagem, os espaços onde ocorrem e a necessidade do próprio 
momento, o qual requer a introdução de metodologias e tecnologias educacionais, não mais priori-
zando a sala de aula como único espaço de aprendizagem.

Em uma abordagem tradicional o professor é o único transmissor do conhecimento, man-
tendo uma postura total de controle, de acesso e de distribuição de conteúdos enquanto os alunos 
ficam passivamente assistindo. Com o uso da Sala de Aula Invertida, como na atividade apresen-
tada, os papéis foram invertidos. As aulas e o conteúdo foram apresentados pelos alunos de forma 
que estes participaram ativamente da construção do conhecimento, criaram situações-problema a 
partir da realidade e dominaram a discussão em sala de aula de temas tão polêmicos quanto insti-
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gantes. Entretanto, o professor estava ali, o plano de ensino estava ali e o direcionamento estava 
também ali presente. A interação entre o professor e o aluno foi o ponto mais relevante, no qual o 
aluno apresentava as suas ideias para serem discutidas, a fundamentação para ser validada e a 
construção era a motivação real.

É difícil avaliar o quanto o professor pode realmente auxiliar o estudante e, a partir desse pla-
nejamento, as atividades fora da sala de aula podem ser mais significativas do que as que ocorrem 
na sala de aula. A autonomia, a criticidade, a responsabilidade e a criatividade se expandem mais 
do que no espaço tradicional da sala de aula.

A Sala de Aula Invertida é uma modalidade na qual o conteúdo e as instruções são estudados 
on-line, nesse caso, com indicação de material e liberdade de outras escolhas. A sala de aula 
passa a ser o local de apresentação, de discussão dos conteúdos pesquisados e de realiza-
ção de apresentações criativas com o uso das tecnologias.  

Os principais resultados percebidos foram um melhor desempenho e motivação dos alunos 
na realização da Avaliação Processual, uma maior escuta pela turma e muitos comentários 
no chat sobre as diferentes técnicas e jogos realizados. As turmas estavam envolvidas com 
o tema do dia, pois os apresentadores deveriam estar caracterizados de acordo com o seu 
tema. Constatou-se também que os alunos apresentavam maior confiança, pois, de fato, 
construíram a sua apresentação com o domínio do conteúdo e sabendo do que ocorre no 
cotidiano, efetuando uma forma de aprender independente. 

A discussão realizada a partir da apresentação da situação-problema mobilizou os estudan-
tes e os deixou motivados a receber de forma criativa todo o embasamento teórico, demons-
trando a habilidade de criação e a responsabilidade do conteúdo com o seu grupo, conteúdo 
este que foi requerido nas avaliações finais. Diante disso, foi possível concluir que a Sala de 
Aula Invertida requer uma maior interação entre alunos e professores, neste caso, desenvol-
vida por meio da tecnologia digital. Foi possível perceber as práticas de pesquisa, criação, 
autonomia e responsabilidade dos alunos perante as suas incumbências. O professor, contu-
do, não deixou de existir, já que esteve o tempo todo orientando e contribuindo de acordo 
com as necessidades de cada grupo, de cada aluno e abrindo o acesso com qualidade a uma 
grande quantidade de informações, permitindo a formação de alunos críticos e futuros pro-
fissionais éticos.
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