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Prefácio
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É com satisfação que apresentamos o E-book do Simpósio do Ensino Criativo, Colaborativo e Inovador (SECCI), promovido
pela Pró-Reitoria de Graduação. O evento, organizado pela Comissão para o Desenvolvimento do Ensino Criativo,
Colaborativo e Inovador (DECCI), foi realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2018, com o intuito de estimular a re�exão e
a discussão sobre o ensino, bem como socializar estratégias que favoreçam o aprendizado crítico, re�exivo e de qualidade,
no âmbito da Universidade.

O E-book oferece ao leitor a oportunidade de ampliar suas re�exões em relação a formação continuada do docente para o
processo de ensino-aprendizagem, o compartilhamento de boas práticas e o uso de diferentes estratégias de ensino.
Contribui para a valorização e o reconhecimento do trabalho docente dedicado ao desenvolvimento e aprimoramento
contínuo do ensino. Proporciona ainda, a perspectiva de criar uma rede colaborativa de troca de experiências no ensino
das diferentes áreas do conhecimento.

A re�exão sobre a formação do Professor e o processo ensino-aprendizagem nos seus diferentes aspectos é apresentada
no artigo que trata da relação das concepções de formação de professores com o protagonismo estudantil, resgatando o
papel do professor, do estudante e do conhecimento, enquanto unidade da teoria e da prática. Em outro artigo, os autores
além de aprofundarem o “Re) Pensar do Lugar da História e Filoso�a da Ciência no Processo de Ensino-aprendizagem e na
Formação de Professores” ampliam o debate sobre a importância de integrar a teoria e a prática, a forma e o conteúdo, e
em qual contexto histórico e social se deu a produção do conhecimento como premissas para o êxito do processo de
ensinar e aprender.

No artigo “aprender a ensinar lá e aqui: desa�os decorrentes de estar entre culturas acadêmicas diversas” poderá ser
observada a experiência docente no processo de ensino-aprendizagem e o uso de algumas práticas de ensino
contextualizados as diferenças acadêmicas e socioculturais entre Portugal e Brasil. E ainda, as mudanças no ensino
decorrentes da reforma do ensino superior denominada Processo de Bolonha.

O artigo “O Programa Aprendizagem para o 3º Milênio: Institucionalização de Práticas Educativas Inovadoras na UnB”
apresenta a análise das ações e o impacto do programa no processo de desenvolvimento e aprimoramento contínuo do
ensino. Destaca-se a valorização do trabalho docente no ensino, o oferecimento de oportunidades para a formação
continuada do docente, a troca de experiências entre os pares, o incentivo do desenvolvimento de produtos ou
metodologias de ensino, e o foco na aprendizagem do estudante.

O compartilhamento de experiências, de boas práticas no ensino e de diferentes estratégias para condução do processo de
ensino-aprendizagem podem ser veri�cados no artigo “Epistemologia da Práxis como Base do Ensino Criativo, Colaborativo
e Inovador”. Onde podem ser veri�cados os resultados satisfatórios do andamento de um componente curricular desde o
seu planejamento, o acordo de desenvolvimento estabelecido com os estudantes, a execução de diferentes estratégias de
ensino, conforme o conteúdo a ser trabalhado. E o êxito obtido nos resultados de um ensino produtivo, signi�cativo e
transformador dos sujeitos.
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Experiência de ensino integrado com o contexto social pode ser veri�cada nos resultados do “Projeto de Ensino
Transdisciplinar ‘Os Brasis e o ser Brasileiro’: Estudo Coletivo e Problematizado ao Religar de Saberes em Torno de Obras
Literárias” com práticas inovadoras de ensino que integram conteúdos de diferentes componentes curriculares. O projeto
propõe estimular e valorizar a participação, a re�exão, a crítica, a criatividade, a estética, a problematização e o contexto



da realidade social. Ressalta o processo de ensino-aprendizagem transformador do estudante a partir do trabalho
colaborativo.

Outras possibilidades de práticas de ensino participativas podem ser analisadas no Relato de Experiência o “Exame Clínico
Objetivo Estruturado como Metodologia de Ensino-Aprendizagem”, que aborda a sua aplicação no processo de ensino além
do uso em avaliações. Esta experiência permite a integração de conteúdos de diferentes componentes curriculares em uma
situação que simula a atuação pro�ssional em um contexto próximo a realidade de assistência ao sujeito. Além disso,
motiva o estudante a aprimorar seu aprendizado por meio da experiência de sentir a responsabilidade na tomada de
decisão a partir do embasamento teórico e do desenvolvimento de habilidades e atitudes.

O relato de experiência “Construção do Conhecimento em Hematologia Clínica por meio de Mapas Conceituais”, cuja
metodologia participativa teve boa aceitação dos estudantes, resultou como uma forma de ensino que propicia a re�exão,
a crítica e a participação colaborativa do estudante no processo de ensino-aprendizagem.

Outro artigo apresenta a aprendizagem baseada em Equipe (ABE) / Team-Based Learning (TBL). Nesta iniciativa, o processo
de ensino-aprendizagem desenvolvido em equipe pode contribuir para o desenvolvimento da capacidade de atuação
colaborativa e transformadora do estudante na solução de problemas e tomada de decisão. A problematização do
conhecimento a ser trabalhado deve ser contextualizada nos diferentes aspectos histórico, social e cultural.

Na perspectiva de ampliar o conceito de sala de aula diversi�cando e valorizando as oportunidades de ensino-
aprendizagem com práticas integradoras o artigo “Tô Ligado! Produção de Mídia em Direitos Humanos” e “Direitos Humanos
nas Ondas do Rádio” apresenta resultados de experiências integradas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura na Regional
Goiás. A estratégia foi e�caz para promover o aprendizado a partir das necessidades sociais com a participação da
comunidade.

Agradecemos a todos que contribuíram para a elaboração deste E-book, que certamente servirá como apoio para o
aprimoramento contínuo do desenvolvimento do ensino re�exivo, crítico, criativo, colaborativo, inovador, transformador e
comprometido com o contexto social. Desejamos uma excelente e agradável leitura.

Flávia Aparecida de Oliveira

Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Goiás no ano de 2018.

Professora Associado, lotada no Setor de Patologia Geral, Departamento de Biociências e Tecnologia do Instituto de
Patologia Tropical de Saúde Pública – DEBIOTEC / IPTSP / UFG.
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Transformar é preciso!
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Para falar de saúde rimando Precisa de inspiração
Somos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, �sioterateutas
Cordelistas somos não
Mas fazemos de tudo um pouco Para educar a população

Dessa vez nossa missão
É de ambiente educacional falar Um assunto muito sério
Mas que necessário se faz abordar Ensino que se diz certo
Pode ou não, nos por a pensar
Vale mesmo então, é em sua base nos aprofundar

Ensino tradicional, a exempli�car Aluno sentado e anotando
Só olha o paciente
Numa mesa rígida passando mal
Não o toca com a alma e nem com seu avental
Doutor! Doutor! Estou passando mal! Tome o remédio e não ande mais descalço
Disse o sorriso falso de um futuro pro�ssional

Esse mesmo aluno, para casa logo se põe a marchar Dormir logo precisa
Amanhã tem mais aula Rotina sem �m
Logo vem a prova

No dia seguinte cansado Escuta o professor atacado:
Você não sabe isso ainda não?! Vá para a sala estudar
Bom pro�ssional não será

O aluno enfurnado na biblioteca Decora e memoriza conteúdo sem �m
Experimenta os conhecimentos numa boneca Mas mal olha para seu jardim

Prova atrás de prova Aula atrás de aula
Não percebe que o paciente desaprova Sua falta de empatia
De novo no hospital Esse exame está anormal Mal percebe o aluno
Que de desigual e anormal O que grita mesmo,



É a miséria e pobreza Que à alma e à carne
Dano irreparável, se põe a perpetuar

A bebida e o cigarro é o problema O estudante diz que essa é a algema E ainda,
Bupropiona, sertralina ou zolpidem é que é o esquema

Passaram-se vários anos Agora o aluno está se formando
Sem saber que a saúde é coletiva
Ou ainda, determinantes e condicionantes Em nada podem afetar
Ok!Ok!Ok!
Estamos aqui apenas para
O destino do paciente, à sorte lançar
Política, coletividade e economia O novo pro�ssional não sabia
Brigava com o paciente o tempo todo Mas enxergar sua realidade não ia

Péra!
De ambiente educacional estamos falando! Pois é nele
E como esse processo ensino-aprendizagem é conduzido
É que podemos
Essa realidade transformar!

Para isto, uma última coisa falamos E assim encerrar
Este lindo cordel, que alma e avental, deseja tocar: Diga-me e eu Esquecerei;
Mostre-me e eu lembrarei; Mas
Envolva-me e eu aprenderei!

Produto desenvolvido na disciplina: Metodologias Inovadoras Para Docência Em Saúde. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de

Medicina, Universidade Federal de Goiás.

Apresentado no dia 23 de novembro de 2018.

CURRÍCULO

Thaissa Costa Cardoso
Doutoranda em Ciências da Saúde (UFG), Mestre em Assistência e Avaliação em saúde pela Universidade Federal
de Goiás (2016), graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Goiás (2013). Tem experiência na área de
Farmácia com ênfase em Assistência Farmacêutica, Atenção Farmacêutica, Farmacoeconomia e Educação
Farmacêutica, atuando nos seguintes temas: dispensação, informações sobre medicamentos, educação em saúde,
avaliação de tecnologias em saúde, avaliação econômica em saúde, custos e análise de custos em serviços
clínicos farmacêuticos e educação farmacêutica.

Maria Barbara Franco Gomes
Possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Goiás (1990) ,Especialização em Medicina Intensiva
pediatrica pela UNESP BTU ,Neonatologia pela AMB e mestrado em Medicina Tropical pela Universidade Federal
de Goiás (2006). Atualmente é coordenadora do programa de residencia em Terapia Intensiva Pediatrica e
Neonatologia do Hospital Materno infantil de Goiania.

Cassio henrique Alves de Oliveira 
Enfermeiro Sanitarista, trabalhador da Atenção Primária à Saúde, mestrando em Ensino na Saúde. Especialista em
Saúde Pública e Saúde da Família e Comunidade, Auditoria em serviços de saúde e Avaliação em Serviços de
Saúde. Florescer Direito à Saúde, Direito à Educação e uma sociedade justa e igualitária. Caminho sentido



Promoção da Saúde, Saúde Coletiva, Políticas Públicas de Saúde e de Educação, Processos Educativos em Saúde e
Educação Popular.

Carla Danielle Dias Costa
Aluna de Doutorado do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestre em Assistência e Avaliação em Saúde pela Faculdade de Farmácia da
UFG (2016). Pós - Graduada em Docência no Ensino Superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura
(FABEC Brasil) (2015). Bacharela em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás/UFG (2014). Orientadora de
trabalho de conclusão de curso (TCC) no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do EAD/UFG.
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Resumo: Este texto tem como objetivo estabelecer uma relação entre a ideia de protagonismo estudantil/juvenil e as
concepções de formação de professores na contemporaneidade. Inicialmente, discute os signi�cados e usos desse termo.
Em seguida, apresenta as concepções de formação de professores na contemporaneidade, destacando o papel do
professor, do aluno e do conhecimento.

As concepções de formação de professores estão vinculadas, em cada momento histórico, a uma concepção de educação,
de escola, de processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, a uma determinada compreensão do papel do
professor, do aluno e do conhecimento.

As preocupações em torno da tríade: professor, aluno e conhecimento na educação, de modo geral, e na formação de
professores, em particular, tem se desenvolvido e se traduzido, ao longo da história, em diversas formas de entendimento
do ser, do fazer e do pensar do professor, ou ainda, tem se apresentado em diferentes abordagens teóricas e práticas sobre
a formação docente.

Nos últimos anos, o uso frequente do termo protagonismo estudantil/juvenil em artigos e eventos cientí�cos da educação,
bem como em propostas educacionais, projetos pedagógicos, na legislação e no discurso de professores, nos leva a
questionar os signi�cados e usos desse termo e buscar compreender os nexos constitutivos com certas concepções de
formação de professores na contemporaneidade.

Percebe-se, em uma consulta rápida aos documentos ou textos que empregam esse termo, que há uma pluralidade de
signi�cados atribuídos ao protagonismo estudanti/juvenil. Em decorrência disso, faz-se necessário uma melhor
compreensão dos signi�cados e usos do termo - protagonismo estudantil/juvenil.

O termo protagonismo, de acordo com o dicionário Aurélio (1986, p. 1405), signi�ca:

1 - Desempenho do papel de protagonista (de peça teatral, �lme, série televisiva, livro, etc.); 2 - Qualidade do que se destaca em
qualquer acontecimento, área ou situação.

Veri�ca-se que o termo signi�ca, por um lado, aquele que assume o papel principal em uma peça, ou �lme ou livro, etc, ou
aquele que ocupa o lugar central em um acontecimento.

No campo educacional, protagonismo estudantil ou juvenil tem sido empregado para referir-se a autonomia, a
participação, a cidadania, a ação do aluno tanto no processo ensino – aprendizagem, na escola, de modo geral, como em
movimentos sociais, de caráter político.



A ideia da ação como princípio pedagógico, traduzida na concepção do aluno ativo, autônomo, produtor de seu próprio
conhecimento e, consequentemente na concepção do professor como mediador, orientador, ou ainda, naquele que cria as
condições para o aluno “aprender a aprender”, veri�cadas no �nal do século XX e presentes nas primeiras décadas do
século XXI con�rmam uma tendência que vinha se delineando, já na passagem do século XIX para o século XX, que se
expressavam pelas concepções da escola ativa. John Dewey (1979), nos Estados Unidos, é considerado seu principal
representante.
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As concepções da escola ativa desembarcam fortemente no Brasil a partir dos meados de 1920, impulsionadas pelas
transformações políticas, econômicas e sociais e pelo crescente processo de urbanização e industrialização daquele
momento. Esse ideário foi disseminado por meio do movimento que �cou conhecido como escola nova ou escolanovismo.
Movimento, este, que defendia o aluno na centralidade do processo educacional e se opunha a escola tradicional, na qual
o professor era visto como o centro do processo ensino aprendizagem e detentor da função de transmitir o conhecimento.

No início da década de 1980, no momento de redemocratização do país, veri�ca-se a retomada da ideia do aluno como
sujeito autônomo e ativo na construção de sua aprendizagem, em decorrência da emergência da tendência pedagógica do
construtivismo, que se fundamentava inicialmente nas concepções e formulações do teórico Jean Piaget e, posteriormente
teve a incorporação de outras teorias psicológicas, como por exemplo a abordagem histórico – cultural, dando origem a
novas denominações como sócio-construtivismo, co-construtivismo, sócio-interacionismo ou interacionaismo. Em que
pese as diferenças conceituais e epistemológicas entre essas abordagens, todas defendiam a atividade, a autonomia do
aluno, ou ainda o aluno como centro do processo ensino – aprendizagem.

Ferretti, Zibas e Tartuce (2004) a�rmam que o termo protagonismo emerge nos documentos o�ciais a partir da década de
1990, tendo como principal difusor dessa ideia as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Resolução n.
3/1998. Para esses autores, inclusive, a ideia de protagonismo é um dos eixos estruturantes desse documento.

... a ênfase no protagonismo juvenil permeia tanto o eixo de gestão quanto o eixo curricular da reforma do ensino médio, decorrendo
daí nosso interesse em tentar de�nir mais precisamente esse conceito, reconhecidamente �uído e multifacetado, carregado de
signi�cado pedagógico e político, o que o torna um potencial catalisador de con�itos e, portanto, um fértil objeto de estudo. (FERRETI;
ZIBAS; TARTUCE, 2004, p. 412)

Contudo, alertam que no texto da LDB/96 já estava presente a ideia da importância da participação dos alunos. Portanto,
pode-se a�rmar que é no contexto dos documentos legais do �nal do século XX que o termo protagonismo aparece pela
primeira vez.

O que explica a emergência desse termo naquele momento? Para esses autores são

as transformações sociais e culturais que con�guram as chamadas sociedades pós-modernas ou pós-industriais, as profundas
mudanças que ocorrem no campo do trabalho estruturado sob o capital, o vertiginoso avanço nos campos cientí�co e tecnológico”.
Fatos que, para eles, produziram “simultânea e contraditoriamente a a�rmação e negação de paradigmas, valores, concepções e
práticas de trabalho, de vida e de educação. (FERRETI; ZIBAS; TARTUCE, 2004, p. 412/413)

Diante disso, surgiu, para esses autores, “uma urgente necessidade social de promover, de maneira sistemática, a formação
de valores e de atitudes cidadãs que permitissem a esses sujeitos conviver de forma autônoma com o mundo
contemporâneo” (2004, p.413). O protagonismo juvenil seria assim a forma de dar conta dessa formação para a “moderna
cidadania”, ou para essa sociedade que se constituía.
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A revisão bibliográ�ca sobre o tema realizada por eles indica que o "protagonismo dos jovens/alunos" é um conceito
passível de diferentes interpretações e, além disso, imbrica outros conceitos igualmente híbridos, como "participação",
"responsabilidade social", "identidade", "autonomia" e "cidadania".

Isto posto, cabe perguntar: o que há de novo, nesse momento, que reacendeu e realimentou o uso do termo protagonismo
juvenil/estudantil no discurso, na literatura e nas propostas pedagógicas?

Veri�ca-se que os textos que referem-se ao protagonismo estudantil, em particular, dizem respeito aos movimentos que
nos últimos quatro anos tiveram o engajamento de jovens, como, por exemplo: o “Vem pra rua” e o “RUA” – anticapitalisa.
Porém, o que tem sido considerado um marco, ou o momento emblemático do protagonismo estudantil foram as
ocupações das escolas pelos alunos secundaristas em 2016, principalmente em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro e Paraná,
em defesa da educação pública e em reação a medidas governamentais que colocavam em risco a educação pública,
gratuita, laica e de qualidade socialmente referendada.

Esse fenômeno estudantil tem implicado em algumas re�exões e tomadas de ações e medidas nas escolas do ensino
médio, ou, pelo menos em algumas delas, como: maior aceitação da participação dos alunos na gestão da escola, nos
processos de avaliação, na criação de grêmios estudantis, de jornais, de rádios, entre outros. Além disso, veri�ca-se que a
ideia do protagonismo estudantil também tem sido canalizada e direcionada para supostamente fundamentar propostas
de mudanças no interior das práticas pedagógicas, como por exemplo, na concepção do aluno, de professor, de ensino e de
conhecimento.

Atualmente, a renovação desse movimento de tomar o aluno como protagonista de sua aprendizagem, de seu
conhecimento, ou como protagonista de seu futuro, ou como o centro de todo o processo ensino - aprendizagem e o
professor como apenas aquele que orienta esse processo encontra uma forte defesa em publicações da área da
administração de empresas e também nas publicações do Instituto Lemam, do Instituto de Co-responsabilidade da
Educação (ICE), entre outros dessa natureza.

Para Costa, do Instituto de Co-responsabilidade da Educação, o

Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam os âmbitos de seus interesses individuais e
familiares e que podem ter como espaço a escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a
sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de mobilização que transcendem os limites de
seu entorno sócio- comunitário. (COSTA, 2000; 90)

Para a escola de negócios, a Faculdade Paulista e Ensino Superior (FAPPES), por exemplo, o protagonismo estudantil
signi�ca que o aluno tem autonomia para escolher quando, onde e como estudar as disciplinas de seu interesse. Com base
nas metodologias ativas, criaram o sistema Blox que permite que o aluno monte a própria grade curricular, a partir de
assuntos oferecidos pela instituição e de acordo com os seus próprios interesses.
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Outro exemplo disso, O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) lançou em 2017 as Diretrizes de formação de
professores para o uso de tecnologias, que, de acordo com o documento, “fornecem subsídios para a estruturação de
formações inovadoras e de qualidade para professores, que associem momentos de experimentação, teóricos e práticos,
com relação ao uso pedagógico de tecnologias em sala de aula”. (p.3). Nas diretrizes é possível veri�car a ideia do
protagonismo dos alunos, inclusive, uma das tarefas essenciais do professor é valorizar esse protagonismo, assumir um
papel de mediador e estimular o desenvolvimento da autonomia.

Mas, o que há de comum entre os estudos iniciais de Ferretti, Ribas e Tartuce (2004) na literatura especializada, no texto da
reforma do ensino médio sobre o protagonismo e atualmente nessa literatura sobre esse mesmo termo?

Em particular, pode-se responder a essa questão, destacando o seguinte entendimento da própria análise dos autores
mencionados.



Essa forma de encarar e promover a participação de jovens e adolescentes abre, potencialmente, perspectivas para ações solidárias e
meritórias diante das necessidades imediatas da população e dos próprios jovens. Entretanto, carrega consigo a possibilidade de
despolitizar o olhar sobre as determinações da pobreza e sua manutenção, desviando o foco das preocupações do debate político e
social sobre tais determinações para o da ação individual ou coletiva, com vistas a minorar, de modo funcionalista, "os aspectos
negativos do pós-industrialismo", designação eufêmica para os desdobramentos sociais e econômicos da atual fase do capitalismo
mundial. Nesse sentido, apesar do teor de questionamento das decorrências negativas do "pós-industrialismo", o protagonismo pode
encaminhar a promoção de valores, crenças, ações etc. de caráter mais adaptativo que problematizador. (FERRETTI; RIBAS; TARTUCE,
2004, p. 417/418)

Isso signi�ca que o protagonismo estudantil tanto nos documentos o�ciais a partir da década de 1990, como na literatura
especializada do início do século XXI como nessa atual literatura mencionada, em certo sentido, despolitiza a ação dos
estudantes, retira dessa ação as questões políticas e ideológicas, higieniza e esvazia de signi�cado histórico e lógico a
atividade e a participação dos estudantes. Visto que a ideia de protagonismo se volta para as questões do interior da sala
de aula, para as questões metodológicas, ou seja, se resume a adoção de uma prática pedagógica.

Mesmo quando esse protagonismo aparenta ter um caráter mais político e social, como por exemplo, quando o educador
Antônio Costa do ICE diz:

O protagonismo juvenil deve priorizar a intervenção comunitária, procurando, com a ação concreta dos jovens, contribuir para uma
sociedade mais justa, a partir da incorporação de valores democráticos e participativos por parte dos jovens e da vivência do diálogo,
da negociação e da convivência com as diferenças sociais. Assim, o protagonismo juvenil pressupõe sempre um compromisso com a
democracia.

Entretanto, para que se desenvolva o protagonismo juvenil é necessário desenvolver um novo tipo de relacionamento entre jovens e
adultos, em que o adulto deixa de ser um transmissor de conhecimentos para ser um colaborador e um parceiro do jovem na
descoberta de novos conhecimentos e na ação comunitária. (COSTA, 2000, p. 92)
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O que se pode perceber dessa a�rmação, na verdade, é a face conservadora, economicista e adaptativa do discurso do
protagonismo. De modo que o protagonismo estudantil serviria a tornar o jovem mais solidário e autônomo diante desse
mundo desigual e perverso, porém não está dada a possibilidade desse jovem de questionar as desigualdades e propor
outras possibilidades alternativas de sociedade. O protagonismo é entendido de modo funcional e dirigido a manutenção
das coisas como elas estão.

Diferentemente do que a literatura e esses documentos apresentam, é importante destacar que protagonismo
estudantil/juvenil não se resume a ação de poder escolher a grade curricular, o quê e o como estudar, a ter maior
participação na sala de aula, a ser visto como construtor de seu conhecimento ou responsável por sua aprendizagem e
também não se resume a participar dos processos avaliativos, mas envolve, sobretudo, apropriar-se dos conhecimentos
cultural e socialmente construídos pela humanidade e por meio deles e com base nesses conhecimentos ser capaz de
pensar e repensar o mundo e a sociedade, de modo a re�etir, interpretar, reinterpretar e agir em busca da construção de
um mundo melhor, mais justo, mais humano e mais fraterno.

Diante desse entendimento do protagonismo estudantil/juvenil, cabe perguntar qual a relação entre a formação de
professor e o protagonismo estudantil/juvenil? Ou, dito de outro modo, o que as concepções de formação de professores
têm a dizer sobre o protagonismo estudantil/juvenil?

Desde a emergência da modernidade, a escola, em particular, dentre as várias instituições sociais modernas, ocupa cada
vez mais uma posição de destaque na manutenção e na disseminação ideológica do desenvolvimento do capital (CAMBI,
1999). É inerente à modernidade e ao mundo contemporâneo o caráter reprodutor da educação, ou seja, a escola, no modo
de produção capitalista, é concebida como um dos meios fundamentais de manutenção do capitalismo, tanto por meio da
formação como da preparação da força de trabalho. Evidentemente que nesse processo de reprodução do capital, ao



mesmo tempo, se faz presente o aspecto emancipador da escola, ou a possibilidade de construção de alternativa
societária.

A educação moderna, assim, vai se constituindo em um instrumento ideológico fundamental e necessário ao
desenvolvimento do capital, vai sendo constituído uma ligação orgânica entre a educação, particularmente a escolar, e a
sociedade. Ao longo desse processo, vão se formando distintos projetos societários, subjacentes a esses encontram-se
projetos políticos para a sociedade e vinculados a esses, encontram-se ainda distintas propostas de organização ou re-
organização do ensino em todos os graus e ramos.

Essa reorganização da escola, do ensino e dos processos de escolarização implica de imediato a rede�nição da(s) teoria(s)
pedagógica(s) que orienta(m) os �ns educacionais e que seleciona(m) os meios para se alcançar tais propósitos, ou seja,
torna-se necessário uma mudança radical na concepção �losó�ca, ética e moral de educação e de escola para atender as
novas demandas e necessidades sociais. Nesse processo de reorganização educacional e pedagógica, os cursos de
formação de professores sofrem, em alguma medida, modi�cações em sua concepção, em seus princípios, em seus valores
e em suas práticas com o objetivo de se ajustar as novas atribuições destinadas à escola.
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Assim nas propostas de reorganização do ensino e nas propostas de reformulação dos cursos de professores se
manifestam distintas concepções de sociedade, de homem, de educação e escola, as quais, por sua vez, se fundamentam
em abordagens �losó�cas, psicológicas e ideológicas que se apoiam em diferenciadas concepções de mundo.

Nessa perspectiva, entendendo que os processos educativos, de modo geral, e o escolar, em particular, não são neutros e
nem descontextualizados, mas, ao contrário, mantém uma relação dinâmica e contraditória com os processos sociais,
pretendo de forma breve apresentar as abordagens, concepções e práticas predominantes da formação de professores na
contemporaneidade e suas implicações educacionais, em especial, no papel do professor, do aluno e do conhecimento.

Dentre as classi�cações das abordagens de formação de professores, adotou-se a de Diniz-Pereira (2007), sua análise
baseia-se nos estudos elaborados por Carr e Kemmis (1988), mas também contempla e sintetiza as características
fundamentais de cada uma das perspectivas ou tradições de formação, inclusive a de Liston e Zeichner (1997) e a de Pérez
Gómez (1998), que gozam de grande prestígio no universo acadêmico. Diniz-Pereira (2007) elabora, no texto Paradigmas
contemporâneos da formação docente 2 , um quadro interpretativo das tendências de formação, agrupando-as em três
grandes modelos: os modelos técnicos, os modelos práticos e os modelos críticos, descritos a seguir.

Modelos técnicos: consideram que as questões educacionais são problemas técnicos e, portanto, devem ser tratados
tecnicamente, mediante a aplicação de uma teoria cientí�ca ou uma teoria. A prática, nesses modelos, é vista como local
de aplicação desse conhecimento cientí�co. O professor é um mero técnico que recorre aos conhecimentos técnico-
cientí�cos para solucionar os problemas técnicos do ensino. O aluno, de modo geral, é visto como sujeito passivo, com
pouca ou nenhuma possibilidade de participação no processo ensino - aprendizagem e ainda como receptáculo de
conhecimentos transmitidos pelo professor.

Modelos práticos: O princípio pedagógico deweyano “aprender fazendo”, ou aprender por meio da ação, e a compreensão
de pensamento re�exivo do professor nele implícita são considerados os germes do que constituir-se-ia, a partir dos anos
1960, como racionalidade prática, ou perspectiva prática (PÉREZ GÓMEZ, 1998; ZEICHNER, 2008, 2008ª; DINIZ-PEREIRA, 2008).
A perspectiva prática coloca-se em oposição ao modelo da racionalidade técnica e entende que o professor deve basear
seu julgamento, suas ações, seu fazer, na experiência, na sua prática cotidiana, inclusive na elaboração curricular. Cabe ao
professor, portanto, não transmitir conhecimentos, mas, ao contrário, por meio de sua experiência e prática dar a direção
ou redireção do processo ensino - aprendizagem. Aos alunos cabem também vivenciar na prática os conhecimentos, as
teorias para levantar hipóteses, testá-las e, inclusive refutá-las, en�m “aprender fazendo”. No entendimento que o
processo de ensino se assemelha ao processo de aprendizagem, de modo que o professor é um aluno e o aluno também é
um professor. Schwab, nos Estados Unidos, e Stenhouse, na Inglaterra, nos anos 1960, foram os teóricos que contribuíram
para fundamentar outra concepção de professor, como prático, e ressaltar sua importância na formulação curricular. Schön



(2000) também é apontado como um teórico que, nos anos 1970, chamou novamente a atenção para a importância da
prática, da ação na formação dos futuros professores.
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Modelos críticos: O adjetivo “crítico” conferido a essa perspectiva de formação de professores abre muitas possibilidades
de entendimento e de signi�cados diferentes. A despeito dos enfoques teórico-metodológicos distintos, esses aproximam-
se, por um lado, pela crítica à perspectiva técnica e à perspectiva prática e, por outro, pela pretensão de articular uma
concepção de ensino como prática social com um processo de desenvolvimento da autonomia dos próprios professores, de
modo a elaborar uma abordagem crítica não apenas da sala de aula como também do contexto educacional e institucional.
Autores como Zeichner (2008; 2008ª) e colaboradores, bem como Carr, Kemmis (1988) e colaboradores estariam inseridos
nesses tipos de modelos críticos.

A perspectiva crítica, diferentemente da perspectiva prática e da re�exiva, não se resume a re�exões sobre a própria
experiência ou sobre os problemas que emergem da prática dos professores, mas é crítica também das instituições e das
estruturas em que os professores desenvolvem seu trabalho.

Nesse sentido, a re�exão crítica tem como ponto de partida a prática, a experiência do professor, mas também lança mão
de um arsenal teórico crítico para fundamentar a re�exão do professor sobre sua atividade, sua ação e também sobre a
escola, seu funcionamento, sua organização e sua função política e social.

Contudo, apesar de enfatizar a importância dos conhecimentos teóricos, ou das teorias acadêmicas públicas, como
denomina Zeichner (2008), a �nalidade do trabalho docente é levar os alunos a construção de teorias pessoais, teorias que
advém da re�exão sobre a re�exão da ação. Por isso, Zeichner, Carr e Kemmis e colaboradores defendem que essa prática
teorizada pelos alunos deve ser posteriormente socializada nas comunidades de aprendizagem ou junto a outros
pesquisadores. Processo que levaria a construção de uma tradição de teoria e de investigação educativa decorrente das
pesquisas dos alunos – futuros professores sob a orientação e direção de seus professores.

Como se nota, a ideia do protagonismo estudantil/juvenil, traduzido na ação, na autonomia do aluno ou do futuro
professor, encontra apoio nos aportes teóricos, especialmente, dos modelos de formação de professores práticos e críticos.
Embora não se pode a�rmar que no modelo da racionalidade técnica não haveria uma atividade ou uma ação do aluno.
Visto que o próprio Piaget (1994; 1976) nos ensinou que a atividade do aluno que promove seu desenvolvimento não se
resume a uma ação física e motora, mas é uma ação predominantemente interna, cognitiva e endógena, essa ação,
portanto, é lógica - matemática, operacional e re�exiva.

Com base nesse entendimento, deve-se apresentar uma análise das implicações educacionais dessas abordagens, em
particular práticas e críticas, e, na sequência, a questão do protagonismo estudantil/juvenil.

Em primeiro lugar, os modelos práticos e críticos, em sua tentativa de romper com o modelo da racionalidade técnica, cuja
ênfase está posta no professor e, consequentemente, no conhecimento, dão destaque ao papel do aluno como sujeito
ativo, autônomo, participativo e como aquele que é o construtor de seu próprio conhecimento, ou seja, põem a ênfase no
protagonismo estudantil/juvenil, com isso o papel do professor e do conhecimento torna-se secundário.
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Em segundo lugar, percebe-se nessas duas abordagens: prática e crítica, por um lado, uma exacerbação da prática, da
experiência ou de uma teoria imediatamente referida à prática, por outro, um ofuscamento da importância da teoria,
principalmente das teorias que não têm essa característica de ser imediatamente referidas à prática, mas possuem um
valor inestimável de compreensão e interpretação da realidade e, consequentemente da educação.

Terceiro, as críticas ao enfoque positivista dessas abordagens, e, ao mesmo tempo, a defesa intransigente na formulação
de uma nova concepção de ciência ou teoria educativa, como base na experiência prática do professor, na verdade, pode-



se revelar solidária de abordagens que trazem em seu interior uma crítica radical e demolidora do projeto iluminista. O
projeto iluminista defende a importância de se garantir a todos e todas o acesso aos conhecimentos sistematizados e aos
bens culturais da humanidade, visto que este projeto parte do suposto de que a apropriação desse cabedal de
conhecimentos é que permitiria a emancipação do indivíduo.

Quarto, a aproximação, estabelecida por essas abordagens, entre o senso comum e o conhecimento cientí�co concorre
para o descrédito da teoria e para a valorização e prevalência da prática, ou para o praticismo. Mesmo quando se referem à
práxis, ou à ação pensada e re�etida, a teoria enfatizada é a teoria que advém da prática, da experiência do professor,
portanto, não é qualquer teoria. Em outras palavras, ao se nivelar ação do professor a ação do aluno ou ao se estabelecer
uma equivalência entre as teorias acadêmicas do professor e as teorias pessoais dos alunos, esse procedimento promove
um descrédito das teorias, do conhecimento dos professores, na esteira disso uma desvalorização do próprio professor.

Quinto, a ideia de comunidades críticas de pesquisadores ou comunidades autorre�exivas, defendidas pelas abordagens
críticas, sugerem um potencial formativo interessante. Porém, se a ênfase de todo o processo for posta na prática, na
experiência ou no protagonismo desse sujeito, essas comunidades, no limite, podem obscurecer o papel do próprio
professor e do conhecimento.

Por isso, entende-se que uma concepção de educação e de formação de professores que pretenda dar voz e lugar a ação,
ao protagonismo estudantil/juvenil e ainda superar o praticismo, a instrumentalização da teoria, o imediatismo, o primado
da ação, da técnica não pode negar as contribuições das ciências, da �loso�a, da literatura e das artes. Nesse sentido,
defende-se, neste trabalho, a concepção da formação cultural como princípio educativo, ao mesmo tempo, como
abordagem que se opõe e se distancia da formação proposta pelas abordagens práticas e críticas.

A concepção da formação cultural de professores tem como base teórica abordagens �losó�cas, pedagógicas e
psicológicas, como por exemplo, as denominadas de histórico – cultural, sócio – cultural, ou ainda a psicologia social de
Adorno e Horkheimer (1985), e Adorno (1995; 1995ª; 2003). Abordagens, estas que defendem o papel ativo do aluno, de seu
protagonismo, mas sem descuidar ou obscurecer o papel do professor e, muito menos do conhecimento sistematizado.
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Considerações Finais

A educação como formação cultural é um ensino fundamentado em uma sólida formação cultural, no intuito deve propiciar
ao aluno, ou ao futuro professor, não só conhecimentos práticos, experienciais e pedagógicos, mas conhecimentos sobre a
cultura em geral, no pressuposto de que o acesso à cultura, de modo geral, e, claro, aos conhecimentos cientí�cos,
�losó�cos e artísticos permitiria, isso sim, a elevação da consciência dos professores e de seus alunos. Isso signi�ca
a�rmar que o protagonismo, a ação, a autonomia do aluno é necessária e bem vinda ao processo ensino – aprendizagem,
contudo essa atividade passa necessariamente pela ação, pelo protagonismo e pela autonomia do professor. Nesse
sentido, a possibilidade de re�exão, interpretação e intervenção da realidade pelo aluno está condicionada a apropriação
desses conhecimentos, contemplando ainda as dimensões artísticas, literárias e estéticas da cultura.

Cabe ressaltar ainda que a ideia de protagonismo estudantil/juvenil não se pauta apenas em questões da ordem da
prática pedagógica, ou diz respeito a adoção de metodologias de ensino, por isso essa noção deve-se ancorar, de fato, em
uma práxis e não em uma ação sem re�exão, ou em um praticismo estéril e sem sentido.

En�m, a ação do aluno ou do jovem se pauta ou se fundamenta na re�exão crítica, aprofundada, a qual, por sua vez, apoia-
se em conhecimentos históricos, �losó�cos, culturais, sociais e políticos da realidade, ou seja, esse protagonismo emerge e
se revela por meio da unidade teoria e prática.
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Resumo: Neste artigo é apresentada uma re�exão crítica a respeito da História e Filoso�a da Ciência (HFC) na sua relação
com o ensino de Ciências a partir de uma perspectiva dialética. Considerando a história da relação entre a HFC com o
ensino e os estudos sobre a lógica dialética, advogamos que a HFC pode ser uma abordagem didática de pensar o
conteúdo. Nesse movimento, percebemos que é essencial que a HFC seja incorporada como estratégia didática
contextualizada/contextualizadora no processo de construção do conhecimento, mas não como um conteúdo a mais a ser
trabalhado ou como uma metodologia a mais do currículo. Compreendemos que essa relação HFC e o modo de pensar o
processo de ensino- aprendizagem pode se apresentar como um eixo uni�cador que perpassa todo ensino de Ciências na
escola, dando organicidade aos conteúdos e superando a dicotomia entre a teoria e prática. Investimos aqui na ideia que a
HFC como estratégia didática trabalha forma e o conteúdo num movimento dialético, visando a superação tanto do “ensino
conteudista”, quanto a “epistemologia da prática”.

A inserção da HFC no campo educacional

Num movimento dialético é possível perceber que existem “duas histórias”, aquela vinda das transformações da matéria na
Natureza (História Natural) e a que vem das transformações das relações de produção humana (História Social). Porém,
elas não existem separadamente, já que estão reciprocamente relacionadas e é exatamente dessa relação que emerge a
Ciência (NASCIMENTO Jr., SOUZA e CARNEIRO, 2011).

Compreender a Ciência e ensiná-la a partir do seu movimento histórico e suas bases �losó�cas tem provocado a atenção
de pesquisadores e professores. Nesse percurso a História e Filoso�a da Ciência (HFC) é um campo de estudo que vem
construindo, a partir de pesquisas sistemáticas, suas bases teóricas enquanto área do saber. Ao mesmo tempo, é uma área
com implicações para o ensino de Ciências (MARTINS, 2007) que vem sendo analisada sob diferentes perspectivas, como
conteúdo das disciplinas cientí�cas, metodologia, objeto de pesquisa ou ainda como abordagem didática.

De acordo com Prestes e Caldeira (2009), a HFC na sua relação com o ensino de Ciências não é uma discussão nova, pois já
no século XIX a Associação Britânica para o Avanço da Ciência (BAAS), na Grã-Bretanha, solicitava que fossem ensinados
aos estudantes os processos cientí�cos e não apenas os produtos da Ciência. No século XX, desde a década de 1990
ocorreu uma reaproximação signi�cativa entre o ensino de Ciências e a perspectiva histórica e �losó�ca da Ciência. A
inserção de aspectos históricos e �losó�cos quando devidamente contemplados no ensino de Ciências pode possibilitar a
ação de “humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; pode
tomar as aulas de ciências mais desa�adoras e re�exivas, permitindo, o desenvolvimento do pensamento crítico”
(MATTHEWS, 1995, p. 165).
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Matthews (1995) e Campanário (1998) já alertavam no �m da década de 1990 sobre a necessidade do ensino de Ciências ir
além das tradicionais aulas, nas quais os conhecimentos cientí�cos eram apresentados fora de uma estrutura lógica linear,
datada de marcos cientí�co, de uma Ciência desprovida de in�uências sociais e econômicas que a determinam, forma
direta ou indireta. Esses autores ressaltam a relevância de se ensinar aos estudantes os processos cientí�cos, não somente
os produtos da Ciência.

Para isso, é preciso compreender que a realidade é historicamente construída e que o conhecimento cientí�co faz parte
dessa construção, sendo assim, ser necessário explicitar o caminho da construção dos conhecimentos cientí�cos para que
esses façam sentido na escola. Nesse contexto, esses conhecimentos perdem o papel meramente instrumental e se
constituem um componente básico para a leitura e crítica da realidade multifacetada (NASCIMENTO Jr.; SOUZA; CARNEIRO,
2011). A HFC pode colaborar para percepção da realidade em suas múltiplas determinações, em um movimento do
pensamento sobre a construção do conceito pela sua abstração. Para Kosik (2011, p. 37):

A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento para o qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta
abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade é, por conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo
para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno.

Portanto, a totalidade não signi�ca a compreensão de todos os fatos, mas sim a análise das suas múltiplas determinações,
como um todo estruturado. Para Engels (1976) o movimento dialético, em seu sentido mais amplo, “compreende todas as
transformações e processos que se produzem no Universo, desde a simples mudança de lugar até a elaboração do
pensamento (p. 41)”. É importante destacar que no materialismo dialético “a natureza e o homem vivem num processo de
constante fazer-se de tal maneira que, da matéria (Natureza) surge o homem que, com seu trabalho, transforma a Natureza
e a si próprio e, nesse processo, ele projeta o seu futuro e inventa o pensamento” (NASCIMENTO Jr.; SOUZA; CARNEIRO, 2011,
p. 225).

No Brasil, um dos primeiros documentos o�ciais a elucidar esta proposta foram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
do ensino fundamental, na década de 1990 e do ensino médio, já nos anos 2000 (BRASIL, 1998; 2000). Eles enfatizaram a
relevância da HFC como complemento de outras abordagens no ensino cientí�co e indicam que seus elementos podem
conferir um caráter integrador ao currículo, uma vez que permitem aos alunos a compreensão das relações entre produção
cientí�ca e contextos sociais, econômicos e políticos. Contudo, cabe salientar que apesar de defenderem a abordagem
histórico-�losó�ca, os PCN apresentam a HFC de forma vaga e sem uma fundamentação teórico-metodológica,
apresentando lacunas em relação às concepções epistemológicas (ALMEIDA, 2014).
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Pelo PCN se tratar de um documento, um produto social construído pelo homem em sua prática social e política, é possível
perceber as intencionalidades atreladas ao modo de produção capitalista ao transpor a lógica da fragmentação para o
processo de ensino- aprendizagem, presente nos bastidores de sua elaboração. O documento materializa uma proposta
curricular que separa a forma do conteúdo, enfatizando o papel da forma (modos/metodologias de ensinar).

Recentemente os editais do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para livros de Ciências (Edital PNLD, 2016) e de
Biologia (Edital PNLD, 2015), também demarcaram a importância da HFC no ensino de Ciências e Biologia. A falta da
temática foi tido como um item de exclusão de uma obra do processo de seleção. O edital de Convocação n. 01/2013 para o
PNLD de Ciências da Natureza (Biologia) de 2016, por exemplo, explicitou no item “Critérios eliminatórios da área de
Ciências da Natureza” a demanda de observar se a obra analisada “desenvolve os conteúdos e apresenta as atividades, de
forma contextualizada, considerando tanto a dimensão histórica da produção de conhecimento (...)” (p. 63).

De acordo com Gil-Pérez et al. (2001) e Ferraz e Oliveira (2006), a maioria dos professores do ensino básico possui uma
visão empírico-indutivista da Ciência. Segundo esses pesquisadores, essa visão além de in�uenciar na organização do



trabalho didático dos docentes, também guia suas estratégias pedagógicas. Isso por sua vez, confere um obstáculo para
que esses docentes elaborem aulas, projetos e unidades de ensino, por exemplo, que tenham como pressupostos a HFC
para o ensino de Ciências/Biologia.

Em relação à formação de professores, a inserção da HFC nos currículos das licenciaturas é ainda incipiente, pois essa
discussão tem sido observada nos últimos dez anos no Brasil. Para Martins (2007, p. 115), “vários cursos de licenciatura das
áreas cientí�cas, nos últimos anos, têm contemplado essa questão”, mas ainda existe uma carência de professores com
formação adequada para pesquisar e ensinar a história da Ciência, limitando-se a considerar essa perspectiva apenas
como um conteúdo em si não como abordagem histórico- �losó�ca dos conteúdos.

A HFC, como proposta de se constituir o fundamento de uma didática para o ensino, suscita uma retomada histórica e
�losó�ca do modo de constituição de uma Ciência e seus conceitos. Pode ainda, ser uma proposta mais abrangente e
contextualizada dos fatos cientí�cos, pela qual a aprendizagem das Ciências também contempla uma aprendizagem sobre
as Ciências (MARTINS, 2007). Didática, neste trabalho, entendida como aquilo que é capaz de: “a) ajudar os alunos a pensar
teoricamente (a partir da formação de conceitos); b) ajudar o aluno a dominar o modo de pensar, atuar e investigar a
ciência ensinada; c) levar em conta a atividade psicológica do aluno (motivos) e seu contexto sociocultural e institucional”
(LIBÂNEO, 2015, p. 16).
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Realizando ações didáticas que retomem o movimento histórico entre forma e conteúdo no processo de ensino de um
conteúdo cientí�co, a HFC pode possibilitar a apropriação de um saber por meio da construção de um concreto pensado. A
forma na perspectiva de análise pode ser compreendida como a didática pertinente ao percurso lógico- histórico do
conceito cientí�co a ser estudado, por conter as metodologias de investigação e sua transposição às de ensino, e não o
processo inverso.

Com essas posturas buscamos, não somente, analisar o desenvolvimento do pensamento cientí�co ao longo da história da
Ciência, mas também revelar o processo de construção deste pensamento em conceitos históricos que nos possibilitam
promover a compreensão do pensamento de um conceito e sua constituição enquanto produção humana.

Diante do exposto, nesse texto não será contemplado discussões sobre a presença ou ausência da HFC no ensino de
ciências, mas será problematizado “qual” HFC foi historicamente relacionada a esse ensino. Destacar as bases teóricas e
epistemológicas que fundamentam a HFC se torna importante para que o professor possa inclusive se posicionar de forma
crítica acerca dos discursos presentes nos documentos o�ciais.

Abordagem ou conteúdo: possibilidades distintas para a HFC no ensino

Martins (2007) indica que o ensino a partir da HFC pode se apresentar em duas vertentes como conteúdo (forma) ou
abordagem (conteúdo-forma). Superar a concepção de HFC como conteúdo a ser ensinado indo em direção da HFC como
abordagem, requer um conhecimento histórico, ontológico e epistemológico da Ciência a ser trabalhada (MARTINS, 2006).
Como um conteúdo, a HFC é tida como mais uma disciplina do processo formativo, pode se constituir um adendo, mais
uma metodologia e não uma proposta formativa, por não representar uma forma de pensar a Ciência.

A HFC como conteúdo se apresenta apenas como uma perspectiva de inserção de elementos históricos e �losó�cos no
ensino, e ainda que feita com qualidade não assegure a integração desses conhecimentos no processo ensino
aprendizagem, ou ainda uma re�exão mais aprofundada, por parte dos professores, do papel da HFC para o campo da
didática das ciências (MARTINS, 2007). A sua abordagem nesse aspecto prezara por elementos empíricos, retendo a sua
análise a aspectos imediatos não se pautando no movimento necessário para a construção de uma educação
emancipadora.



Para Samba (2011), a HFC quando adotada não como conteúdo, mas como uma abordagem em uma perspectiva de
re�exividade crítica pode promover uma aprendizagem re�exiva crítica, criativa e situada sócio historicamente. Posta em
práxis no ensino como uma abordagem, a HFC apresenta uma lógica para ensinar o conhecimento cientí�co, que busca um
conhecimento integrado e re�exivo ao modus da Ciência que se leciona. Compreende o processo de construção do
conceito, se preocupando com origem do conhecimento, seu desenvolvimento e desdobramento ao longo da história da
humanidade. Para Engels (1976, p. 161)

a dialética não reconhece linhas duras e �xas, ("isto ou aquilo), imprescindíveis e universalmente válidas, ela ultrapassa as rígidas
diferenças metafísicas e ao lado de "isto ou aquilo" reconhece igualmente, em seu justo lugar, o "tanto isto como aquilo" e, conciliando
os opostos.
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Alguns autores apresentam a HFC como um instrumento que colabora para revelar a realidade da construção do
conhecimento cientí�co e das suas implicações políticas, sociais, econômicas e ambientais, ou também defende o uso da
HFC como estratégia didática, ou ainda, como coadjuvante na formação de cidadãos críticos (SAMBA, 2011). Para que a HFC
seja entendida como estratégia didática contextualizada e incorporada no processo de construção do conhecimento, não
como um conteúdo ou metodologia a mais a ser trabalhado, é preciso superar a lógica formal no intuito de oferecer uma
aprendizagem efetiva para emancipação intelectual dos sujeitos.

Samba (2011) a�rma que a re�exividade e criticidade atualizadas, podem fazer com que a HFC seja fundamental para que
haja re�exividade crítica situada historicamente. O autor ainda acrescenta que “o movimento da HFC no ensino de ciências
apresenta, em seu discurso, prescrições acadêmicas ou políticas que justi�cam a re�exão e a ação investigativa e projetual
na práxis educativa” (p. 41).

Parece haver na literatura compreensões distintas para a inserção da HFC no ensino de Ciências. Para nós, essas
compreensões estão assentadas nas lógicas formal ou dialética e isso nos possibilita a�rmar que a HFC, que tem como
central a questão do conteúdo e/ou da forma está para a lógica formal, assim como, a HFC como abordagem está para a
lógica dialética.

Na primeira assertiva, o conceito cientí�co a ser ensinado e as formas de ensiná-lo são elementos do processo (ensino-
aprendizagem) que estão dissociados, ou seja, o modo de ensinar esse conceito não apresenta relação com os modos e as
determinações envolvidas na construção do conceito cientí�co ensinado. Portanto, nesta acepção, sua apropriação se dá
desvinculado da compreensão dos processos que permitiram a sua construção. Quando a centralidade está na forma de
ensinar, a HFC no ensino lança mão de uma contextualização obtusa; conta a história de vida dos cientistas e/ou, quando
muito, estabelecem frágeis relações com o cenário político e econômico do momento. O ensino de Ciências sob esta
concepção adota uma perspectiva histórica da Ciência, calcada na linearidade dos processos, sucessão de eventos e
adotam a propedêutica como uma premissa da atividade cientí�ca.

Por outro lado, a HFC como abordagem entende que conteúdo e forma não se dissociam e, portanto, compreende a
atividade cientí�ca como sínteses históricas de múltiplas determinações. A atividade cientí�ca se dá por meio do trabalho
do homem e está imbuída de intencionalidades engendradas pelas determinações políticas, econômicas e sociais
circunscritas num tempo histórico. Um conceito cientí�co é uma construção histórica que porta as determinações de seu
tempo, portanto, compreendê-lo passa por ir além das barreiras de suas de�nições, indo em direção à apropriação da
lógica que permitiu a sua construção. A busca por essa lógica, remete às formas de organização do trabalho didático no ato
de ensinar um conceito. A construção de conceitos cientí�cos das ciências da natureza não é universal. Logo, por que
lançamos mão de formas universais para ensinar os conceitos cientí�cos? Esta é a questão que deve ser superada com a
HFC enquanto uma abordagem que, demanda por sua vez, superar a dicotomia conteúdo-forma.
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HFC e o trabalho docente: intencionalidades possíveis na lógica formal

Para Lefebvre (1991, p. 165) “A forma lógica pura representa, exatamente, o “zero” do conhecimento: a ausência de
conteúdo, a redução do conteúdo a um mínimo”. A função dessa forma vem para preservar uma prática de repetições
idênticas a forma “pura”, em que se mantém a conservação do discurso e coerência do mesmo com a em que a forma
formal original, mantendo assim a sua identidade (LEFEBVRE, 1991).

O princípio dessa lógica que dicotomiza conteúdo e forma se baseiam na repetição dessas formas ou na centralidade do
conteúdo, podendo se efetivar em ação conteudista ou de uma epistemologia da prática. A forma ao ser separada do
conteúdo consiste em um erro, pois quando esta se encontra separada trás dilemas sobre os fundamentos desta verdade,
�cando restrito ao metafísico, esquecendo da construção racional do pensamento no empírico durante o processo. A
mesma situação se repete quando centramos na metodologia (empírico) e nos esquecemos da mediação por parte da
didática, culminando em um ensino como um protocolo de passos que deve ser seguido, não levando em consideração as
especi�cidades do processo histórico de sua produção.

A formação por competências segue a lógica formal, em que se aprende durante a prática a desvinculando da teoria.
Caracterizada como um treinamento de professores e alunos para as “inovações” do mundo contemporâneo e com o
argumento de criar autonomia nos processos formativos, o “aprender a aprender” segue uma lógica neoliberal, que
acredita “formar” por meio de técnicas/metodologias necessárias para atender o mercado de trabalho ou para “motivar”
os alunos (DUARTE, 2001).

A educação deve proporcionar a construção de uma compreensão ao indivíduo que o conhecimento não é algo estático,
que os conhecimentos vivenciam esse processo dinâmico que consiste na ação-re�exão teórica-ação em um movimento
constante de construção. Quando este movimento é rompido e ocorre o enaltecimento da prática, separando do conteúdo
ocorre o anacronismo, em que a formação dos sujeitos é embasada em características adaptativas ao mercado (DUARTE,
2001).

A perspectiva praticista da centralidade das metodologias nos revela uma intencionalidade do Estado Neoliberal em que
torna estes sujeitos os únicos responsáveis pela sua própria formação, retirando do Estado à responsabilidade formativa e
as limitações impostas pelo próprio sistema.

O docente da lógica das competências práticas ou, essencialmente, do conteudismo, tem o seu trabalho docente
fragmentado, o que di�culta a noção de totalidade do mesmo, possibilitando a desvalorização do papel do professor em
sala, transformando a sua atuação em diversi�cação metodológica ou de “transmissão” de conhecimentos, o que
historicamente não resulta em emancipação intelectual e compreensão da Ciência nem dos estudantes, nem dos docentes.

Para romper a dicotomia entre conteúdo/forma, conteúdo/ prática, teoria/prática é necessário compreender o movimento
entre estas, uma vez que a lógica formal se fundamenta na constituição do pensamento imediato, quando acessamos a
esta na sua forma pura, em que não se apresenta a essência do conteúdo. A compreensão do movimento enquanto
unidade de contraditórios, na relação entre forma e conteúdo e por meio da síntese dos elementos essenciais ao conteúdo
em suas relações com a rede conceitual que o sustenta, nos possibilita compreender o movimento de constituição da
Ciência.
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Martins (2007) propõe a utilização da HFC como uma abordagem didática para a compreensão de conceitos, modelos e
teorias, podendo ser uma ferramenta de contextualização histórico-social do conhecimento cientí�co. Libâneo (2015, p. 16)
nos acrescenta que:

Trata-se, portanto, de unir no ensino a lógica do processo de investigação com os produtos da investigação. Ou seja, o acesso aos
conteúdos, a aquisição de conceitos cientí�cos, precisa percorrer o processo de investigação, os modos de pensar e investigar da



ciência ensinada. Não basta aprender o que aconteceu na história, é preciso pensar historicamente. Pensar matematicamente sobre
matemática, biologicamente sobre biologia, linguisticamente sobre português.

Essa forma de entender a atividade de ensino das disciplinas especí�cas requer do professor não apenas o domínio do conteúdo mas,
também, dos procedimentos investigativos da matéria que está ensinando e das formas de pensamento, habilidades de pensamento
que propiciem uma re�exão sobre a metodologia investigativa do conteúdo que se está aprendendo. Ensinar, portanto, é adquirir
meios do pensar, através dos conteúdos (grifos do autor).

Portanto, o pensar biologicamente compreende o modo de pensar e investigar a uma determinada Ciência, a Biologia, por
exemplo, contemplando seus aspectos históricos e �losó�cos que perpassam por toda a construção de um conceito
biológico, e que fundamenta teórica e pedagogicamente o trabalho docente, superando o pragmatismo. Delizoicov
acrescenta ainda que:

A inserção do componente histórico-epistemológico nos cursos de formação de professores tem contribuições a dar para a melhoria do
ensino de ciências e de biologia, no ensino fundamental e médio. A História e a Filoso�a da Ciência oportunizam ao professor não só a
redimensionar a abordagem de conteúdos em sala de aula como também a melhorar a sua própria compreensão da dinâmica da
disseminação e da produção de conhecimentos cientí�cos (DELIZOICOV, 2002, p. 207).

Em um processo de emancipação e libertação do sujeito, o professor não deve permanecer apenas como transmissor, mas
se tornar um agente transformador, sujeito ativo que se encontra em um movimento de se pensar como ensinar a Ciência.
Para tanto, o processo de formação de professores deve propiciar a compreensão dos conteúdos curriculares por meio da
HFC como abordagem que permeie todas as disciplinas biológicas (CARVALHO, 2017). Nesse sentido Souza e Magalhães
(2016, p. 53) propõem que “O professor é sujeito crítico emancipado, cujo trabalho é problematizador, intrinsecamente
político, e afeta as escolhas dos sujeitos envolvidos no processo. Sua função social é promover a transformação da
sociedade por meio da educação da classe do proletariado”.

Todavia, salientamos que ainda existem grandes di�culdades em relação ao entendimento das construções de conceitos,
na inserção da HFC no ensino de Ciências e no processo formativo docente. Segundo Cury (1989) o processo de
compreensão da totalidade de um fenômeno se constrói a partir da compreensão de sujeito histórico em sua práxis. Assim,
o processo de aprendizagem na Ciência se inicia na constituição da razão, esta por sua vez possibilita a compreensão dos
eventos de forma sistemática a compreender o mundo, para que possamos explicá-lo a partir da experimentação.
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Da mesma forma conseguimos entender que o trabalho docente deve ser construído em um movimento constante entre
forma e conteúdo, pois ao mesmo tempo em que os dois se negam, eles se constroem no processo de ensino-
aprendizagem. Ao pensarmos na relação de HFC ela precisa ser além das nuances agrupadas para um modo de ensinar e se
con�gurar em um modo dialético de constituição do homem e suas produções.

Considerações Finais

Pensar a respeito da História e Filoso�a da Ciência na sua relação com o ensino de Ciências, a partir de uma perspectiva
dialética, é um desa�o que precisamos enfrentar. Algumas de suas categorias, tais como: forma e conteúdo, mediato e
imediato, concreto e abstrato cabem para sustentar os argumentos dessa perspectiva e devem se constituir um movimento
de práxis ao longo de um curso de graduação ou de ensino da educação básica.

Em consonância a proposta de emancipação por meio da apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela
humanidade con�rmamos à necessidade da inserção da HFC como estratégia didática no processo de apropriação de um
conceito da Ciência, bem como no processo de formar professores.



Defendemos, portanto, a articulação da história e �loso�a da Ciência como estratégia didática para pensar o conteúdo
relacionado aos aspectos didáticos-pedagógicos que permeiam as disciplinas no ensino de Ciências. Visto que o professor
pode ser capaz de se apropriar do processo de construção do conhecimento sobre esta lógica, articulando sua aula como
práxis educativa, promovendo transformações e se constituindo pro�ssional na luta pela emancipação.

Com base nesta análise podemos concluir que se faz necessário compreender a totalidade que envolve o processo de
ensino-aprendizagem, objetivando identi�car os fatores que o perpassam com princípios do direito à apropriação dos
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade.
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Resumo: Desde 2016 trabalho como professor visitante da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás.
Instado pela Pró-reitoria de graduação a oferecer uma o�cina no SIMPÓSIO DO ENSINO CRIATIVO, COLABORATIVO E
INOVADOR. Entendi que meu contributo poderia centrar-se sobre minha experiência docente no ensino universitário em
Portugal e no Brasil (2016 – 2019). Não tratarei de uma análise comparativa de sistemas, mas de uma re�exão, ou
autorre�exão, sobre as práticas de ensino e pesquisa desenvolvidos num e noutro país e instadas pela pergunta central do
SIMPÓSIO – Por que pensar num ensino criativo, colaborativo inovador? Trata-se de uma re�exão pessoal, no entanto,
incorpora alguns testemunhos de alunos e colegas, sobretudo tutores que lecionaram disciplinas que eu supervisionei. Na
abordagem das práticas de ensino em Portugal senti a necessidade de abordar as mudanças provocadas pelo Reforma do
Ensino Superior do denominado Processo de Bolonha.

Introdução

Depois de uma passagem como docente pelo ensino preparatório e secundário (atualmente 2º e 3º ciclo do ensino básico
e secundário 1 ) iniciei em 1993 a docência no ensino superior no curso de Mestrado em Relações Interculturais, disciplina
de antropologia visual, posteriormente acumulei com a docência em ensino a distância das disciplinas de Antropologia e
de Métodos e Técnicas de Investigação em Antropologia. Tratava-se, então, de um percurso pelo ensino presencial de pós-
graduação e de ensino distância de segunda geração 2 . Em 2010 a Universidade Aberta de Portugal passa por uma
profunda mudança decorrente do Processo de Bolonha e pela criação e implementação do Modelo Pedagógico e
Virtual 3 . Foi no quadro destas mudanças que desenvolvi minha atividade de pesquisa, ensino e extensão (serviço à
comunidade) entre 2010 e 2015.

1. Rumos para um sistema europeu de ensino superior
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O denominado Processo de Bolonha introduz no sistema de ensino superior dos países europeus profundas mudanças. Em
primeiro lugar a adoção de uma política educacional supranacional comum aos Estados-Membros da União Europeia (e
aos 45 países aderentes) com vista à criação de “sistema europeu de ensino superior”. Antes as universidades “�xaram e
mantiveram inúmeros elementos próprios, de natureza nacional ou regional, face a especi�cidades de ordem política,
religiosa, cultural, econômica, das quais resultaram distintos “modelos” (por exemplo os modelos napoleónico e
humboldtiano 4 ), diferentes relações com o Estado e a administração pública, estatutos jurídicos variados, projetos
educativos e culturais, e ainda formas de organização dos estudos, consideravelmente plurais” (Lima e All, 2008 p8).



A preparação das mudanças que visaram a criação do “espaço europeu de educação superior” durou mais de uma década
desde a DECLARAÇÃO DA SORBONNE em maio de 1998 até à sua implementação em 2010.

Em 1998, em Paris, os ministros da educação da Alemanha, França, Itália e Reino Unido assinaram uma declaração conjunta
onde perspetivaram já a construção de um “espaço europeu de educação superior” (DECLARAÇÃO DA SORBONNE, 1998). No
ano seguinte, os ministros de vinte e nove estados europeus, incluindo Portugal, subscreveram a chamada DECLARAÇÃO DE
BOLONHA (1999), onde assumem como objetivos o estabelecimento, até 2010, de um espaço europeu de educação superior
coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros. Este sistema europeu de
educação superior é considerado “a chave para promover a mobilidade e a empregabilidade dos cidadãos” e para a
“obtenção de maior compatibilidade e de maior comparabilidade”.

Em especial, deve-se ter em conta o objetivo de elevar a competitividade internacional do sistema europeu de educação superior. A
vitalidade e a e�ciência de qualquer civilização podem medir-se pela atração que a sua cultura exerce sobre os outros países.
Precisamos assegurar que o sistema europeu de educação superior consiga adquirir um grau de atração mundial semelhante ao das
nossas extraordinárias tradições cultural e cientí�ca. (in LIMA e All2008:11)

Eram assim apontadas as metas para 2010:

Espaço de ensino superior europeu estruturado em três ciclos – Licenciatura
(graduação) 3 anos, Mestrado 2 anos e doutorado 3 anos.

Respeito pela autonomia institucional e pela diversidade.

Harmonização, compatibilidade e comparabilidade de graus académicos através
da criação de Unidades Curriculares e de ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER
SYSTEM - Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Crédito) com o
objetivo de gerar procedimentos comuns que garantam o reconhecimento da
equivalência acadêmica dos estudos efetuados noutros países fomentando
assim a mobilidade de estudantes no espaço europeu de ensino superior.

Comparabilidade - Qualidade e níveis quantitativos comparáveis.

Mobilidades e empregabilidade de estudantes, professores, investigadores e
técnicos.

Aprendizagem ao longo da vida (LifelongLearning ‐ LLL).

Qualidade e �nanciamento fortes das IES - Instituições de Ensino Superior.

Financiamento mais adequado das IES, com sustentabilidade via �nanciamento
público. Evolução para a diversi�cação das fontes de recursos �nanceiros.
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Entrosamento dos princípios e objetivos da Agenda de Lisboa 5  com o Processo
de Bolonha na criação da sociedade e economia do conhecimento na Europa.



Refocagem do Processo de Bolonha versus sustentabilidade, alargamento do
acesso ao Ensino Superior, calendários escolares e académicos, criação da
European Research Area (ERA).

Investimento programático e contratualizado em função de metas a atingir.

Desenvolvimento de políticas nacionais para registo e acreditação de formações
superiores com base em critérios de aceitação internacional, devidamente
adaptados ao país.

Operacionalizar formações curtas para o mercado de trabalho dentro da
estrutura de ensino superior de dois ciclos e também via formação pós‐
secundária.

A argumentação produzida revela-se compatível com a chamada Estratégia de Lisboa, aprovada em 2000 sob a presidência
portuguesa, na qual a União Europeia assume a criação do “espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo”,
baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e
com maior coesão social. Uma criação que, até ao momento, se vem revelando bastante mais difícil de realizar do que
aquilo que inicialmente se poderia prever. O Processo de Bolonha, contudo, tem-se revelado um processo dinâmico,
fortemente liderado e monitorado periodicamente 6 . No ano seguinte à Estratégia de Lisboa a Declaração de Praga (Maio
de 2001) con�rma orientações anteriores referentes à Importância da aprendizagem ao longo da vida (LLL) e ERASMUS 7 ,
à garantia da qualidade nos processos de acreditação e de certi�cação de formações, a adesão de mais países à
declaração de Bolonha (33 países),ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM em todos os graus e formações e
suplementos aos diplomas; rea�rma o forte consenso nos objetivos comuns: mobilidade, empregabilidade,
compatibilidade, competitividade, matérias nucleares; e acrescenta mais três linhas de ação - atratividade e
competitividade do ensino superior europeu, apoio à colaboração transnacional, ao maior envolvimento dos estudantes
na gestão das instituições.
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A legislação 8  que institui em Portugal o processo de Bolonha (DL nº 74/2006), refere que se torna necessário a
“transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no
desenvolvimento de competências”. É pois reconhecida quer pela repetição insistente desta necessidade de mudança, o
decreto lei repete cinco vezes esta a�rmação, quer pela sua formulação explícita “a questão central no Processo de
Bolonha é reconhecida como a da mudança do paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na transmissão de
conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de competências, onde se incluem quer as de natureza
genérica – instrumentais, interpessoais e sistémicas – quer as de natureza especí�ca associadas à área de formação, e
onde a componente experimental e de projeto desempenham um papel importante” (DL nº 74/2006, artigo 60). Considera
ainda que o modelo de ensino baseado na transmissão – aquisição de conhecimentos é “questão crítica central em toda a
Europa, com particular expressão em Portugal (Ribeiro, 2012 – REVISTA CET).

2. Modelo Pedagógico e Virtual da Universidade Aberta

O Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta de Portugal decorre da “passagem de um modelo de ensino a
distância industrial (2ª geração), centrado na distribuição ao estudante de um pacote de materiais de aprendizagem
(interação entre o estudante e os conteúdos), para um modelo centrado no desenvolvimento de competências com recurso
integral aos novos instrumentos de informação e comunicação. Esta transição é exigida, não só pelos atuais



desenvolvimentos no âmbito das tecnologias, como pela construção de um espaço europeu de ensino superior” (Pereira e
All, 2007: 8).

O espaço europeu de ensino superior, torna imperativa uma maior responsabilização do estudante pela sua aprendizagem,
ao mesmo tempo que exige novos modos de ensinar e aprender, dado que, ao invés de colocar a tónica apenas na
informação que o estudante recolhe e processa, enfatiza a aquisição e o desenvolvimento de competências, e requer para
isso a adoção de posturas pedagógicas que comprometam o estudante a ser um participante ativo, a desenvolver
competências metacognitivas (aprender a aprender), a adotar atitudes construtivas perante a sua capacidade de
autorrealização com vista à aprendizagem ao longo da vida, a tornar-se cada vez mais autónomo e capaz de interagir de
modo responsável em contextos grupais.
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Assim o modelo da Universidade Aberta desenvolve-se em consonância com quatro grandes linhas de força: a
aprendizagem centrada no estudante, o primado da �exibilidade, o primado da interação e o princípio da inclusão digital.
Estas linhas de força norteiam a organização do ensino, o papel do estudante e do professor, a plani�cação, conceção e
gestão das atividades de aprendizagem a propor aos estudantes, a tipologia de materiais a desenvolver e a natureza da
avaliação das competências adquiridas.

O estudante enquanto indivíduo ativo, construtor do seu conhecimento, empenhado e comprometido com o seu processo
de aprendizagem, e integrado numa comunidade de aprendizagem constitui o centro da aprendizagem. Desde início
chamado a debater ou a negociar o Contrato de Aprendizagem. O estudante é assim chamado a conhecer e a debater o
ensino superior. O modelo não refere a participação no processo de avaliação centrado no aluno. Ver abaixo método de
avaliação participativa e re�exiva e as ferramentas adotadas no ensino presencial.

A segunda orientação é �exibilidade. Tratando-se de ensino a distância baseado em tecnologias digitais o modelo
recomenda a interação assíncrono que permita ao estudante gerir o tempo. Assim o processo de ensino-aprendizagem é
contínuo independente do lugar em que professores e alunos se encontrem de modo que os alunos possam conciliar seu
tempo de trabalho com a gestão de sua vida nos seus mais diversos aspetos – pro�ssional, familiar, cívica, cultural…

A terceira linha de forma apontada pelo modelo é a do primado da interação. A interação dos sistemas tradicionais de
ensino, no ensino a distância de segunda geração ou nos sistemas baseados na transmissão de conhecimento é sobretudo
realizada ou mediada pelos conteúdos e com o professor. Neste modelo torna-se importante a estudante-estudante
através de grupos de grupos de trabalho, a interação professor-estudantes e estudante professores em contexto de turma
virtual, aberto a todos, ou em contextos mais reservado de relação mais personalizada. Pode ainda estender-se essa
interação com contextos e situações de aprendizagem – pesquisa individual e partilha com os restantes estudantes,
partilha de experiências individuais resultantes da pesquisa realizada pelos estudantes em seus ambientes sociais e
culturais especí�cos (ligação ao meio).

A quarta linha de força é constituída pelo princípio da inclusão digital. Os desenvolvimentos das tecnologias digitais
transformaram profundamente todos os processos sociais nas sociedades contemporâneas – emprego, participação cívica
e política, relações com a administração, relações comerciais, criatividade, relações amorosas, relações na vida doméstica,
etc., num processo simultâneo de convergências tecnológica e cultural. Deste facto não podem as instituições educativas
ignorar este paradigma em constante e acelerada mudança, sob pena de perderem sua importância e valor social e
cultural. Não podendo, no entanto, esquecer que as tecnologias digitais são sobretudo tecnologias de controlo, e que
outras funções podem e devem ser desenvolvidas com os estudantes de forma crítica e criativa como sugere Ben
Shneiderman do Human-ComputerInteraction Laboratory da Universidade de Maryland acerca da nova educação: acentuar
o pensamento crítico, estratégias analíticas, o trabalho em rede (amigos, colegas, familiares, cidadãos, mercado)e estes
exigem o aprimorar de capacidades de comunicação e criatividade. A nova informática poderá contribuir para este
objetivo, a partir de quatro atividades fundamentais, entendidas de forma complementar:
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1. Atividades de recolha de informação pré-elaborada nas bases documentais
(bibliotecas, bases de dados, websites, recursos abertos) e de factos e situações
do quotidiano (observação, registo e tratamento da informação). Para tal, a
necessidade de ferramentas para avaliar a validade dos recursos e dados
encontrados (qualidade e diversidade da informação e das suas fontes).

2. Atividades de relacionamento, incentivo ao trabalho de grupo, desenvolvimento
de atividades de comunicação, sociabilidade, exigências de autonomia e
trabalho do aluno. Trabalho de grupos e colaboração.

3. Atividades de criação, isto é, a fusão entre a aprendizagem e o trabalho criativo
ou realização criativa. Desenvolvimento de projetos ambiciosos.

4. Finalmente a partilha, doação/dádiva. Esta enfatiza os projetos orientados para
serviços que venham a ser signi�cativos (e úteis) para alguém fora da própria
aula ou situação de ensino. Salientamos a importância da extensão universitária
nas múltiplas formas de intervir na sociedade, não apenas de uma forma crítica,
mas também criativa.

3. Da transmissão de conhecimentos ao desenvolvimento de competências

Nestes quadros institucionais de implementação do sistema europeu de ensino superior e o modelo pedagógico virtual da
Universidade Aberta, de mudança acelerada perguntamo-nos: Que ações a desenvolver na resolução destes problemas
(centralidade dos alunos e o desenvolvimento de competências)? Como entender essa passagem “da transmissão de
conhecimentos para o desenvolvimento de competências”? Como e com quem de�nir as competências e níveis de
competências? Como criar situações em que a componente experimental (experiencial) e de projeto desempenhem um
papel importante na formação? Como proporcionar aos estudantes, situações que permitam superar o etnocentrismo e a
valorização da intersubjetividade, da diversidade cultural, da interculturalidade, do cosmopolitismo? Que materiais
produzir, inventariar e integrar no processo de ensino/aprendizagem, de modo a dar resposta às di�culdades encontradas?
Como superar a tendência natural para uma aprendizagem passiva (modelo passivo e investimento mínimo indispensável à
passagem nas provas) e propor uma atitude ativa e empreendedora (apaixonada, de descoberta e que se confronta com o
risco), colaborativa nos processos de ensino e na introdução de componentes de ensino on-line – uso das plataformas
digitais no ensino presencial?

Identi�camos três vias simultâneas neste desa�o.

A primeira focaliza a proximidade em relação ao campo, às situações de pesquisa, isto é, privilegia um ensino experiencial
resultante de uma aproximação entre investigação e ensino, manifesta sobretudo na ideia de ação e de resolução de
problemas.

A segunda via é a de desenvolvimento de formas de aprendizagem colaborativa – as comunidades de prática 9  poderão
ter neste contexto um particular interesse no desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa, a utilização das
tecnologias digitais com suas extraordinárias potencialidades de comunicação, de recon�guração do espaço-tempo e de
novas linguagens (ou de estabelecer novas ligações entre elementos constitutivos das linguagens), de tratar maior
quantidade de informação e de recolha, armazenamento e tratamento de informação, de “convergência cultural”. Estes
constituem instrumentação indispensável para esta mudança.



26

Finalmente, a aprendizagem centrada na procura de soluções ou resolução de problemas remete necessariamente para
questões de natureza interdisciplinar.

Tanto na implementação do sistema europeu de ensino superior quanto no modelo pedagógico virtual da Universidade
Aberta se aponta pra três níveis de competências acima referidas.

Competências instrumentais – capacidade para análise e síntese, capacidade para organizar e planear / plani�car,
conhecimentos gerais básicos, patamar em conhecimentos básicos da pro�ssão, comunicação oral e escrita na língua
materna, conhecimentos sobre a 2ª língua (inglês, espanhol…), habilidades elementares de computação e informática,
habilidades em gestão da informação (capacidade para procurar e analisar informação de diferentes fontes), resolução de
problemas, tomada de decisões;

Competências interpessoais: habilidades críticas e de autocrítica, trabalho em equipa, habilidades interpessoais,
habilidades para trabalhar num grupo interdisciplinar, habilidade para comunicar com especialistas noutras áreas,
apreciação da diversidade e multiculturalidade, habilidade para trabalhar em contexto internacional, compromisso ético;

Competências sistémicas: capacidade para aplicar na prática conhecimentos, habilidades de investigação, capacidade para
– aprender, adaptar‐se a novas situações, gerar novas ideias (criatividade) – liderança, compreensão de culturas e tradições
de outros países e nações, habilidade para trabalhar autonomamente, gerir e conceber projetos, espírito de iniciativa e
empreendedorismo, preocupação com a qualidade, vontade de vencer e ter sucesso;

Bernard Rey refere a dimensão construtivista e antropológica do conceito de competências. Construtivista, porque as
competências são construídas a partir de situações-problema que o professor deve criar. Antropológica, na medida em que
estas competências não se inscrevem numa visão utilitarista, ao serviço do uso concreto e imediato, mas inscritas na sua
dimensão cultural e articulam-se com interrogações basilares, que lhes atribuem sentido. A noção de competência
conserva traços do mundo laboral – capacidade individual de adaptação a situações inéditas e, consequentemente, o
domínio de processos e a capacidade de os mobilizar para um problema inédito. No ensino, articulam a tensão de duas
competências especí�cas de cada um dos sistemas – atingir os objetivos �nais de formação (capacidade re�exiva) e a
capacidade de dar resposta a situações inéditas (a ação).

Na de�nição de competência, articulam-se também três níveis de competências: Competências de 1º grau - elementares ou
processuais, Competências de 2º grau - elementares interpretativas; Competências complexas ou de 3º grau.

Competências elementares ou processuais - teorias, métodos e técnicas de investigação que permitam desenvolver ações
parcelares – realizar a observação, fazer entrevistas, escrever notas de campo e o diário de campo, organizar informação,
consultar e saber utilizar a informação local (fontes documentais primárias) e global (fontes documentais secundárias) e a
utilização das tecnologias de documentação – câmaras fotográ�cas, de vídeo, microfones e gravadores áudio, programas
informáticos, etc.

Competências de 2º grau - elementares interpretativas (ou de enquadramento) da situação. Poderão situar-se a nível da
“simulação” ou antecipação – elaborar um projeto de pesquisa, realizar as escolhas – problemática, campo, métodos,
técnicas e tecnologias, de�nir estratégias, preparar a passagem ao campo (trabalho de campo, laboratório, etc…), reunir as
condições para uma consequente realização, ou de realização de exercícios parcelares – analisar um �lme, proceder à
análise de dados, previamente fornecidos
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Competências complexas, ou de 3º grau, estão orientadas para o saber escolher e combinar, adequadamente, diversas
competências elementares, a �m de a ultrapassar ou dar resposta a uma situação nova e complexa. Estas competências



englobam um forte componente interdisciplinar e a capacidade de desenvolver uma ação coerente – elaborar um ensaio,
fazer uma dissertação ou uma tese, uma programação cultural, uma intervenção local, a realização de um �lme, etc.

Acentuada mudança de valores na sociedade e na cultura, mas também nas gerações são fatores importantes a considerar
nas práticas docentes numa sociedade em mudança e crises cíclicas.

1. Apetência para uma recompensa imediata de um esforço, se o curso não
responde às necessidades sentidas e não se pressentem recompensas imediatas
(emprego, saídas pro�ssionais, boas remunerações etc.) abandona-se, larga-se.
Isto acontece em muitas outras situações da vida social atual, tornando-se, de
certa forma, uma dimensão cultural da nossa época;

2. O entretenimento e o divertimento, sobretudo nos estudantes mais jovens, são
mais apelativos, que o esforço, o sofrimento, o trabalho, mesmo que estes
conduzam a melhores oportunidades; o seu maior interesse está mais orientado
para o imediato;

3. O trabalho e o ensino on-line, baseado nas tecnologias, vão ao encontro dos
mais jovens, habituados a usá-las sobretudo nos jogos, redes sociais. Desta
situação decorrem inúmeras perguntas: A estruturação dos conteúdos aproveita
esta sinergia, esta disponibilidade, esta capacidade instalada? O que sabemos e
utilizamos como novas formas de estruturação de conteúdos (menos
monolíticos) será uma forma de “os modi�car facilmente em resposta à
necessidade dos estudantes? A �exibilidade é um custo, a personi�cação do
produto é mais cara, que a estandardização” (RIBEIRO, 2008);

4. As tecnologias respondem a necessidades e a motivações dos jovens e mesmo
dos adultos, nas sociedades atuais – interesse pela autoexpressão,
autorrealização suscetíveis de serem exploradas no ensino e no ensino online.
(RIBEIRO, 2008).

4. Ensaiando práticas de ensino ativo, participativo, colaborativo

Quando em março de 2016 me integrei, como docente, dos programas de pós-graduação em Arte e Cultura Visual e
Antropologia Social alguns desa�os e oportunidades de pesquisa e aprendizagem se me puseram. Por um lado, precisava
de conhecer o sistema de ensino superior brasileiro nas suas sucessivas reformas e ver continuidades ou contrastes com o
sistema de ensino superior europeu decorrente do Processo de Bolonha; por outro lado passar a coisas mais concertas
como conhecer a Universidade, a Faculdade em que me integrava, os regulamentos e procedimentos dos programas, as
práticas docentes das colegas e dos colegas; conhecer os estudantes, seus interesses suas atitudes perante as
aprendizagens e ainda algumas outras interrogações: como passar do ensino a distância nos programas de Mestrado e
Doutorado da Universidade de onde vinha para o ensino presencial? Como preparar disciplinas comuns a dois programas
de pós-graduação (mais tarde vim a veri�car que além das pós-graduações em arte cultura visual e antropologia social
frequentam as disciplinas estudantes de outras pós-graduações – Educação, História, Comunicação, Performances



Culturais); como veri�car se as questões, inquietações e respostas, acima referidas, que orientavam minha prática docente
em Portugal eram pertinentes nesta nova situação de ensino-aprendizagem.
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Finalmente, como avaliar os estudantes? Como orientar teses e dissertações? Ou ainda como integrar alunos
declaradamente desmotivados ou nada focados nas disciplinas mesmo que estas sejam eletivas (opcionais)? Ou como
conduzir os alunos a integrar competências adquiridos nas disciplinas nos projetos pessoais de pesquisa dos estudantes?

Trata-se de uma longa lista de interrogações e desa�os sobre os quais faço a primeira re�exão, mas que merecerão um
maior desenvolvimento em re�exões posteriores e sobretudo contribuirão para o aprofundamento das práticas de ensino-
aprendizagem de novas gerações de estudantes.

Segundo Lima, Azevedo e Catani as reformas das políticas públicas brasileiras são “bastante in�uenciadas pelo
fundamento de política externa, isto é, por modelos estrangeiros, relatórios teóricos e por thinktanks (laboratórios de
ideias, gabinete estratégico, centros de pensamento ou de re�exão) transnacionais”. Assim, seguindo os mesmos autores, a
reforma universitária de 1968 no Brasil sofreu a in�uência do modelo departamental da universidade norte-americana e
nos anos 1990as reformas do Estado e da educação superior tiveram por referencial teórico o liberalismo ortodoxo
emulado pelo Banco Mundial. Recordemos também a proposta de “Universidade Nova” de 2007 de conciliação entre os
modelos europeu e norte-americano:

A proposta atualmente denominada de Universidade Nova implica uma transformação radical da arquitetura acadêmica da
universidade pública brasileira, visando a superar os desa�os e corrigir [uma série de] defeitos. Pretende-se, desse modo, construir um
modelo compatível tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem �exneriana) quanto com o Modelo Uni�cado Europeu (processo
de Bolonha) sem, no entanto, signi�car submissão a qualquer um desses regimes de educação universitária. A principal alteração
proposta na estrutura curricular da universidade é a implantação de um regime de três ciclos de educação superior (UFBA em LIMA e
all, 2008, pp. 23)

Esta nova orientação no ensino superior no Brasil esta materializada no Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007, que
institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que tem por
objetivo “criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo
melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007, Art.
1º).

Para o português Licínio Lima e os brasileiros Mário Luiz Neves de Azevedo e Afrânio Mendes Catani

A lógica da “Universidade Nova” pode ser compreendida como um modo de se afastar do Processo Bolonha e se reaproximar do
modelo norte-americano (não totalmente implantado em 1968), isto sem precisar montar a infraestrutura necessária da universidade
norte-americana e sem a necessidade de encaminhar a formação pro�ssional na graduação como, de fato, continua acontecendo na
Europa do Processo de Bolonha. (em LIMA e ALL, 2008, pp 27)

Re�etiam os autores referidos que sem Harvard e sem Bolonha se construía no Brasil um “espaço de educação superior no
Hemisfério Sul que seja compatível com os centros cientí�cos mundiais, que possua reconhecida qualidade, que promova
a inclusão social, que considere a educação com um bem público, que permita a mobilidade acadêmica de professores e
discentes e que a internacionalização da educação superior tenha a marca da solidariedade” (Anísio Teixeira citado por
Lima e All, 2017, pp 29).
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Procurava-se assim uma Universidade Brasileira capaz de incorporação pelo aluno da cultura real da sociedade, de ser
mais que um acréscimo, um ornamento, um simples processo informativo. “Só conseguiremos transmitir a cultura e o saber
quando transformarmos as nossas instituições educacionais em instituições realmente embebidas no solo brasileiro, na



terra brasileira, a re�etirem a peculiaridade brasileira e o modo de pensar brasileiro. Foi exatamente isso que Humboldt
imaginou para a Alemanha” (Anísio Teixeira citado por Lima e All, 2017, pp 30).

Encontramos três questões importantes, ainda que nem todas su�cientemente explicitas: a ideia de uma universidade que
supõe um projeto de país e de cultura, uma ideia que se supõe diferenciada em relação ao sistema europeu de ensino
superior que apela a uma comunidade transnacional e baseada na competitividade europeia baseada na criação da
sociedade e economia do conhecimento, incorporação da cultura real da sociedade para além de uma universidade
“ornamento” ou processo informativo.

Esta ideia, uma universidade além de “ornamento” e do “processo informativos”, remete-me para o que no Processo de
Bolonha seria a mudança do paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na transmissão de conhecimentos, para
um modelo baseado no desenvolvimento de competências.

Ao modelo passivo opõe-se, pois, um modelo ativo de ensino-aprendizagem, mas em que consiste realmente este modelo
e qual o papel da universidade?

…as abordagens pedagógicas ativas de ensino e aprendizagem vêm sendo construídas e implicam formar pro�ssionais como sujeitos
sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade
para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os para intervir em contextos de incertezas e complexidades (MITRE et al., em
OLIVEIRA e ZALUSKI e, 2018 pp 403).

Gemignani (2012) acredita que a universidade pode contribuir de forma signi�cativa nessa transição paradigmática ao promover ações
que propiciem a construção coletiva de uma nova forma de interagir e de trabalhar com o conhecimento, ou seja, um caminho que
conduza à compreensão da complexidade da vida humana pela construção de um currículo mais �exível, pensado, criado e vivenciado
coletivamente. (GEMIANI em OLIVEIRA e ZALUSKI e 2018 pp 403)

Também no Brasil Henrique Martins Rocha e Washington de Macedo Lemos a partir de uma pesquisa desenvolvida no
curso de Engenharia de uma Instituição de Ensino Superior privada do Estado do Rio de Janeiro apresentam os principais
conceitos, ferramentas, métodos, fundamentos teóricos e práticas das denominadas Metodologias Ativas constatando que
houve um “aumento signi�cativo no desempenho dos alunos nas avaliações, alta participação e tendo sido expressado
pelos mesmos a boa aceitação de tais metodologias” pretendendo ainda veri�car nesta pesquisa em andamento “a
existência de diminuição da taxa de evasão de alunos nos cursos em que as metodologias ativas são aplicadas” (ROCHA e
LEMOS, 2014, pp10).
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Teoria de uma prática

Como referi acima, desde o início de minha atividade na Universidade Federal de Goiás algumas preocupações marcam
minha integração nas práticas desenvolvidas na Universidade e nos Programas de pós-graduação: o conhecimento dos
regulamentos, normas e procedimentos; as práticas pedagógicas desenvolvidas; o conhecimento e as formas de interação
com os estudantes. Assim as melhores lições decorriam nas reuniões das Coordenadorias das Pós-Graduações (CPG) pela
pluralidade de vozes e interpretações e pela posicionalidade das colegas e dos colegas acerca das matérias em debate,
pelas práticas desenvolvidas na sala de aula, pelo relacionamento formal e informal com os estudantes. Assim, tive
possibilidade de acesso aos modelos de apresentação das disciplinas e à sala de aula de colegas numa situação de
observação e participação (ou de observação participante como os antropólogos preferem chamar 10 ). Foi também
sugerido pelos colegas coordenadores, coordenadoras e diretores que não ofereça disciplinas novas, mas dê continuidade
às disciplinas de pós-graduação oferecidas em Portugal: Dinâmicas sociais e culturais na era digital e Trabalho de campo e
narrativas digitais. Este trabalho contínuo de observação e participação e abertura à cultura académica localizada nas
práticas na sala de aula, na atenção aos estudantes, e de gerenciamento dos programas permitiram-me uma melhor
integração na universidade.



Nos últimos anos de docência em Portugal, após a adoção do Modelo Virtual da Universidade Aberta em 2010, tive contatos
efémeros, mas signi�cativos, com alunos na sala de aula – apenas curtos horários no Mestrado em Comunicação
Audiovisual: Fotogra�a, Cinema da atual ESMAD - Escola Superior de Media Artes e Design e em cursos curtos nos Programa
de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades – DIVERSITAS – Universidade de São Paulo. Os
professores que trabalham unicamente em ensino a distância estão sempre ávidos pela interação presencial. Esta nova
situação fazia, pois, parte de meus objetivos e de uma aspiração pessoal.

Um dos primeiros e mais complexos desa�os foi o de preparar a disciplina que na sua de�nição inicial se orientava para as
áreas de antropologia e cinema ou da antropologia visual, antropologia sonora, antropologia audiovisual e antropologia
digital (ou ainda no âmbito de Mídias e Mediações Culturais) para alunos de várias pós-graduações. Inicialmente previstas
para as pós-graduações em Arte e Cultura Visual as disciplinas passaram a ter estudantes de outras pós-graduações –
Educação, História, Comunicação, Performances Culturais. Se as relações entre antropologia e comunicação< 11 ,
antropologia e artes 12 , antropologia e educação 13  são, constituem em termos teóricos, re�exões e diálogos possíveis
e necessários, na realidade, os conceitos e práticas desenvolvidos nas diversas disciplinas são frequentemente muito
diferenciados. Ensaiamos procurar materiais de referência, distribui-los após o lançamento do tema, criar grupos de
discussão de estudantes provenientes de diversas pós-graduações, apresentação dos resultados das discussões e
propostas de novos desa�os de etnogra�as audiovisuais especí�cas na realização de �lmes de escola / educação, �lmes
de arte, possíveis distinções entre documentário e �lme etnográ�co. Estes novos desa�os deverão concretizar-se nas
práticas de produção audiovisual proposto para a avaliação contínua a integrar do “diário de bordo” ou “portfólio”.
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Tinha ainda de me interrogar se as questões que se me punham em Portugal eram pertinentes nos Programas em que
estava integrado.

Como vimos acima o PROUNI aborda sobretudo questões relacionadas com a gestão. O Decreto Lei que institui em Portugal
o Processo de Bolonha e o Modelo Virtual da Universidade Aberta identi�cam como problema central o ensino baseado na
transmissão de conhecimentos e apontam para a passagem “da transmissão de conhecimentos para o desenvolvimento de
competências” e para de�nições de competência. Variadas abordagens produzidas no Brasil aponta já nesse caminho.

Segui a de�nição de competências e os três níveis de Bernard Rey que acima referi aplicando-as às situações concretas de
aprendizagem.

Assim na transição do modelo de transmissão de conhecimentos (produção e consumo de discursos), “se o intuito é a
formação de alunos mais proativos, deve adotar-se metodologias em que os alunos desenvolvam atividades cada vez mais
complexas, em que busquem tomar decisões e avaliar os resultados; ou ainda, se o objetivo é a formação de alunos mais
criativos, eles devem experimentar inúmeras novas possibilidades de demonstrar e desenvolver sua iniciativa e
criatividade. Então as metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade à medida que os alunos participam
da teorização e trazem novos elementos ainda não considerados nas aulas ou, até mesmo, na perspetiva do professor”
(BASTOS2006).

Finalizando, Bastos (2006) reforça que as metodologias ativas.

… são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a �nalidade de
encontrar soluções para um problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno. O professor atua
como facilitador ou orientador para que o estudante faça pesquisas, re�ita e decida por ele mesmo, o que fazer para atingir um
objetivo. É um processo que estimula a autoaprendizagem e facilita a educação continuada porque desperta a curiosidade do aluno e,
ao mesmo tempo, oferece meios para que possa desenvolver capacidade de análise de situações com ênfase nas condições loco-
regionais e apresentar soluções em consonância com o per�l psicossocial da comunidade na qual está inserido (BASTOS, 2006).

Não vale para o professor do ensino superior o argumento mediatizado e vulgarizado de que o aluno vem mal preparado
de ciclos de estudos anteriores. É este estudante concreto com seus percursos e projetos que chega à sala de aula e um
dos seus desa�os e atividades mais complexas a desenvolver aí é motivá-lo, envolvê-lo nas atividades da turma, mobilizá-



lo para uma atitude ativa e efetiva não apenas na sala de aula, mas também na realização de outras atividades e
elaboração meios / ferramentas ativos de formação continuada como de�nir sua posicionalidade re�exiva perante as
aprendizagens e a pesquisa.
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Nesse sentido propus aos estudantes na disciplina de Trabalho de Campo e Narrativas Digitais alguns métodos ativos e
re�exivos de aprendizagem e avaliação elaboração audiovisual de sua apresentação utilizando Pecha Kucha 14 , primeira
atividade de avaliação contínua a integrar no Portfólio ou no Diário de Bordo (ou de campo). A última atividade a integrar é
uma produção em grupo de um audiovisual. A integrar no Portfólio ou no Diário de Bordo outras produções apresentadas
nas aulas, re�exões sobre os temas tratados na aula e sobre o programa apresentado, a pesquisa documental e visual,
audiovisual e sonora realizada no decorrer do ciclo (semestre) letivo.

Através da elaboração do Pecha Kucha pretendi pesquisar as motivações e os interesses dos estudantes, seus projetos de
pesquisa e ligação destes à disciplina e proporcionar formas de expressão e partilha na turma. Uma vez adquirido o modo
de fazer o PK passa a ser utilizado noutras apresentações na sala de aula como forma de apresentação elaborada,
re�etida, mas concisa. O meio (formato) utilizado baseia-se no powerpoint, ferramenta conhecida e utilizada por todos,
mas contém alguns desa�os importantes para a disciplina: elaboração de uma ideia para a apresentação, seleção e edição
de imagens e sons imbricados na vida e percurso individual dos estudantes, estruturação de uma narrativa audiovisual,
apresentação curta e e�caz de si e de seus projetos. Este meio desenvolvido pelos arquitetos e designers Mark Dytham e
Astrid Kleinem 2003 acomoda e�cientemente um grande número de apresentadores e adapta-se bem ao cenário da sala de
aula. Além disso é um meio criativo, em parte porque o formato é libertador - todos os participantes são obrigados a usar
o mesmo formato, o que diminui a pressão para superar outros apresentadores.

Plani�cação de um Pecha Kucha

Tópico Imagem Roteiro (voz e som)

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE ...

SLIDE 20

Há muitas re�exões e descrição de experiências diversi�cadas de utilização do Portfólio no ensino superior no Brasil e um
consistente levantamento bibliográ�co que desde 2006 ALVARENGA e ARAÚJO tem vindo a desenvolver. Para estes autores
são muitas as vantagens de utilização dos Portfólios quer nos desenvolvimentos das aprendizagens quer na avaliação dos
estudantes
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… portfólios têm sido descritos como uma coletânea das evidências que documentam o desenvolvimento, as competências e as
habilidades do indivíduo (Waterman, 1991). O valor de um portfólio está caracterizado no seu desenvolvimento (Ryan, Kuhs, 1993),
especialmente porque o processo envolve a autorre�exão do aluno, induzindo-o à autoavaliação e oferecendo a oportunidade para
sedimentar e ampliar suas aprendizagens. (ALVARENGA e ARAÚJO 2006: 138)



Desde 2016 introduzi este formato nas disciplinas lecionadas, motivado sobretudo pelo facto de supor que seria uma
prática desenvolvida pelos alunos de artes que chegavam aos Programas de Pós-Graduação. Essa suposição levou-me a
não trabalhar com os estudantes sobre práticas deste formato nas aprendizagens e na avaliação. Ao Portfólio, que pensei
ser mais adequado e mais vivenciado pelos estudantes de artes, foi colocado como alternativa o diário de campo,
entendendo como diário de campo o diário de campo clássico de pesquisa em antropologia e em ciências sociais em geral.
Sugeri a utilização dos cinco tipos de notas de campo propostas por RICHARDSON (1999 pp 527) e amplamente
desenvolvidas por RIBEIRO, (2003 pp 95-112). O diário de campo seria criado as partir destas notas:

Notas de Observação (NO): Estas são as mais detalhadas e concretas que eu for capaz de fazer. Quero pensar nelas como interpretações
bastante precisas do que vejo, ouço, sinto, provo, etc...

Notas Metodológicas (NM): Estas são mensagens para mim próprio relativamente a como recolher “dados”, – com quem falar, o que
ouvir, quando telefonar, o que fotografar, �lmar, registar em áudio, etc... Eu escrevo muitas destas porque gosto de métodos, e gosto de
manter um diário do processo do meu trabalho.

Notas Teóricas (NT): Estas são palpites, hipóteses, relações pós-estruturalistas, críticas do que estou a fazer/pensar/ver (que ligações
com a teoria). Eu gosto de as escrever porque elas abrem o meu texto – o meu texto de notas de campo - a interpretações alternativas e
uma estância crítica epistemológica. É uma forma de fazer com que não esteja agarrado ao meu “plano” da realidade.

>Notas Pessoais (NP): Estas são a�rmações de sentimentos em relação à pesquisa, às pessoas com quem estou a falar, a mim próprio
no desenvolver do processo, às minhas dúvidas, às minhas ansiedades, aos meus prazeres. Eu não faço nenhuma censura aqui. Quero
os meus sentimentos no papel porque gosto deles e porque sei que eles estão ali de qualquer modo, afetando o que/como eu
reivindico conhecer. Escrever notas pessoais é uma forma de me conhecer melhor, uma forma de usar a escrita como um método de
questionar o eu (re�exividade).

RIBEIRO, 2003 pp 100

Autores como, Christopher DamienAuretta descreve em Diário de bordo: Aspectos do Pensamento Contemporâneo - A
Construção de um Saber Comum em Comum (um percurso) (2012) um minucioso diário de bordo sobre a construção de
conhecimento com os alunos. Esta obra constitui uma prática estimulante, resultado de um longo percurso de ensino na
Faculdade de Ciências Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Para mim foi uma referência que me levou a ensaiar
esta metodologia durante o curto período de trabalho com os alunos das disciplinas acima referido. Estou certo que o
diário de bordo (ou de campo), peça fundamental na pesquisa em ciências sociais e da vida quotidiana de criadores e
trabalhadores sociais, tem um grande potencial metodológico para a iniciação cientí�ca e para trabalho a desenvolver com
os estudantes nas situações concretas e contextuais dos temas abordados na sala de aula que transbordam para o seu
quotidiano permitindo-lhes observar, analisar e atribuir sentido às experiências relacionadas com seus projetos de
pesquisa. O diário de bordo ou de campo 15  é assim uma grande ferramenta necessária para organizar os apontamentos
das atividades escolares e para despertar a atenção do quotidiano relacionado com os temas em estudo.
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WINKIN (1998, pp 110-113) interroga-se: “Como gerir simultaneamente observações, leituras, re�exões e frustrações?” e
argumenta que ao campo, eu diria também à sala de aula, “devem forçar-se a ter um diário. Qualquer antropólogo vos dirá
que o seu instrumento de pesquisa essencial é o diário” e identi�ca três funções do diário de campo: função catártica ou
função emotiva do diário; função empírica, função re�exiva e analítica. Emite também algumas recomendações a
considerar e a ter em conta.

Evoquei o que é preciso fazer sempre: o diário; o que é preciso fazer às vezes: fotogra�as; gostaria �nalmente de dizer uma palavra do
que não é preciso na minha opinião nunca fazer: observação escondida. Tentar “ocultar-se” para melhor ver. Isso não funciona.
Acabarão sempre por vê-lo, acabará sempre por ser corrido. Não use também disfarce, papel (função), dizendo: seria melhor se �zesse
como se fosse um professor de natação na piscina, um sacristão na igreja... não. Negoceie o seu estatuto com os outros, force-se a
entrar dentro, a jogar o jogo, a não enganar os membros “naturais” do lugar. É simultaneamente um problema metodológico e um
problema deontológico. Não se brinca com as pessoas. Ponto.



Eis, pois, para os grandes princípios. Falta-me tentar resumir as di�culdades com que se deparam a maior parte dos estudantes que
inicia este tipo de abordagem e algumas soluções que são muitas vezes possíveis. Parece-me mais uma vez que o trabalho etnográ�co
não é um trabalho simples, mas também não é um procedimento que exija anos de formação. Podemos aprender muito graças às
nossas próprias tentativas e erros, evidentemente, mas também graças a antropólogos que relatam as suas próprias experiências de
terreno.

WINKIN em RIBEIRO, RIBEIRO, 2003 pp 100

Finalmente entendo que os estudantes não podem �car apenas num processo de avaliação continuada utilizados ou não
os formatos ou os meios acima referidos devem desenvolver competência de síntese e de vontade de publicar os
resultados do seu percurso por uma qualquer situação de aprendizagem numa disciplina ou num curso. Propusemos a
elaboração de um ensaio que partisse do percurso realizado, das atividades desenvolvidas nas aulas, nas produções
audiovisuais e, sobretudo no Portfólio e no Diário de Bordo. Elaborei para isso normas especí�cas para elaboração do
ensaio, com bibliogra�a especí�ca, a serem apresentadas aos estudantes para que as possam debater e assimilar visando
a passagem à prática - produção de um ensaio revisto para publicação em qualquer livro ou revista.

Nessas normas considerei que

Os ensaios são especialmente adequados para avaliar a capacidade crítica dos estudantes. Um ensaio é um texto argumentativo em
que se defende uma posição sobre uma determinada temática. O ensaio deve mostrar que o seu autor tem conhecimento da temática
e sabe articular clara e corretamente os problemas, teorias, conceitos e argumentos em causa. Por isso deve ter a forma de resposta a
uma pergunta. Pergunta essa à qual não se deve poder responder com um «sim» ou com um «não», procurando o estudante avaliar
criticamente os principais argumentos em confronto de modo a tomar uma posição pessoal na disputa.
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Num ensaio, os estudantes não se devem limitar a dar a sua opinião. Têm também de avançar com argumentos e de responder aos
argumentos contrários. Caso não lhe pareça possível defender uma das partes, deverá argumentar, porquê….

Ao avaliar um ensaio o professor veri�ca se os estudantes formulam corretamente o problema em causa, revelam conhecimentos
precisos, se os argumentos utilizados são bons, se não cometem falácias e se respondem às principais objeções que costumam ser
colocadas ao defendido pelo estudante.

RIBEIRO, Normas e Metodologia do Trabalho 2017

Foi também proposta uma estrutura para o ensaio

Um bom ensaio tem, geralmente, a seguinte estrutura geral:

Primeira parte: Introdução
1. Breve apresentação do problema que será tratado no ensaio. Geralmente, apenas algumas linhas. Por exemplo, «Neste ensaio
discute-se o problema das diversas utilizações do conceito de cultura e da sua mutabilidade.» e procura-se evidenciar a pertinência da
problemática na sociedade atual.
2. Explicitação da teoria defendida. Também apenas algumas linhas. Por exemplo, «A posição defendida neste ensaio é que o conceito
é complexo usado de formas muito diversas pelos antropólogos, pedagogos, artistas, etc… que existem outras abordagens externas à
antropologia e a estas disciplinas…»

Segunda parte: desenvolvimento
3. Apresentação mais desenvolvida e articulada dois aspetos fundamentais do problema que será tratado no ensaio. É nesta parte que
se fazem distinções conceptuais e se esclarecem alguns conceitos centrais importantes, se houver necessidade disso.
4. Apresentação das posições em confronto.
5. Apresentação pormenorizada da posição que se defende e dos argumentos a seu favor. Resposta as objeções mais prováveis aos
argumentos apresentados.
6. Apresentação dos argumentos mais importantes a favor da posição contrária e respetiva refutação. Resposta a algumas das objeções
mais prováveis às refutações apresentadas.

Terceira parte: conclusão
7. Conclusão: breve recapitulação do problema tratado e da posição defendida.



Quarta parte: indicação das fontes de informação seguindo as normas em vigor - ABNT 8. Bibliogra�a, �lmogra�a, webgra�a

RIBEIRO, Normas e Metodologia do Trabalho 2017

Foram ainda fornecidas, aos estudantes, indicações gerais, normas de apresentação e uma bibliogra�a especí�ca sobre
escrita cientí�ca, orientações para realização do ensaio e o valor do ensaio na publicação cientí�ca.

Um bom ensaio usa uma linguagem clara, simples e direta. A so�sticação deve resultar exclusivamente das ideias. As frases devem ser
diretas e cuidadosamente encadeadas, seguindo o �uxo natural das ideias e argumentos. Cada parágrafo deve tratar de uma ideia
apenas e ter uma certa unidade. Para garantir um estilo direto e simples, devemos tentar apagar palavras desnecessárias nas frases
que acabamos de escrever. Sempre que, numa determinada frase, for possível apagar palavras mantendo o signi�cado fundamental
que queremos transmitir, devemos apagá-las. Devemos fazer o mesmo com as frases: sempre que for possível apagá-las mantendo o
signi�cado fundamental, devemos apagá-las (como na montagem, não é ?!).

Por outro lado, um bom ensaio argumentativo tem um estilo objetivo, imparcial e sóbrio. Pode-se usar a primeira pessoa do singular
(«Neste trabalho, defendo que...») mas não se deve repetir vezes sem conta expressões como «penso que», «do meu ponto de vista» e
a�ns – pois é óbvio que o que se a�rma no trabalho é o que o seu autor pensa. Em alternativa, pode-se usar a primeira pessoa do
plural («Neste trabalho, defendemos que...»), mas é preciso também não repetir desnecessariamente expressões como «pensamos
que», etc. Outra possibilidade é usar o modo impessoal («Neste trabalho, defende-se que...»).
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Finalmente é despretensioso, isto é, não começa com generalidades vazias, do género «Desde sempre a humanidade procurou resolver
o problema do sentido da vida». As generalidades deste tipo não têm qualquer interesse e só surgem em ensaios pretensiosos, mas
vazios (muita parra pouca uva).

RIBEIRO, Normas e Metodologia do Trabalho 2017

O ensaio permitiu que os estudantes �zessem uma síntese do percurso realizado, construíssem uma contínua ligação ao
seu projeto de pesquisa, preparassem uma publicação. A elaboração destas normas em Portugal e nos PPPGs em que
lecionei, reformuladas cada ano em função dos resultados obtidos, visaram também a clareza de processos, a recusa e a
luta contra a fraude, as encomendas de trabalhos ou a estratégia não menos habitual do CUT, PASTE infelizmente
frequentes em muitos trabalhos académicos.

Conclusões e avaliação do percurso

Esta re�exão baseia-se no percurso individual e na história pessoal razoavelmente rica de experiências de docência e
múltiplas situações e em alguns países. Nem sempre o sonhado, plani�cado e desejado foi realizado plenamente. Nem
sempre nos conseguimos realizar naquilo que tínhamos intensão de fazer. Entre o desejado e o realizado há uma brecha.
Uma brecha decorrente de não sermos capazes de motivar os estudantes para o objeto das nossas paixões, para o que e
para o como gostamos de trabalhar. Também vão sempre faltando elementos que possam tornar as intensões, mais claras
e acessíveis a todos os participantes nas atividades da aula. A brecha decorre também da diversidade dos atores em cena.
Nas conversas com alguns alunos, ex-alunos perpassa a ideia de que nos primeiros encontros não entenderam nada do
que se pretendia para as disciplinas que ensinei, alguns desses alunos foram os melhores das turmas. Com outros �camos
no caminho perplexos porque ou não havia energia criadora nem distanciamento crítico e criativo, nem atitude para
empreendermos o percurso. Foram sempre momento de autoaprendizagem e de um percurso feliz e de algumas
frustrações.
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Resumo: Os cenários educacionais contemporâneos estão em contínua mudança, atravessados por novas con�gurações
interpessoais, sociais, econômicas, políticas e tecnológicas advindas da cultura digital. Esses contextos educacionais
exigem o redesenhar de espaços de ensino e aprendizagem, a integração entre o ensino presencial e o virtual, entre o
formal e o informal, a partir do potencial das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). As TDIC ampliam as
formas de acesso à informação e comunicação e modi�cam a interação entre os agentes do processo educativo e as
possibilidades de aprendizagem. Desde 2017, a Universidade Brasília (UnB) desenvolve o Programa Aprendizagem para o 3º
Milênio (A3M), que tem por �nalidade apoiar as iniciativas de inovação educacional produzidas pelos professores da
Universidade. O Programa A3M, por meio de diversos parceiros internos na Instituição (Decanato de Ensino de Graduação –
DEG e Decanato de Pesquisa e Inovação – DPI, entre outros), apoia o desenvolvimento de 56 projetos de inovação
educacional nas diferentes áreas do conhecimento, selecionados por meio de dois editais. O presente estudo objetiva
analisar o potencial das ações do Programa A3M para a promoção da prática educativa inovadora na UnB, com foco na
aprendizagem. Os resultados evidenciaram que o Programa A3M tem favorecido o ensino e a aprendizagem conectada e
colaborativa, possibilitado a formação contínua de professores, oportunizado o desenvolvimento de novos recursos
educacionais com potencial para serem utilizados e reaplicados em diferentes contextos de ensino. Ademais, apoiou
diferentes ações de extensão e a produção de um site educativo, no intuito de se tornar um portfólio de experiências, uma
referência nacional em inovação educacional.

Palavras-chave: Inovação educacional. Práticas educativas e pedagógicas. Cultura digital.

1. Introdução

Nos últimos 50 anos, com a criação da Internet, é possível identi�car diferentes ciclos da evolução humana e tecnológica:
era da informação, era da comunicação, era digital. Esses períodos trazem transformações substanciais na sociedade, nas
formas de relacionar, comunicar e formar pessoas. A internet e os recursos multimídia têm uma natureza disruptiva,
transformadora e, ao mesmo tempo, adaptativa à necessidade humana. Esses recursos têm sido o portal de entrada para a
criação de uma nova ecologia da aprendizagem, resultado de mudanças nas trajetórias pessoais de aprendizagem, como
via de acesso ao conhecimento na sociedade da informação. A cultura digital (BOLL, 2013) é um pano de fundo apropriado
para discutir como esses processos de mudanças têm repercutido na perspectiva das práticas educativas.

Para Boll (2013), Lemos e Lévy (2010), a cultura digital é um produto das TIC e da convergência das telecomunicações e
informática, estabelecendo uma relação simbiótica especí�ca entre sociedade e a informática. Dessa relação surgem
formas sociais e culturais que modi�cam os hábitos, as práticas de consumo cultural, os ritmos de produção e distribuição



da informação. No contexto da cultura digital, a educação deve estar atenta as propostas pedagógicas de sistemas
presenciais, totalmente a distância ou híbridas, utilizando artefatos tecnológicos e um conjunto de teorias e práticas
emergentes que se referem à aprendizagem, à identidade do aprendiz, à organização do currículo e às novas pedagogias da
virtualidade (COLL, 2013). Para atender as demandas da aprendizagem no século XXI é necessário que a educação,
enquanto processo, seja �exível, híbrida, digital, ativa e diversi�cada (MORAN, 2017).
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A cultura digital é produtora de subjetividade social e subjetividade individual no sentido de geração de novas culturas e
novas formas de produção de sentidos pelos sujeitos partícipes e coparticipes que navegam nessa grande rede. Esse
tempo da cultura digital, da mobilidade de aprendizagem, da hiperconectividade e da ubiquidade, nos obriga pensarmos
os novos sentidos de ser aprendiz no novo milênio, pensarmos como aprendemos hoje e como isso afeta as práticas de
ensino.

Fazer parte desse início de século XXI implica em (re)aprender os modos de conhecer e os modos de fazer permeados pela
cibercultura. Os modos de ser e de conviver com o outro também têm demandado uma (re)aprendizagem, visto que as
relações sociais estão cada vez mais mediadas pela tecnologia. “A dinâmica da sociedade da informação requer educação
continuada ao longo da vida, que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas,
sobretudo, inovar” (TAKAHASHI, 2000, p. 7).

Diante deste novo cenário de inovação e reaprendizagem, UnB em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o
período de 2018-2022 vislumbra fortalecer o desenvolvimento e o aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem
adotadas na Universidade, ao mesmo tempo que prioriza, em relação aos aspectos didático-pedagógicos, as orientações
do PPI (2017), entre as quais, se destacam: a) valorização da docência na graduação, garantida por meio do apoio à
formação de docentes; b) criação de políticas de incentivo à inovação e à produção cientí�ca e c) a implantação de
mecanismos para reduzir a elevada taxa de evasão e aumentar a retenção nos cursos de graduação. Considera ainda, as
inovações tecnológicas e metodológicas como suportes estratégicos à aprendizagem discente e à produção cientí�ca.

O Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M) encontra-se alinhado ao PDI da UnB, pois visa fomentar novas práticas e
metodologias de ensino, em consonância com as transformações no cenário educativo da cultura digital. Foi concebido
como um Programa de identi�cação, valorização e promoção de ações educacionais inovadoras de professores da
Instituição, com o intuito de aprimorar o processo educacional ocasionando re�exos na aprendizagem, satisfação do aluno
e do professor e integração com a sociedade. O A3M incentiva o uso e a apropriação de tecnologias, metodologias e novas
formas de interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem num cenário presente e futuro,
projetando a Universidade para o milênio que se inicia (FREITAS et al, 2018).

Nessa perspectiva, o estudo tem por objetivo analisar o potencial das ações do Programa para a promoção da prática
educativa inovadora na UnB, com foco na aprendizagem. Para tanto, discutimos qual o potencial das ações do Programa
A3M para a promoção de práticas educativas ativas e colaborativas, consideradas inovadoras, assim como seus efeitos na
aprendizagem.

2. Transformações e inovações educacionais na cultura digital

A era digital e suas antecessoras, era da informação, era da comunicação, retratam a evolução tecnológica e sua in�uência
no sistema sociotécnico, na cultura digital, implicando mudanças radicais no cotidiano das pessoas, das famílias e
empresas entre outros contextos (LOVELESS; WILLIAMSON, 2017). Milhares de pessoas em vários países estão diariamente
conectadas aos dispositivos, trocando informação, interagindo, aprendendo, negociando, etc.
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A digitalização dos textos, imagens, dados, signos, e outros produtos tem se tornado parte das funções da cultura digital:
tornar acessível a qualquer ponto da rede os artefatos produzidos e acumulados ao longo da história da humanidade. Mas,
essa não foi a grande revolução, a revolução se deu nas formas de comunicação, expressão, socialização, criatividade, que
emolduram o quadro que chamamos de cultura digital. De acordo com Boll (2013), a cultura digital é um produto das novas
tecnologias da informação e comunicação, da convergência das telecomunicações e a informática, possibilitando que uma
relação especí�ca de simbiose entre sociedade e a informática, se estabelecesse enquanto uma forma sociocultural. Essa
expressão sociocultural é designada por Lemos (2010) como cibercultura, porque produz uma sinergia entre as novas redes
sociais e as tecnologias digitais ampliando o potencial humano de relacionar, comunicar, interagir, produzir, disseminar,
etc. Nunca em outras épocas ou era pudemos agir de forma assíncrona e síncrona, ubíqua e �exível como agimos hoje.

Vivemos novas formas de sociabilidade na esfera da comunicação, novas formas de expressão proporcionadas pela
internet. Por isso, compreendemos a internet não mais como uma mídia, onde se disponibiliza informações da cultura,
mas, como um instrumento que agrega redes de mídias e culturas no plural pois possibilita a convergência de todos os
textos midiáticos (tv, rádio, redes etc). Podemos observar que não é mais o usuário que se desloca até a rede, mas é a rede
que envolve os usuários e os objetos numa conexão generalizada. (LEMOS, 2010).

Pierre Levy (1999, p. 16) foi um dos primeiros a conceituar cibercultura como o "conjunto de técnicas, de práticas, de
atividades, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço",
também valorizando a ação do homem na de�nição da natureza e �nalidades da cultura digital. Neste sentido, Loveless e
Williamson (2017) argumentam que os modelos de pensamento na contemporaneidade têm se construído por conceitos e
elementos que compõem a era digital, a cultura digital do século XXI. Os recursos midiáticos produzem novos estilos de
linguagem, enquanto processo comunicacional e novas formas de pensar, mediatizados por áudio, vídeos, imagens, fotos,
jogos, produzindo novas acepções sobre a aprendizagem como aprendizagem conectada, aprendizagem colaborativa, entre
outras, mediadas pela cultura digital.

Esse contexto demanda que as práticas socioculturais de ensino e aprendizagem, o currículo e a pedagogia também sejam
transformados, remodelados, renomeados os seus processos e assimilem características e potencialidades dadas pelas
tecnologias, o que implica em produzir novos modos de pensamento, novas formas de ensinar e aprender.

Para os gestores educacionais e docentes apresenta-se a necessidade de inovar as práticas pedagógicas, considerando os
per�s de estudantes do novo milênio e as novas formas de comunicação, relacionamento, consumo e produção,
compartilhamento e participação na cultura digital. Faz-se indispensável diversi�car as formas de ensino, seja individual
ou colaborativa, presencial ou online, formal ou informal e, para tanto, são necessárias mudanças de paradigmas (MORAN,
2000, MORAN, 2017, MASETTO; BEHRENS, 2006). De acordo com Moran (2017, p. 1), a educação presencial e a distância,
necessitam:
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[...] incorporar todas as possibilidades que as tecnologias digitais trazem: a �exibilidade, o compartilhamento, ver-nos e ouvir-nos com
facilidade, desenvolvimento de projetos em grupo e individualmente, visualização do percurso de cada um, possibilidade de criar
itinerários mais personalizados. Precisa incorporar também todas as formas de aprendizagem ativa que ajudam os alunos a
desenvolver as competências cognitivas e socioemocionais. Mais que educação a distância podemos falar de educação �exível, online.

Neste contexto, o que compreendemos por inovação educacional?

Diferentes teóricos, tais como Moran (2017) e Ramos e Rossato (2017) ressaltam a importância de inovar, de repensar
seriamente os modelos de ensino utilizados até agora e, de se reposicionar frente ao desa�o de ensinar e aprender no
novo cenário educativo.

Para Messina (2001), o conceito e a prática da inovação foram modi�cados ao longo dos anos, passando de uma
característica prede�nida para o caráter autogerado e diverso da inovação. A autora destaca ainda, dois componentes que
distinguem a inovação: a alteração de sentido a respeito da prática corrente e o caráter intencional, sistemático e
planejado, em oposição às mudanças espontâneas. Dessa forma, a inovação é considerada um processo contextualizado



que requer autonomia dos professores e dos estudantes, criatividade e re�exões críticas na e sobre a ação. Como a�rma
Fullan (2000), “inovar não é um simples acontecimento”.

A inovação propõe mudança de paradigmas, desconstruindo a visão tradicional, conforme destacado em Morin e Le Moigne
(2000). Essa ruptura é necessária para que a educação, enquanto um acontecimento, evoque o desenvolvimento do ensino
e aprendizagem inovadores. O conceito de inovação está interrelacionado com a ideia de “ruptura paradigmática” proposta
por Behrens (1999). Essa ruptura é ocasionada pela mudança de visão da realidade educativa e pela compreensão da
complexidade e multidimensionalidade dos contextos em que estão inseridas as práticas educativas.

Para Libedinsky (2001, 2014), a inovação educacional está relacionada a uma didática emergente, tem relação com as
tecnologias e com a utilização de novos recursos na prática docente. A autora enfatiza que a inovação considera a
criatividade como elemento para a resolução de problemas e, que as experiências inovadoras abrangem rupturas e
continuidades em relação às práticas já existentes. Em resumo, uma prática é considerada inovadora quando o docente
busca romper com os esquemas rígidos do modelo conservador e desenvolve sua proposta, elaborando atividades que
despertem nos alunos o interesse e a motivação pela aprendizagem, tornando-os ativos no processo de construção do
conhecimento.

2.1 Aprendizagem no novo milênio
As TIC e as redes de computadores �zeram surgir novas formas de aprendizagem também denominadas de novas ecologias
da aprendizagem. Os processos de aprendizagem são facilitados pelas redes de comunicação, possibilidades de interação
e, disponibilização de recursos e ferramentas.

A interconectividade (capacidade de dispositivos e grupos se conectarem) é um dos processos promissores para as novas
aprendizagens. “Neste novo cenário, a aprendizagem está e estará cada vez mais, modelada pelas TIC digitais e mais
concretamente pelas tecnologias digitais da informação e comunicação” (COLL, 2013, p.4). Esta realidade é baseada na
integração entre espaços e tempos de aprendizagem, onde as atividades presenciais e online ocorrem de forma integrada,
constituindo o que Wong e Looi (2011) denominam de aprendizagem sem costura. Os autores a�rmam que a aprendizagem
sem costura ocorre quando há “um aumento da capacidade do aluno de aprender em seu próprio ambiente, enquanto se
move”.
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Sharples (2015) estuda as experiências de aprendizagem relatadas por Kuh (1996), que defende a articulação e a
continuidade da aprendizagem dentro e fora da classe; do conteúdo acadêmico e não acadêmico; do currículo e currículo
paralelo; no campus e fora do campus (KUH, 1996). Esse aprendizado pode ser intencional, conduzido pelo professor; algo
que começa em sala de aula e pode ter continuidade para além do espaço escolar. Já Bacich e Moran (2015) reconhecem
que a “integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a [universidade] para o
mundo e trazer o mundo para dentro da [universidade]”. De acordo com os autores, a educação sempre foi misturada e
híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos, no entanto, o processo que mescla
a mobilidade e a conectividade, atualmente, é muito mais perceptível, “[...] trata-se de um ecossistema mais aberto e
criativo. O ensino também é híbrido, porque não se reduz ao que planejamos institucionalmente, intencionalmente”.

Nessa perspectiva, Barron (2004) traz a de�nição de ecologia de aprendizagem, de�nida como o conjunto de contextos
encontrados em espaços físicos ou virtuais que oferecem oportunidades para aprender. Cada contexto é composto de uma
con�guração única de atividades, recursos materiais, relacionamentos e interações que emergem deles. Para Coll (2013),
são contextos de atividades que dispõem de inúmeras oportunidades de interação entre pessoas, recursos e ferramentas
para se comunicar, interagir, construir, colaborar, atribuir signi�cados e obter novas aprendizagens. Esses contextos
representam nichos potenciais de aprendizagem que estão além das ofertas da escola formal. Coll (2013, p.4) a�rma que
esses contextos de atividades são “os que proporcionam as redes sociais, os mundos e entornos virtuais, as comunidades
virtuais de interesse, prática de aprendizagem e os jogos online em geral, criados pelas TIC digitais”.



Compreendendo que as novas ecologias de aprendizagem abrem diferentes portas para o conhecimento, também se
entende que as pessoas escolhem suas formas de busca, formas de motivação para entretenimento, aprendizagem e/ou
trabalho. Essas formas pessoais, únicas e singulares representam uma adequação de sua ação enquanto um ato de
aprendizagem.

Para Coll (2013, p.33) a “personalização da aprendizagem é uma necessidade crescente, já sendo uma realidade imposta às
escolas e aos sistemas, é uma tendência que se anuncia”. Para o autor, as mudanças decorrentes das novas con�gurações
sociais produzem mudanças sérias no papel da aprendizagem na sociedade da cultura digital e nos parâmetros que
caracterizam a aprendizagem humana, impondo uma agenda que pressupõe mudanças estruturais na organização das
escolas, dos sistemas de ensino, das metodologias, do currículo e da formação do professorado, etc. Coll (2013) ainda
aponta três grandes focos de aprofundamento: a conexão das instituições escolares a uma rede mais ampla de contextos
de aprendizagem que ofereça aos alunos oportunidades, recursos e instrumentos para aprender; a personalização da
aprendizagem; e a formação de aprendizes competentes.

Alinhados com as novas possibilidades de aprendizagem, apresentamos o Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M),
objeto desta pesquisa e que detalharemos seu o contexto de desenvolvimento e os resultados ao longo das próximas
seções.
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3. Delineando o percurso metodológico

A pesquisa que apresentaremos foi norteada pela observação dos Projetos de Pesquisa que compõem o Programa
Aprendizagem para o 3º Milênio. Esta iniciativa tem como objetivo analisar o potencial das ações do A3M para a promoção
da prática educativa inovadora na UnB, com foco na aprendizagem. Para tanto, discutimos ao longo do texto qual o
potencial das ações do Programa A3M para a promoção de práticas educativas ativas e colaborativas, consideradas
inovadoras, e seus efeitos na aprendizagem na UnB.

Como procedimentos metodológicos, realizamos uma análise documental que inclui os projetos aprovados nos Editais do
A3M. Aliados a essa análise, utilizamos também a abordagem qualitativa interpretativa por meio de entrevistas
semiestruturadas para identi�car os indicadores de inovação educacional a partir das narrativas dos coordenadores dos
projetos. Portanto, os participantes foram os coordenadores (professores) e demais envolvidos no projeto.

A pesquisa qualitativa nas áreas de Ciências Humanas e Sociais tem representado um caminho alternativo para vencer a
rigidez dos métodos quantitativos. Nesse estudo, adotou-se a análise qualitativa, apoiada na técnica de entrevistas. A
análise qualitativa busca “uma apreensão de signi�cados na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se
inserem e delimitada pela abordagem conceitual (teoria) pesquisador (...)”. (BIASOLI; SILVA 1992, p. 65). A partir da análise
das informações, referentes às narrativas dos entrevistados, devem emergir sentidos e signi�cados subjetivos, que não
estão apenas na superfície das falas, no dito, mas também no não dito, que constitui uma forma de sistematização
qualitativa das informações mediante o modelo conceitual (teoria) adotado pelo pesquisador.

Conforme será apresentado mais adiante, existem 56 projetos em execução no âmbito do Programa A3M. Para efeitos da
análise qualitativa, consideramos os projetos identi�cados em 2017, totalizando 22 6 . A maioria destas ações foi iniciada
naquele ano e estão em fase de �nalização. No decorrer do ano de 2018, o CEAD realizou o acompanhamento da execução
destas ações para compreender os recursos em desenvolvimento e as possibilidades de aplicabilidade das práticas
educativas da UnB.

Além de reuniões, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os coordenadores dos projetos 7 . Todos os
coordenadores foram convidados para a entrevista durante os anos de 2017 e 2018 e, até o momento, foi possível dialogar
com 18 projetos, uma vez que há restrições de disponibilidade dos docentes e da equipe técnica que acompanha a ação.



Todos os encontros foram gravados, com o consentimento dos entrevistados, bem como houve autorização por escrito do
uso das falas e das imagens relacionadas ao projeto, assim como para divulgação no site e mídias sociais.
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Dentre os tópicos abordados na entrevista, destacam-se: descrição do projeto, proposta de inovação, atores envolvidos,
resultados esperados na aprendizagem e sugestões de eventos/ações para apoiar o desenvolvimento e a divulgação.
Elegemos para a análise os itens que abordam as questões de inovação e os resultados na aprendizagem, que são o foco
do A3M. Para efeitos desta pesquisa, os nomes dos participantes foram substituídos pelo termo Coordenador e por um
numeral.

Nas próximas seções, apresentaremos a análise dos dados obtidos nas entrevistas e documentos relacionados ao
Programa A3M.

4. Contextualização do Programa A3M

O Programa Aprendizagem para o 3º Milênio é desenvolvido pelo Centro de Educação a Distância da UnB (CEAD), em
parceria com a Reitoria, os decanatos acadêmicos (Decanato de Ensino de Graduação, Decanato de Pesquisa e Inovação,
Decanato de Pós-Graduação e Decanato de Extensão) e a comunidade acadêmica da UnB. Tendo por propósito valorizar as
experiências dos professores da Universidade, o Programa visa atuar junto à instituição na identi�cação, valorização e
promoção de ações educacionais inovadoras, que buscam alinhar-se às demandas dos novos per�s da comunidade
acadêmica 8 . Inaugurando o seu terceiro ano de execução, o A3M já desenvolveu atividades de extensão, pesquisa e
inovação, abrindo espaços de diálogo, construção e trocas de experiências sobre diferentes práticas e recursos
pedagógicos para a promoção da ruptura e promoção de diferentes formas de ensino.

No período compreendido entre 2017 e 2018, foram realizadas ações estratégicas (Quadro 01) com o intuito de compartilhar
as experiências e propostas dos Projetos que fazem parte do A3M, assim como apresentar para a comunidade acadêmica
temáticas atuais relacionadas à aprendizagem neste novo milênio e que são atendidas pelo Programa.

Quadro 01: Ações estratégicas do A3M no período de 2017-2018
Fonte: as autoras com base em documentos, relatórios 2017/2018, 2019.

Ações Objetivos das ações

Acordos entre o Decanato de
Ensino de Graduação (DEG) e
Decanato de Pesquisa e Inovação
(DPI).

Buscar parcerias que possibilitam potencializar as ações do
Centro de Educação a Distância da UnB alinhadas com as metas
institucionais.

Elaboração e publicação de Editais
de apoio aos docentes.

Identi�car as experiências educacionais inovadoras; fomentar o
desenvolvimento de ações educacionais inovadoras e a
socialização dos resultados para a comunidade acadêmica.

Educathon- Evento participativo da
comunidade acadêmica

Identi�car problemas e soluções educacionais a partir do aluno
da UnB.



Ações Objetivos das ações

I e II Seminários do Programa
Aprendizagem para o 3º Milênio

Divulgar o Programa A3M, promover discussão entre os pares,
oportunizar espaço de formação contínua, identi�car parcerias e
compartilhar experiências e promover a institucionalização de
práticas educativas inovadoras.

Minicursos (Learning Analytics;
Gami�cação; Acessibilidade;
Recursos Educacionais Abertos)

Oportunizar espaço de Capacitação/formação inicial e contínua e
trocas de experiências docentes.

Encontros temáticos sobre temas
emergentes, como Gami�cação;
Acessibilidade e Educação;
Recursos Educacionais Abertos.

Divulgar e promover discussão entre os pares, oportunizar
espaço de formação contínua.

Publicações cientí�cas (ESUD 2017 e
2018; CIET/Enped, 2018; Anpae,
2018; Revista Darcy, 2018).

Socializar as ações do A3M na comunidade acadêmica.
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O primeiro edital A3M, para apoio ao desenvolvimento de ações educacionais inovadoras na UnB, foi realizado em 2017, em
parceria com o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) e o Decanato de Assuntos Comunitários (DAC). O Edital destinou
recursos para aquisição de equipamentos, material de consumo e material bibliográ�co, além de auxílio �nanceiro à
estudante. O segundo edital, por sua vez, realizado em parceria com o DEG, �nanciou apenas recursos para pagamento ao
estudante. Por meio destes certames, identi�cou-se aproximadamente 140 iniciativas inovadoras na UnB 9 . Destas, estão
em andamento 56 projetos, nas diferentes áreas de conhecimento do CNPQ, resultando na produção e divulgação de
recursos educacionais inovadores (metodologias ou recursos didáticos), aplicados aos conteúdos curriculares de diversos
cursos da UnB, com foco na melhoria do aprendizado e dos níveis de satisfação e envolvimento dos estudantes.

Quadro 02: Quantitativo de projetos que concorreram aos Editais do Programa A3M
(2017 e 2018)
Fonte: autores, a partir dos relatórios e documentos do Programa A3M, 2017/2018,
2019.

Propostas
submetidas

Propostas aprovadas Propostas em desenvolvimento

Edital 2017 91 80 22

Edital 2018 50 47 34



Os projetos em andamento estão distribuídos, de forma equilibrada, em três áreas de conhecimento (Grá�co 1-A) e
abrangem as grandes áreas do CNPQ (Grá�co 1-B), evidenciando a busca pela inovação na educação nos diferentes espaços
de construção do conhecimento propiciados pela universidade.

Grá�co 1 – Distribuição dos projetos nas três áreas de conhecimento e nas áreas do CNPQ.
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.

Com o objetivo de compartilhar os recursos e as práticas docentes inovadores, os resultados dos projetos estão sendo
disponibilizados no site do Programa A3M (http://a3m.cead.unb.br/). Desta forma, poderão ser utilizados e repensados por
qualquer professor, estudante ou membro da comunidade acadêmica. O site deverá acolher um banco de projetos, visando
publicizar o Portfólio de diferentes práticas pedagógicas. Esperamos que o Programa seja um nicho fértil para a pesquisa
acadêmica, a experimentação controlada e sistematizada podendo, a médio prazo, impactar positivamente nos índices
acadêmicos da instituição. Buscamos, ainda, que o Programa também estimule a pesquisa sobre o per�l do discente, as
práticas docentes e as novas metodologias associadas ao uso das TDIC.

4.2. O Programa A3M: identi�cação e promoção de ações educacionais
inovadoras
Para identi�car a ação educacional inovadora desenvolvida em cada projeto, o primeiro passo foi analisar os documentos
encaminhados para a seleção, via Edital público. Selecionamos os 22 projetos e classi�camos por área de conhecimento:
Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências Exatas. Categorizamos os resultados de cada ação em duas variáveis, de
acordo com o resultado esperado: recurso didático ou metodologia. Os resultados dessa análise estão apresentados nos
Quadros 3, 4 e 5.
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Quadro 03: Projetos A3M desenvolvidos na área de Saúde
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.

http://a3m.cead.unb.br/


Título do projeto Descrição do ResultadoTítulo do projeto Descrição do Resultado

Atlas Fotográ�co de
Anatomia Comparativa de
Vertebrados

Recurso didático: produção de quatro livros digitais sobre o Sistema
Digestório, o Sistema Urogenital, o Sistema Neuro-Sensorial e o Sistema
Musculo–Esquelético.

Laboratório de Acesso
Remoto como
Ferramentas para a
Pesquisa e Ensino
Presencial e a Distância

Recurso didático: estrutura para controle via internet de estações
experimentais modulares, nas áreas da Biologia e Química, que
possibilitarão o compartilhamento do ambiente entre os usuários
presenciais e a distância.

Plataforma de
Acolhimento ao
Estudante - PAE - UnB -
Campus de Planaltina –
FUP

Recurso didático: criação de plataforma de Acolhimento (PAE-FUP) –
contendo vídeos, simuladores e experimentos que auxiliarão na
compreensão de conceitos.

Estratégias Inovadoras no
Ensino de Genética

Recurso didático: produção de vídeo aulas para a disciplina de genética.
Elaboração de produtos educacionais com o auxílio de TIC e de estratégias
do ensino por investigação.

Ensino de Epidemiologia
e Sala de Aula Invertida

Recurso didático: produção de vídeo aulas e planos de aulas para utilizar
nas aulas de Epidemiologia Analítica, usando a metodologia de sala de
aula invertida.

Ensino de Zoologia em 3D

Recurso didático: produção de imagens digitais e peças 3D da coleção
didática e cientí�ca do Departamento de Zoologia com o objetivo de
fortalecer a estrutura do ensino de graduação por meio da incorporação
de modernas técnicas de digitalização e impressão de material didático
em 3D.

Desenvolvimento de uma
Plataforma Multimídia
para a Customização e
Criação de Jogos
Educativos Digitais

Recurso didático: criação de jogos (batalha naval e jogo em tabuleiro) para
discutir disciplinas de Química, podendo se estender a outras disciplinas.

Na área de Saúde, temos sete projetos em andamento (31,7%) que objetivam produzir recursos de apoio à aprendizagem,
incluindo vídeo aulas, jogos digitais, estruturação de uma plataforma de acolhimento ao estudante no Moodle e produção
de e-books. Observa-se fortemente a inclusão das tecnologias digitais na proposição de novos recursos didáticos, com
capacidade de utilização em diferentes espaços e maior possibilidade de acesso.

Quadro 04: Projetos A3M desenvolvidos na área de Ciências Exatas
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.



Título do projeto Descrição do Recurso

ICC do 3º Milênio
Recurso didático: tutorial multimídia online de Introdução à Ciência da
Computação (ICC) que conjuga algoritmos, pensamento computacional e a
linguagem de programação Python.

Atividades
Experimentais no
Ensino de Modelos
Atômicos

Recurso didático: vídeos com experimentos demonstrativos investigativos que
discutem a ciência e a construção, de�nição, adequação e limitação dos
modelos atômicos. Visa desenvolver uma coletânea de vídeos experimentais
sobre os modelos atômicos e suas histórias.

Uma abordagem de
ensino de cálculo
através de histórias
em quadrinhos

Metodologia baseada na construção e utilização de história em quadrinhos (HQ)
para a aprendizagem de conceitos matemáticos.,Propõe a utilização de história
em quadrinhos, tirinhas ou contos infantis para o ensino e aprendizagem de
conceitos de cálculo de variáveis e cálculo vetorial, em situações do dia a dia, a
�m de veri�car a aprendizagem dos discentes na disciplina de Cálculo.

Uso de TIC para
inovação no
ensino-
aprendizagem e
gestão de projetos
interdisciplinares

Desenvolvimento de metodologias de projetos interdisciplinares (Problem Based
Learning - PBL) no ensino de Engenharia. Centra-se no apoio à criação e a
manutenção de ambientes de ensino-aprendizagem baseados no
desenvolvimento de projetos, os quais integram professores e estudantes de
várias áreas.

Plataforma
Uni�cada de
Metodologia Ativa
(PUMA)

Recurso didático: desenvolvimento de software - Plataforma Uni�cada de
Metodologia Ativa (PUMA) para avaliar a e�ciência da metodologia PBL adotada
no curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília.

Personalizando a
Educação Discente
Combinando
Metodologias
Educacionais e
Tecnologias
"Inteligentes"

Recurso didático: evolução do Sistema de Apoio Educacional (SAE) para a
integração de metodologias educacionais com recursos tecnológicos
“inteligentes” visando o acompanhamento personalizado do processo de
aprendizagem.

RDD, Summaê e
Método Trezentos:
Aprendizagem ativa
e colaborativa

Recurso didático e Metodologia: ferramentas, uma concreta (quadro portátil) e
duas digitais (site do Summaê e Aplicativo do 300) para utilização em três
metodologias ativas e colaborativas já existentes: Rei e Rainha da Derivada,
Summaê e Trezentos.
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Na área de Ciências Exatas o Programa apresenta o mesmo quantitativo de projetos (31,8%), há também a predominância na
produção de recursos inovadores, apresentando-se algumas variações no tipo, tais como: tutorial multimídia, software tutor
inteligente e aplicativo. Ademais, observamos a proposta de duas metodologias: uma baseada em histórias em quadrinhos,



outra em projetos interdisciplinares (PBL). Temos, ainda, um projeto para ampliar as possibilidades de aplicação de três
metodologias já existentes (RDD, Summaê e Método Trezentos) por meio de recursos tecnológicos.

Quadro 05: Projetos A3M desenvolvidos na área de Ciências Humanas
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.

Título do projeto Descrição do Recurso

comNEGRA: Mídia de
Comunicação Negra

Recurso didático: construção de um site para ser utilizado como mídia
de Comunicação Negra, o Portal da comNEGRA. Espaço de produção e
difusão de conhecimentos referentes à história, cultura, religiosidade,
diáspora e às questões relacionadas às violências e violação de
direitos da população negra.

Projeto Kiron

Recurso didático e Metodologia: Plataforma Moodle e Plataforma do
Mundo Virtual 3D, para integrar os conteúdos da disciplina de
Webdesign em Jornalismo, da Faculdade de Comunicação, a um
ambiente virtual, no qual seja possível realizar parte da disciplina de
maneira remota.

Aplicativo web como
ferramenta didática para
aprendizagem e divulgação da
Língua Brasileira de Sinais na
UnB: Game-Libras

Recurso didático: aplicativo Game Libras, a �m de mediar o processo
de ensino e aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por
meio de games, além de oferecer material adequado com a
modalidade viso-espacial da língua aos estudantes surdos e não-
surdos matriculados nas disciplinas de Língua de Sinais Brasileira
(LSB) Básico e LSB Básico EAD.

A utilização da telefonia móvel
colaborativa como suporte
pedagógico no processo de
ensino/aprendizagem no
ensino médio da educação de
surdos – TECMOLIBRAS

Recurso didático: Novos formatos para a educação em Libras,
utilizando o uso pedagógico da tecnologia móvel. Objetiva contribuir
com a acessibilidade, realizando pesquisas sobre o programa de
formação docente para o uso da tecnologia móvel no processo de
ensino e aprendizagem de Libras.

Uso da arte em meios digitais
interativos para promover a
aprendizagem na
Administração

Metodologia baseada na aproximação entre a experiência e o
conhecimento do professor utilizando recursos visuais, arte e meios
digitais interativos. Estuda e desenvolve a utilização de estímulos
visuais de arte e meios interativos digitais em disciplinas do curso de
administração da UnB.

Disciplinas de texto do IL/LIP
no contexto das novas TCI�s
atendimento à demanda e
inovação em tecnologias de
ensino-aprendizagem

Metodologia e recurso didático: produção de disciplina online de
produção de textos (conteúdo, vídeo aula e ambiente virtual) com o
objetivo de incorporar o uso de tecnologias de informação e
comunicação às disciplinas de texto ofertadas pelo Departamento de
Linguística, Português e Línguas Clássicas/Instituto de Letras.



Título do projeto Descrição do Recurso

Desenvolvimento de
Estratégias Pedagógicas
Integradoras e não
dicotômicas na formação
inicial do geógrafo

Metodologia e recurso didático: Desenvolvimento de metodologia e
vídeo aulas utilizando material 3D. O projeto visa pesquisar e
desenvolver metodologias e estratégias didático-pedagógicas e
objetos de aprendizagem inovadores para as disciplinas do curso de
Geogra�a.

Literatura e representação:
povos indígenas

Recurso didático: miniaulas de 3 a 5 min em formato de vídeo para
utilização nas aulas de literatura brasileira, com os objetivos de
discutir a representação dos povos indígenas.
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A quantidade de projetos na área de Ciências Humanas, oito projetos, é muito semelhante às outras duas áreas
apresentadas (36,4%). Neste subgrupo, encontramos propostas que envolvem fortemente o uso da tecnologia e a proposta
de estabelecer locais de participação, interação e trocas. Destacamos a produção de um portal para a socialização de temas
sobre a comunidade negra; a criação de um ambiente de aprendizagem 3D, o desenvolvimento de um jogo em forma de
aplicativo para o ensino de Libras, entre outros recursos, incluindo duas metodologias e a utilização de redes sociais.

Os projetos contaram com o uso das tecnologias digitais para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes,
corroborando com os autores que apresentam as Tecnologias Digitais de Interação e Comunicação (TDCI) como práticas
educativas indispensáveis na era digital (MORAN, 2017; BOLL, 2013). Em termos da análise dos formatos de aprendizagem, se
observou a organização de contextos de aprendizagem distintos e o uso de variadas tecnologias como, por exemplo, o
ambiente 3D, que nos permitem inferir a existência de uma con�guração dos processos de ensino e aprendizagem baseada
nas novas ecologias (BARRON, 2004; COLL, 2013). Outro ponto importante identi�cado foi a integração entre espaços físicos
e virtuais de aprendizagem, con�gurando o ensino híbrido, como uma prática em uso na Universidade (BACICH; MORAN,
2015). Um exemplo dessa prática foi o Laboratório Remoto utilizado no ensino de física e biologia.

Aproximadamente 70% dos projetos propõem a produção de um recurso didático para as aulas na UnB, outros 30% atuam
na estruturação de metodologias e didáticas especí�cas para a aula. Novos formatos de aula poderão ser planejados a
partir destes recursos, tendo em vista a iniciativa de socialização dos resultados na Universidade e a necessidade dos
docentes na utilização de recursos motivacionais e instigantes para os estudantes. Como discutido por Libedinsky (2014), a
inovação educacional tem relação com as tecnologias e com a utilização de novos recursos na prática docente, considera a
criatividade e abrange rupturas e continuidades em relação às práticas já existentes.

Resta compreender, no entanto, qual o potencial dos recursos e metodologias mencionados na opinião dos docentes. Como
os docentes classi�cam os efeitos dessas mudanças na aprendizagem e interação professor-estudante? Para responder a
essas questões, recorremos às falas dos coordenadores de Projetos.

4.3. O Programa A3M sob o olhar dos coordenadores de projeto
Nesta seção, apresentamos as informações referentes à análise das entrevistas, da fala dos coordenadores (professores),
focando nos temas de inovação educacional e resultados na aprendizagem.

Uma das questões pontuadas nas entrevistas diz respeito à visão docente sobre a abertura de novos espaços de
aprendizagem virtual, o reconhecimento do quanto se aprende nas redes sociais, mediados pelos conhecimentos dos
próprios colegas e dos recursos da internet. Esse foi um dos depoimentos mais recorrentes, como podemos notar a seguir:
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A gente quer realmente acolher as pessoas... os alunos precisam de um acolhimento... pretendemos ir diretamente na dúvida do aluno,
a plataforma é uma oportunidade de rever disciplinas do ensino médio, os executores são os estudantes... utilizamos várias
ferramentas, vídeos, aplicativos na internet (simuladores), o diferencial é o atendimento direto ao aluno, evitando que ele �que
perdido.... é o incentivo para ele não desistir do curso (Coordenador 10).

… a gente sai do espaço de sala de aula e vai para fora (Coordenador 2).

O aluno é muito mais tecnológico... ele é um aluno o diferente. Então, nós, professores, também devemos ensinar de uma forma
diferente e trazer novas tecnologias para o ensino (Coordenador 8).

Na visão dos entrevistados, o Programa A3M provocou possibilidades de modi�car as formas de compreender a
organização da educação superior na UnB.

Outro tema que surge em diversas narrativas é a percepção de que a inovação educativa vai além da introdução de novas
tecnologias, pois implica em propor uma ação docente transformadora, uma ação criativa e revolucionária, com
envolvimento do trabalho colaborativo e da formação do próprio docente:

a educação inovadora reside no fato de os professores aprenderem a trabalhar juntos nestes projetos, não é só a questão dos
estudantes aprenderem, os professores também precisam trabalhar juntos... o objetivo é integrar ... É uma ação de atividades por
projetos que visa integrar áreas de conhecimento (Coordenador 3).

O aluno se torna proativo neste ambiente 3D, o conhecimento deixa de ser centralizado na �gura do professor, ele passa a ser
compartilhado e construído com os alunos (Coordenador 6)

Também surgem depoimentos relacionados ao lúdico como ponto de partida para mudar o processo de aprendizagem:

Fazer o aluno aprender através do lúdico. O uso de uma metodologia ativa ... que aqui no caso é o lúdico, sair um pouco do tradicional
... com as histórias em quadrinhos... tem-se um grande retorno da participação ativa dos alunos (Coordenador 4).

Em geral, os coordenadores destacaram a característica inovadora do projeto. Mencionam não apenas o resultado do
projeto em si, que já seria por si inovador, mas as possibilidades de interação entre os membros da equipe, a participação
nas várias etapas de desenvolvimento do recurso, o fato de aprender fazendo, em uma postura muito mais ativa, dinâmica,
participativa e, ainda, a possibilidade de formação do professor. A necessidade de repensar o ensino e a aprendizagem
nesta perspectiva está presente nas propostas de autores como Moran (2017), Ramos e Rossato (2017).

Outro tema relevante nas falas é o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem, o que pode levá-los a serem
mais criativos e proativos. Os depoimentos dos docentes a seguir evidenciam esse indicador de inovação educacional:

Os alunos estão escrevendo o material, os textos que vão acompanhar esses experimentos. Eles estão decidindo, eles discutem comigo
quais os experimentos que eles acham mais adequados, mais apropriados, que eles se sentem mais confortáveis (Coordenador 16).

Nessa metodologia o esforço maior é do aluno e não do professor... (Coordenador 15).
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Eu vejo que o estudante se torna muito mais próximo e eles também se permitem, como o tema é criatividade e implica um pouco em
pensar, sair das fronteiras, sair da caixa, propor coisas novas, ousar, ter coragem, os alunos �cam mais disponíveis, o diálogo �ca mais
fácil (Coordenador 2).

A participação dos alunos é fundamental, eles sabem nos dizer o que precisamos para avançarmos nas novas ferramentas
(Coordenador 14).



Outras narrativas docentes abordam a questão central da necessidade dos estudantes de estarem conectados em
ambientes que despertem o interesse e oportunizem um novo protagonismo frente às possibilidades de aprender. Para o
Coordenador 6 “... os alunos vão despertar um interesse maior pela disciplina por estar em um ambiente digital, por fazer
parte da realidade deles, os alunos são super conectados....” (Coordenador 6).

Para os autores Coll (2013) e Birron (2006), os novos contextos de aprendizagem abrangem os recursos analógicos e,
principalmente, os recursos multimidiáticos que estão disponíveis a qualquer tempo e lugar (hiperconectividade e a
mobilidade como potencial para a aprendizagem).

Os entrevistados abordam também a importância de despertar o interesse dos estudantes “... não existe maior motivação
do que o aluno perceber que o que ele está aprendendo serve para alguma coisa..” (Coordenador 15). Também percebemos
uma preocupação em possibilitar que os alunos saiam virtualmente dos muros da Universidade. “Desmisti�car as exatas,
mostrar que as exatas podem ser sim uma coisa mais interessante. As plataformas digitais vão facilitar, por quê? A partir do
momento... quando você sai daquele padrão, você tem outra visão” (Coordenador 7).

Imersos na cultura digital, os professores e os alunos dos projetos passam pelo processo de construção e consolidação de
novas formas de comunicação e convivência na aprendizagem em rede, rompem fronteiras do tempo e espaço,
desconstroem as fronteiras entre o formal e o informal, entre o dentro e fora da universidade, dos espaços de sala de aula
física e de sala de aula virtual. Todas essas questões estão ligadas a uma característica básica para o Terceiro Milênio: o
potencial inovador dos recursos multimídia. Contudo, somente ocorrerão se assentados em projetos que envolvem
mudança da metodologia, das crenças e das práticas docentes, e na perspectiva e expectativas que os professores têm dos
seus estudantes.

Para os entrevistados, é inegável o potencial de inovação e os ganhos na aprendizagem mediante a execução dos projetos.

... esperamos melhorar os indicadores de desempenho disciplina como um todo: evasão, reprovação e retenção (Coordenador 15).

Toda essa atividade trouxe mais clareza para o conteúdo, é mais fácil ver diferentes ângulos de um conteúdo (Coordenador 4).

Os alunos que eram bons, se tornam excelentes! E nossos alunos que tinham baixo rendimento, se tornam excepcionais (Coordenador
22).

As narrativas evidenciam que as expectativas de obtenção de bons resultados são tão fortes que podem abrir novas formas
de compreensão do ensino nas diversas áreas. São necessárias formas de organização dos processos de aprendizagem que
extrapolam o uso da tecnologia, e que tragam uma cultura da participação, da cooperação, do acolhimento, do apoio, etc.
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As inovações, conforme destaca Libedinsky (2014), trazem outras possibilidades de interação entre os membros da equipe, o
acompanhamento das etapas de desenvolvimento do recurso, o fato de aprender em uma postura muito mais ativa,
dinâmica, participativa e, ainda, a possibilidade de autoformação do professor neste processo. De acordo com os
coordenadores, estes são ganhos resultantes da atuação nos projetos.

Outro ponto importante para destacar é a capacidade de socialização dos resultados e das experiências para a
comunidade acadêmica, possibilitando e motivando a experimentação destes recursos por outros professores, em
diferentes contextos.

... ideia é que a plataforma não bene�cie só o meu curso ... a ideia é que isso possa bene�ciar outros cursos, possa se expandir pela
universidade (Coordenador 18).

...nós temos todos esses arquivos disponibilizados em um site, só que nós gostaríamos de facilitar ainda mais a utilização dessas
metodologias (Coordenador 22).



A nossa ideia é ampliar o projeto e aplicar em disciplinas obrigatórias envolvendo mais professores, de tal forma que eles consigam
também replicar essas ações cada um dentro de suas áreas. (Coordenador 3).

Esses recursos vão estar disponíveis de forma geral vai �car tudo locado no YouTube, que é a plataforma mais utilizada pra vídeo
(Coordenador 16).

Essa é uma contribuição relevante do Programa A3M, que vai ao encontro das aspirações da instituição de fortalecer o
desenvolvimento e o aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem adotadas na Universidade, como aborda o PDI
da UnB (FUB, 2018).

Nos cenários educativos revelados no Programa A3M, consideramos algumas falas que caracterizam, fundamentam a
inovação e estão presentes nas práticas educativas de professores e na realização dos projetos, a saber: o caráter de
transformação da ação pedagógica, destacado por Messina (2001); a presença de metodologias ativas, que consideramos
ser uma ação oriunda de re�exões na e sobre a prática realizada; a capacidade de reaplicabilidade por outros professores,
que também proporciona oportunidades de rever as formas de ensino e aprimorá-las.

Sobre essas questões é importante retomar o argumento de Behrens (1999, p.383) ao a�rmar que a sua vivência com os
professores universitários a fez acreditar que “poucos professores re�etem sobre a sua ação docente. E que, ao ter a
oportunidade de fazê-lo, desperta o professor responsável que anseia por modi�car sua prática pedagógica, mas não sabe
como alterá-la”.

Considerações �nais

Podemos a�rmar que os objetivos do Programa A3M estão sendo alcançados no sentido de identi�car as experiências
inovadoras (práticas educativas inovadoras) na UnB e socializá-las, viabilizando a institucionalização deste processo de
inovação da aprendizagem. A iniciativa do Programa A3M volta-se para a experimentação de novas práticas docentes e a
discussão dessas práticas entre os pares por meio de eventos, site e mídias sociais. Neste sentido, a UnB amplia as
possibilidades de comunicação entre os departamentos e as áreas do conhecimento, implementando um modelo
comunicacional trans e interdisciplinar. Os projetos apresentam propostas inclusivas de alunos no processo de ensino e
aprendizagem, no desenvolvimento de ações integradas, interdisciplinares, com menos desigualdade entre quem produz e
quem consome a informação.
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Observamos nos projetos as possibilidades de interatividade que, como a�rma Valle e Bohadana (2012, p. 976), extrapolam
o universo tecnológico, invadem outros domínios e contagiam todo tipo de “comunicação” indiretamente ou diretamente.

As ações do A3M, em seu conjunto, podem ter alcance maior do que os apresentados na pesquisa, visto que possibilitam a
formação contínua e a autoformação do professor, por meio da ação coletiva entre seus pares, no compartilhamento de
propostas e projetos e pela própria experiência de fazer parte de um conjunto de coordenadores autores de projetos
inovadores na Universidade de Brasília. Esse atributo, per si, mobiliza sentidos subjetivos e novas con�gurações subjetivas
do fazer docente, tencionando os modos tradicionais de ensino que se colocam em con�ito com os novos modos operandi,
que emergem da formação de um sentido coletivo de participar e colaborar, em pares, em um Programa único e singular
como o A3M.
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Resumo: A busca pelo ensino criativo, colaborativo e inovador tem sido uma demanda constante nos cursos de formação
docente. No caso especí�co da Pedagogia, essa busca necessita ser parte constante no processo de formação acadêmica,
pois se pretende integral, com base teórica sólida, capaz de sustentar atividades aspirando uma formação omnilateral. Os
pressupostos dessa formação são sustentados pela epistemologia da práxis, a qual destaca uma concepção de ensino-
aprendizagem crítico, plural, cuidadoso, colaborativo, criativo, inovador, conscientizador, e emancipador, com compromisso
explícito com a transformação dos sujeitos. A partir dessa base epistemológica que é sustentada no materialismo histórico
e dialético, nesse artigo apresentamos o relato de experiência sobre o processo ensino-aprendizagem implementado no
curso de Pedagogia, no ano de 2018. A partir da epistemologia da práxis destacamos, prioritariamente, a importância da
relação e interdependência entre a afetividade e a inteligência na construção do conhecimento, a�rmando que essa
interdependência é parte importante do processo ensino-aprendizagem, estando envolvida na práxis na formação de
professores. Apresentamos o desenvolvimento de estratégias de ensinagem que compuseram a Metodologia Ativa de
ensino, essas tornaram o processo mais dinâmico, interdisciplinar, criativo, in�uindo signi�cativamente na capacidade de
leitura, interpretação, escrita, síntese, metacognição, resolução de problemas, criticidade, posicionamento ético-político
dos estudantes. A iniciativa também promoveu a melhoria nos vínculos estabelecidos entre os sujeitos-sujeitos, sujeitos-
objetos do conhecimento, aspecto imprescindível à formação integral e humanizadora.

Palavras-chave: Ensino criativo; Ensino inovador; Práxis pedagógica.

Introdução

A composição de um per�l de ensino-aprendizagem criativo, colaborativo tem sido bastante discutida no Brasil, como
aspecto relevante na inovação dos cursos, sobretudo no campo da formação docente. Embora seja uma busca constante
que envolve a descrição de metodologias - qualitativas e quantitativas, capazes de favorecer novas estratégias educativas,
não se pode a�rmar que tenham alcançado os resultados esperados, quer seja em função da estrutura e particularidade
de cada curso, que se mostram bastante dinâmicos e complexos, quer seja em função da in�uência dos condicionantes
sociais, políticos e ideológicos neoliberais, que têm afetado os currículos de formação até as práticas pedagógicas,
modi�cando signi�cativamente o per�l dos pro�ssionais da educação.

Por outro lado, o movimento inovador implica em necessariamente compreender as especi�cidades de cada curso, isso
envolve buscar a superação paradigmática de uma visão tradicionalista muito presente nos campos de formação e da ação
docente. Perspectiva que pode ser identi�cada, por exemplo, na necessidade de priorizar apenas o domínio de conteúdos,
como objetivo último da trajetória formativa. Isso, no mínimo, mostra-se antagônico aos modelos de formação voltados à
omnilateralidade de Marx e a centralidade do trabalho enquanto princípio educativo dos trabalhadores. Nos termos de
Marx (2001), superar o caráter antagônico e contraditório, presente numa formação tradicional e pragmática de professores,
exige superar uma concepção de ensino fortalecida pela racionalidade positivista, com vistas a uma posição crítica e
humanista. Isso signi�ca assumir que a busca pela inovação, enquanto princípio de um ensino criativo e colaborativo,



necessita estar agregada à uma concepção de formação cidadã e integral, o que passa necessariamente por uma base
epistemológica crítica e dialética.

Nossa opção por uma discussão que destaca a abordagem epistemológica da dialética passa pelo entendimento de que
ela está imbricada na construção de concepções e que expressam valores, regras, normas, princípios éticos e políticos, os
quais perpassam a formação, consolidando uma série de saberes que in�uenciam na forma como os professores pensam e
desenvolvem suas práticas educativas.
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Ainda no sentido de re�etir sobre as possibilidades de consolidar um movimento inovador na formação docente, quando
se fortalece o estatuto epistemológico que sustenta concepções ligadas a hegemonia, há a manutenção de bases teóricas
pragmáticas, mantenedoras da ordem atual, como mostram nossas atuais políticas de formação docente, as quais
apresentam uma pseudoneutralidade de suas intenções e �nalidades. Circunscreve-se, assim, um discurso que favorecerá
o “consenso ativo” entre os próprios docentes (NEVES, 2013).

AA�rmamos que há a manutenção do consenso ativo por entendermos que os professores estão expostos às ideias e
concepções que fortalecem o “convencimento” entre eles, para que aceitem e apoiem as diretrizes impostas pela lógica
neoliberal. Diante dos desa�os de promover um ensino criativo, colaborativo e inovador, essa compreensão sobre as ações
para consolidação do consenso ativo, nos tem permitido reorientar ações formativas, indicando a necessidade de
superação de concepções e propósitos, por exemplo, daqueles difundidos pelos organismos internacionais. Esses forjam e
reforçam concepções a partir de uma construção ideológica “poderosa” que padronizam uma base teórico-conceitual
malé�ca à formação docente, pois envolve o que é ser professor e o como deve ser sua prática.

A ideologia neoliberal, portanto, fortalece uma rede conceitual vinculada às grandes questões políticas que são
revigoradas em estatutos epistemológicos, os quais representam posições políticas, éticas e ideológicas que fortalecem
suas posições. O aspecto mais perverso, no caso dos professores, é que eles se distanciam de formas alternativas criativas,
inovadoras e de colaboração (SOUZA; MAGALHÃES, 2017) e, as vezes, acabam por favorecer a propagação de concepções que
legitimam princípios formativos do estatuto epistemológico hegemônico, que envolvem o desenvolvimento de práticas
pedagógicas de treinamento, em uma perspectiva técnica e instrumental.

O movimento sócio-político favorece o individualismo e o posicionamento apolítico dos professores, acabando por apoiar
o consenso em torno dos princípios de manutenção do controle social via educação. Nesse sentido, destacar a base
epistemológica da dialética relacionasse a necessidade de exlicitar clareza dos conceitos relacionados ao processo ensino-
aprendizagem - criativo, colaborativo e inovador, ao mesmo tempo em que se busca fazer entender aos professores, quais
princípios sustentam em suas concepções e práticas.

Nossa referência é a epistemologia da práxis (MAGALHÃES; SOUZA, 2018), a partir da qual a criatividade está relacionada a
aspectos sociais, cognitivos e afetivos, exigindo uma inovação na esfera subjetiva dos sujeitos. Isso signi�ca que o
processo ensino-aprendizagem criativo faz emergir novas subjetivações que estão relacionadas à �uência, �exibilidade e
originalidade e é justamente essa condição que torna os sujeitos capazes de enfrentar um mundo mutante e conviver com
ele.

Ao dar novas formas ao universo de signi�cações que tem de si e do mundo, modi�cam-se três aspectos individuais: a
natureza cognitiva, a emocional e a social; o que ocorre num processo contínuo de crescimento e busca, com possibilidade
de autorrealização por meio da expressão do potencial humano. Potencial que se expressa como algo novo, abrangendo as
capacidades de compreensão, relação, ordenação, con�guração e sentidos. Condição que, gradativamente, gera mais
autonomia, libertando o sujeito de todos os meios de opressão e dominação.
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No caso da inovação, o conceito está relacionado à docência por inspiração de Freire (1991; 1996), pois ele delineou uma
revolucionária forma de ver a educação e seus agentes. Em parceria com Schor, traçou elementos fundamentais para que
os professores entendessem melhor a construção de seus saberes pro�ssionais, valorizando os chamados saberes da
prática, além de direcionar a docência à promoção de uma educação com base em uma perspectiva historicamente
construída (FREIRE; SCHOR, 1986). A partir dessa concepção de inovação nos deparamos com a necessidade de alterações
nas relações unilaterais de uma classe de aula tradicional, o que também acaba por gerar alterações no sistema
intersubjetivo do estudante como sujeito, ajudando-o a reunir ideias de progressão, de novo, de intencionalidade, de
aperfeiçoamento consciente e emancipação. Portanto, para a epistemologia da práxis, inovar signi�ca promover a ruptura
com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos, inspirados nos princípios
positivistas da ciência moderna. Signi�ca também desenvolver uma gestão participativa, por meio da qual os sujeitos do
processo de ensino inovador sejam protagonistas da experiência, desde a concepção até a avaliação dos resultados.

Para a epistemologia da práxis, a concepção de colaboração nos leva de encontro a Hargreaves (1998, p. 218) que nos
orienta que o processo ensino-aprendizagem inovador tem como “princípio a colaboração mútua”, assumindo o trabalho
colaborativo como estratégico “pelo poder político que conquista no próprio fazer (...), e pela legitimação da comunidade
acadêmica” (FRANCO; MOROSINI, 2001, p. 20). Exige ação coletiva, interação entre os membros do grupo, na medida em que
é uma atividade coordenada e sincronizada. O ensino colaborativo exige investir na aceitação dos outros, no respeito, mas
também na partilha de autoridade, de objetivos em comum, �rmando-se um consenso e ausência de competição. Como
prenunciou Paulo Freire, o ser humano tem uma vocação ontológica a ser-mais, durante o processo formativo essa busca
precisa legitimar sua posição frente ao conhecimento, exercendo força de atração, persistência e motivação para todos os
envolvidos e, por isso mesmo, consegue ser contínua, num trajeto que envolve repensar dialeticamente o processo ensino-
aprendizagem.

Do nosso campo de referência - a epistemologia da práxis, cujo fundamento no materialismo histórico e dialético, nos
ajudou a compreender os conceitos de criatividade, inovação e colaboração, articulados à docência. Eles também são
respaldados nas contribuições de Freire (1998), portanto numa perspectiva político-social. Podemos resumir as
característica que estão envolvidas no processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador: a) formação sólida
teoricamente e de base multidisciplinar; b) unidade entre teoria/prática, que assume o trabalho docente como práxis
social; c) conscientização e emancipação das relações de poder envolvidas no social; d) capacidade de análises políticas
sobre as lutas históricas pela superação da sociedade de classes; e) capacidade de instituir trabalho coletivo, solidário e
interdisciplinar, como eixo articulador do conhecimento; f) formação continuada e ao longo da vida; g) avaliação
permanente e responsabilidade coletiva pela melhoria dos processos; h) formação ética, política e moral.
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No conjunto, esses aspectos podem ajudar a superar o ensino formal e tradicional com vistas ao objetivo de tornar-se
integrado, criativo, inovador e colaborativo, o que está necessariamente associado à uma ação docente compreendida
como prática social mediadora e potencializadora de aprendizagem signi�cativa. Essa ação docente fortalece o
desenvolvimento do raciocínio re�exivo e crítico, pois envolve dialogia, interatividade, criatividade, criticidade,
coparticipação entre docente e discente, num movimento aqui entendido como práxis. Metodologicamente, o ensino exige
a realização de tarefas articuladas, envolvimento pessoal, ambiente de interação, despertar de dimensões humanas
(sensibilidade, afetividade, etc), bem como uma rede de comunicação que possibilite a ajuda mútua, o que será facilitador
de metodologias que favoreçam o desenvolvimento pro�ssional.

Dentre as mudanças esperadas nos processos de ensino-aprendizagem, nos cursos de formação docente, destacamos a
importância da relação entre afetividade e inteligência, como aspecto preponderante de uma Metodologia Ativa que busca
ação criativa, colaborativa e inovadora.

O processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador: em destaque a
relação entre afetividade e inteligência



A partir da mesma base epistemológica - da práxis (MAGALHÃES; SOUZA, 2018), a afetividade refere-se às várias
manifestações afetivas no interior do emaranhado das funções psicológicas superiores do indivíduo. Também está
relacionado às formas de expressão mais complexas, como: afetos, emoções, sentimentos, paixões (GALVÃO, 1999; LEITE,
2012).

A mesma base teórica sustenta uma ontogênese da emoção, cuja peculiar natureza perpassa a consciência e a
personalidade, o que indica que atua no funcionamento psíquico do ser humano, como um todo. Do que se entende que
as emoções fazem parte das funções psíquicas superiores, conforme tese defendia por Vygotsky, sendo que a relação entre
a afetividade e a inteligência estão em profunda correspondência com a conduta do sujeito social, fazendo-nos
compreender que todos os sujeitos sentem, se abalam, comovem, e se perturbam, numa relação constitutiva de suas
personalidades.

Wallon (1971) que trabalhou a questão das emoções explicando sua psicogênese, descreveu que as emoções são o primeiro
e mais forte vínculo entre os indivíduos. Para ele, a forma como exteriorizam a afetividade implica em reação �siológica,
componentes humorais e motores, ao mesmo tempo em que dizem de um “comportamento social”, enquanto “função de
adaptação do ser humano ao seu meio” (WALLON, 1995, p.143). Adaptação porque para Wallon, as emoções são
instrumentos de sociabilidade, os quais gestam meios de expressão dos sujeitos para que melhor interajam com os outros
e o meio. Para Wallon institui-se um processo que ajuda o sujeito a fundir adequadamente as relações interindividuais,
chegando até a uma participação mútua.

A epistemologia da práxis indica que a relação entre afetividade e inteligência, implica em uma relação de causalidade e
alternância, estruturante da sequência do desenvolvimento humano. Como a�rmou Wallon, as primeiras emoções criam
estruturações cognitivas que, gradativamente, organizam a vida psíquica, culminando com a construção da pessoa, até que
haja uma preponderância cognitiva da relação entre afeto e cognição. Trata-se de uma construção que ocorre por meio de
estágios que foram assim pensados por Wallon: 1) estágio impulsivo-emocional que representa a etapa de indiferenciação
entre eu e outro, as primeiras emoções fazem a comunicação e expressão das necessidades orgânicas; 2) estágio sensório-
motor e projetivo, no qual a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos; 3) Estágio do
personalismo no qual a criança faz uma diferenciação gradativa entre eu e outro, a criança aprende a se opor ao mundo,
formação da personalidade e da autoconsciência; 4) estágio categorial no qual a criança toma posse de instrumentos
cognitivos, há a exaltação da inteligência sobre as emoções; 5) estágio a adolescência, no qual há a representação e o
pensamento racional utilizado para coordenar as emoções e para construir conhecimentos (GALVÃO, 2003). Do que resulta
que as emoções acabam sendo, assim como em Vygotsky, entendidas como instrumentos de interação do sujeito com o
mundo, fazendo parte direta da construção da personalidade, bem como do conhecimento.
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Resumidamente, para Wallon há uma relação de causalidade e alternância entre afetividade e inteligência ao longo do
desenvolvimento. Para Vygotsky essa relação é de complementaridade, pois para ele as emoções estão no âmbito das
funções mentais (funções psicológicas superiores), presentes na construção da personalidade, do pensamento e do
conhecimento. Do que podemos entender que em ambos autores, a afetividade está diretamente ligada à subjetividade e
essa, por sua vez, irá sempre depender das interações que são sempre permeadas e transformadas pela cultura.

Conforme explicaram Vygotsky e Wallon, teóricos da epistemologia da práxis, o processo ensino-aprendizagem criativo,
colaborativo e inovador, é histórico-cultural, mediado, simbólico, dialógico, sempre e, simultaneamente, intelectual e
volitivo, pois o sujeito conhece, pensa e sente, ao mesmo tempo. Logo, não há como não destacar a importância da relação
entre afetividade e intelecto, a qual permite aos sujeitos atingirem novos níveis de evolução, cada vez mais elevados. Do
que se entende que esse pode ser um caminho para superar a visão dicotômica da natureza humana, pois “a afetividade
depende, para evoluir de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa” (DANTAS, 1992, p. 90).

Assim entendendo, relatamos a experiência formativa desenvolvida no curso de Pedagogia, ano de 2018, com 37 estudantes
do noturno, Disciplina Sociedade, Cultura e Infância, Faculdade de Educação/UFG. O objetivo foi trabalhar a relação entre
afetividade e inteligência, como dimensão do processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, capaz de
gerar transformações nos sujeitos no sentido da conscientização e emancipação.



Relato de experiência na formação de professores: o processo ensino-aprendizagem
criativo, colaborativo e inovador, sustentado pela práxis

Como a�rmou Freire (1996), considerando a relação entre afetividade e inteligência como dimensão imprescindível no
processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, pois mobilizadora de todos os envolvidos no ato de
conhecer, quando centrada numa metodologia ativa de ensino, com estratégias e processos autogestionários, solidários e
de emancipação, identi�ca-se com a práxis pedagógica. A Ação docente como práxis, conforme �loso�a marxista, é atenta
e re�exiva, é a expressão e fonte do saber docente, e do desenvolvimento da teoria pedagógica. Portanto, como práxis, o
processo de ensino, em sua estrutura e funcionamento (metodologia), mantém a indissociável relação entre teoria e
prática, essa determina-se mutuamente produzindo importante alterações na relação do sujeito com o conhecimento,
oque pode gerar um saber que visa a transformação.

Nessa lógica, o termo metodologia da práxis associa-se ao desenvolvimento de estratégias no sentido dado por Anastasiou
e Alves (2004), guardando características que o aproxima do conceito da práxis, pois ligado à promoção de ações capazes
de gestarem: responsabilidade, criticidade, politicidade, autonomia, leitura crítica do mundo, interpretação, escrita,
aspectos que serão explicitados no relato da experiência pedagógica, voltada ao processo ensino-aprendizagem criativo,
colaborativo e inovador.

De�nimos que a práxis pedagógica está diretamente relacionada ao processo de ensino-aprendizagem criativo,
colaborativo e inovador, no seu desenvolvimento assumimos estratégias, veja Quadro 1, com foco na relação entre
afetividade e inteligência. No processo buscamos manter o diálogo com o mundo, mobilizando os estudantes
emocionalmente de diversas formas, inclusive remetendo-os à sua história e à própria construção de sua subjetividade.
Essa iniciativa retoma o estado afetivo e sensível dos sujeitos, sua corporeidade, suas vivências, seus conteúdos culturais,
suas histórias de vida, o que modi�ca as experiências vividas na sala de aula, tornado os envolvidos “emotivados”.
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Como suporte teórico para as estratégias pedagógicas a serem desenvolvidas, assumimos, como a�rmamos, a descrição de
Anastasiou e Alves (2004). O Quadro 1 apresenta as estratégias que foram desenvolvidas ao longo do semestre, elas
sustentaram nossa proposta de práxis pedagógica.

Quadro 01: Quadro com as de�nições de estratégias desenvolvidas no processo
ensino-aprendizagem.
Fonte: Anastasiou e Alves (2004).

1. Aula
expositiva
dialogada

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo
conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O
professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de
estudo, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade.

2. Estudo de
texto

É a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de um texto e/ou a busca
de informações e exploração de ideias dos autores estudados.

3. Portifólio É a identi�cação e a construção de registro, análise, seleção e re�exão das produções



mais signi�cativas de um objeto de estudo.

4.
Tempestade
Cerebral

É uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea e
natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo o que for
levantado será considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do
estudante.

5. Mapa
Conceitual

Consiste na construção de um diagrama que indica a relação de conceitos em uma
perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre os
conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo.

6. Estudo
Dirigido

É o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar
di�culdades especí�cas.

7. Solução
de
problemas

É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento re�exivo, crítico e
criativo a partir dos dados expressos na descrição do problema; demanda a aplicação
de princípios estudados.

8. Philips 66
É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma discussão sobre
temas/problemas do contexto dos estudantes. Pode também ser útil para obtenção de
informação rápida sobre interesses, problemas, sugestões e perguntas.

9.
Seminário

É um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. Portanto, espaço, onde
um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão.

10. Estudo
de caso

É a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é
desa�adora para os envolvidos.

11. Painel
É a discussão informal de um grupo de estudantes, indicados pelo professor (que já
estudaram a matéria em análise, interessados ou afetados pelo problema em questão),
em que apresentam pontos de vista antagônicos na presença de outros.

12. O�cina
(laboratório
ou
workshop)

É a reunião de um pequeno número de pessoas com interesses comuns, a �m de
estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de um tema.

13. Ensino
com
pesquisa

É a utilização dos princípios do ensino associados aos da pesquisa: Concepção de
conhecimento e ciência em que a dúvida e a crítica sejam elementos fundamentais;
assumir o estudo como situação construtiva e signi�cativa.
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Assumindo que práxis pedagógica estava diretamente relacionada ao processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo
e inovador, iniciamos o processo planejando três estratégias de sensibilização, acrescidas daquelas pensadas a partir de
Anastasiou e Alves (2004). No relato que se segue, apresentamos os resultados dessas estratégias e das estratégias de
número 5, 7, 10 e 12, conforme Quadro 1. Ao longo do semestre, foram realizados debates, sínteses, metacognições, todas
registradas para a composição das informações aqui discutidas. Os registros nos ajudaram a validar a importância da



relação entre afetividade e inteligência no desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e
inovador na formação docente.

O semestre foi iniciado, como dissemos, com três estratégias pensadas para sensibilização dos estudantes: a primeira foi à
apresentação do acordo de trabalho coletivo, cujas características dizem dos objetivos das estratégias, formas de
avaliação, necessidade de envolvimento dos estudantes num “trabalho de crescimento mútuo, com respeito e con�ança,
sendo necessário que eles observassem se lhes ocorria transformação”. O contrato também descreve as normas básicas da
boa convivência em sala de aula, como a simples necessidade boas maneiras até o respeito aos prazos para a realização de
trabalhos, entrega, correções, presenças, participações, diálogos, princípios e regras que deveriam ser mantidos durante
todo o semestre. O contrato foi bem aceito pelos estudantes. Essa estratégia de sensibilização gerou re�exão e
impulsionou uma primeira experiência - de parceria, respeito e cooperação.

A segunda estratégia de sensibilização relacionou-se a entrega do material que foi utilizado durante todo o semestre.
Realizamos uma compilação dos textos, tentando ajudar os estudantes a terem acesso a todo o material da disciplina.
Constantemente os estudantes se queixam do volume de cópias que precisam fazer, outros não têm realmente recursos,
inviabilizando os estudos. Buscando a superação desse problema, compomos uma apostila que foi entregue gratuitamente
aos estudantes. Foi explicado que houve a busca de recursos e que alguém os ajudou, mesmo sem conhecê-los, doando a
quantia necessária para a elaboração e doação das apostilas para que pudessem ter um semestre de estudo, com total
apoio teórico. Essa prática, embora bastante difícil, teve resultados bastante interessantes, os estudantes se questionaram
sobre o porquê alguém os ajudaria sem conhecê-los? A re�exão impulsiona uma segunda experiência - de solidariedade e
colaboração.

A terceira estratégia de sensibilização estava relaciona ao olhar da infância. Como identi�camos que muitos estudantes –
jovens, nunca tinham tido contato com crianças, essa estratégia exigiu que eles buscassem, conversassem e entendessem
a infância real. Para tanto foi solicitado um trabalho que envolveu conversar e fotografar uma criança. O trabalho exigiu
solicitar autorização prévia (por escrito) dos responsáveis para a atividade, exigiu diálogo com a criança e sensibilidade
para anotar relatos que expressassem o ser criança e, por �m, fotografá-la, de forma a representá-la, conforme ela se
expressou. Após o trabalho, os estudantes voltaram bastante admirados, a�rmando que aprendem a diferenciar o próprio
“olhar no sentido de compreender melhor a infância”. Os estudantes também relataram que essa aprendizagem exigiu
postura ética (pois precisam de autorização escrita para elaboração desse trabalho e expressão dos desejos da criança
entrevistada), o que já tornou a experiência bastante signi�cativa. Os relatos dos estudantes foram bastante variados e, em
comum acordo realizamos uma exposição das fotos e de trechos das entrevistas que foram debatidos e comentados ao
�nal dos trabalhos. O fato é que o semestre iniciou com todos efetivamente falando sobre a infância! A re�exão impulsiona
uma terceira experiência - de autonomia e proatividade.
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A metodologia que se seguir, relacionada a práxis pedagógica, está relatada na Estratégia 5 - Mapa Conceitual. O objetivo
dessa estratégia foi gerar as seguintes operações de pensamento: interpretação, classi�cação, crítica, organização de
dados, e resumo. Ao �nal acrescentamos que ela foi criativa, colaborativa e inovadora.

A dinâmica da atividade motivou: 1. Organização dos textos por parte do professor; 2. Identi�cação e seleção dos
conceitos-chave; 3. Compartilhamento dos mapas conceituais, para comparação de conteúdo. A avaliação da estratégia se
deu a partir do próprio mapa elaborado pelo grupo, segundo critérios preestabelecidos, como: conceitos claros, relação
justi�cada, riqueza de ideias, criatividade, criticidade. A estratégia exigiu estudo do conteúdo relacionado, capacidade
lógica, síntese, diálogo, coletividade, estruturando maior con�ança entre os membros do grupo.

Na sequência do desenvolvimento da metodologia propostas, realizamos o desenvolvimento da Estratégia 7 - Resolução de
Problemas - Charges, a qual exigiu o enfrentamento de uma situação problema nova. O objetivo dessa estratégia foi gerar
as seguintes operações de pensamento: interpretação, crítica, capacidade de argumentação, e síntese. A estratégia
mostrou motivadora de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador.



A estratégia 7 envolveu as seguintes operações de pensamento: identi�cação, obtenção e organização de dados,
planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação e decisão. Na sua dinâmica foi possível visualizar: 1.
Apresentação do problema (Charges); 2. Desenvolvimento das hipóteses; 3. Comparação das soluções obtidas; 4. Síntese,
pela veri�cação de aplicabilidade, sua avaliação foi realizada por meio das ideias, soluções apresentadas (concisão,
aplicabilidade).

O desenvolvimento da Estratégia 12 - O�cinas Pedagógicas - Fanzines exigiu a reunião de um pequeno grupo, cuja função
seria transportar o conteúdo estudado para outra linguagem. No caso, os alunos optaram pela construção de fanzines que
são um tipo de publicação impressa, cujo objetivo é expressar ideias através do “faça você mesmo”.

Abaixo alguns relatos dos estudantes sobre essa estratégia:

A estratégia 12 – O�cinas no formato de Fanzine com o conteúdo Jean Jacques Rousseau transformou um texto clássico que seria
cansativo e complicado, em algo. Penso que o fanzine foi o ideal, pois lemos o texto buscando quais informações poderiam estar na
revista. Além disso, aplicar o aprendido em uma produção de grupo foi uma grande estratégia se o objetivo era viver o conteúdo. O
pensamento sai do empírico para ser impresso no concreto, ressaltando a quantidade de atividades acadêmicas. O fanzine foi um
trabalho pensado no aprender fazendo, e não só no produto, isso foi incrível! (Sujeito 12).

As portas estavam abertas, o semestre acontecia. Rousseau adentrou, grandiosamente, trazendo com ele sua criança natureza e com
ele a estratégia Fanzine; ela nos ajudou a sistematizar o conteúdo, fez com que penetrasse nossas almas, entrando pelos nossos olhos
deslumbrados com o talento e sensibilidade dos colegas na elaboração de suas revistas, o que acabou enchendo nossos corações
(Sujeito 3).

A estratégia 12 – O�cinas no formato de Fanzine com o conteúdo Jean Jacques tornou o ensino bastante criativo, aprendi a pensar sobre
o conteúdo a partir de uma nova proposta. Foi bastante instigador! (Sujeito 24).

Na sequência da metodologia, desenvolvemos a Estratégia 10 - estudo de caso, que obteve um particular resultado. O
processo mostrou-se criativo, colaborativo e inovador por exigir análise minuciosa e objetiva de um texto que necessitava
ser investigado, re�etido, mostrando-se desa�ador dos estudantes envolvidos. O objetivo dessa estratégia foi gerar as
seguintes operações de pensamento: interpretação, crítica, capacidade de argumentação, capacidade de superação de
desa�os, debate e síntese.
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Fez parte da estratégia a leitura e análise de texto retirado do Prefácio do livro de Phillipe Ariès (1981) - História Social da
Família e da Infância. Foram dadas as seguintes orientações: leitura, análise e discussão em grupos, no sentido de re�etir
sobre o conteúdo, além de buscar identi�car: o objetivo central do texto; a emoção do autor (um aspecto novo); dos
estudantes; e a emoção envolvida no processo, sobretudo após o entendimento do conteúdo. O texto assim descreve:

Costuma-se dizer que a árvore impede a visão da �oresta, mas o tempo maravilhoso da pesquisa é sempre aquele em que o historiador
mal começa a imaginar a visão de conjunto, enquanto a bruma que encobre os horizontes longínquos ainda não se dissipou
totalmente, enquanto ele ainda não tomou muita distância do detalhe dos documentos brutos, e estes ainda conservam todo o frescor.
Seu maior mérito talvez seja menos defender uma tese do que comunicar aos leitores a alegria de sua descoberta, torna-los sensíveis –
como ele próprio o foi – às cores e aos odores das coisas desconhecidas. Mas ele também tem a ambição de organizar todos esses
detalhes concretos numa estrutura abstrata, e é sempre difícil para ele (felizmente!) desprender-se do emaranhado das impressões
que o solicitaram em sua busca aventurosa, é sempre difícil conformá-las imediatamente à álgebra no entanto necessária de uma
teoria. Anos depois, no momento da reedição, o tempo passou, levando consigo a emoção desse primeiro contato, mas trazendo por
outro lado numa compensação: pode-se ver melhor a �oresta” (Prefácio do livro - História social da criança e da família, de Philippe
Ariés,1981).

Na elaboração dessa estratégia, o debate coletivo foi guiado pelas seguintes questões: Qual é o foco central do texto? É
possível percebemos a emoção que perpassa o autor do texto? Podemos inferir sobre o porquê esse texto está colocado no
prefácio do livro a ser estudado? O que os estudantes sentem no percurso da tentativa de interpretação e compreensão do
texto? Essas questões foram guias importantes para a re�exão, envolveu autoconhecimento, imaginação, criatividade,



enfrentamento das di�culdades do grupo na interpretação, resistências, desabafos, etc., mostrando-se, particularmente,
criativo, colaborativo e inovador.

O resultado maximizou a aprendizagem ao mobilizar, conjuntamente, as dimensões mentais, emocionais, sensíveis, no
contexto da sala de aula. A lógica assumida exigiu comprometimento dos estudantes, eles precisaram explicitar suas
conclusões em vários aspectos, vejamos alguns relatos:

Não fazia a menor ideia do que se tratava o texto, fui obrigada a me aventurar no mundo das ideias, e isso foi muito bom (estudante
30).

Ao ler esse pequeno trecho, tentando perceber sobre o que ele estava falando, quais emoções estava me passando, percebi o quanto é
difícil fazer isso! Ninguém me ensinou isso até agora. Precisei me imaginar como o autor, se ele sentia alegria, comprometimento, e
esse movimento me exigiu tanto esforço que chego à conclusão de que nunca fui capaz de fazer uma interpretação com emoção
(sujeito 21).

Tive muita di�culdade em entender e relatar o que havia compreendido e sentido com este pequeno texto. Acho que meu contexto
nunca me propiciou essa interpretação. Até agora penso se realmente entendi (sujeito 14).
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Incrível esse exercício de saber do que se trata – conteúdo, identi�car o que o autor nos passa – emoção, e o que sentimos em relação
a essa interpretação – o que eu sinto. Isso foi muito importante, pois aprendia a traduzir o conteúdo em outra linguagem, e isso me
mostrou o quanto posso ser mais sensível (sujeito 13).

As interpretações, como os exemplos relatados acima, foram apresentadas em plenária, geraram debates e maior
envolvimento dos sujeitos na construção de signi�cados. Não havia certo ou errado, um importante aspecto integrador e
não-excludente, apenas a expressão do como eles entendiam o conteúdo e se posicionavam frente a ele. As conclusões
explicitaram o como as emoções, suas mais variadas formas de expressão, estão presentes em sala de aula. Interpretamos
que houve o aprimoramento de um olhar afetivo-sensível sobre si mesmo, sobre o texto e sobre os colegas.

As avaliações da estratégias desenvolvidas no semestre foram escritas pelos estudantes e entregues a professora. A leitura
e análise dos relatos nos reportou à Vygotsky no que se refere a articulação e interdependência da afetividade e intelecto.
Os estudantes expressaram o quanto gostaram das estratégias, o quanto mobilizaram para o estudo e marcaram sua
relação com o conhecimento. A articulação entre afetividade/inteligência foi aceita em sala de aula, ajudou a reorganizar a
inteligência dos estudantes, numa relação de interfuncionalidade.

Se inicialmente os alunos disseram que não sabiam do que se tratava o texto do Prefácio do livro de Ariès (1981), após
discussão em plenária, quando cada um colocou seu ponto de vista, o que pensou e sentiu, houve reformulações do
pensamento e, com isso, gerou-se bem-estar emocional no grupo. Alguns expressaram surpresa da emoção sentida, outros
expressaram suas di�culdades, resistências e descontentamento com a própria interpretação, mas, no conjunto,
destacaram a importância de no processo ensino-aprendizagem se ter espaço para o trato das emoções, sentimentos e
afetos. Os estudantes também relataram:

Faz muito sentido o esforço intelectual para captar o sentido da proposta pedagógica, mas o mais importante foi ouvir os colegas,
identi�car o que sentiam. Essa compreensão fez mais sentido e me ajudou a reformular minhas conclusões (sujeito 1).

É impressionante quando buscamos acessar o conhecimento por outras vias. O texto parece não ter relação com o conteúdo do livro -
infância, e muito menos suscitar nossas emoções. Gradativamente, identi�quei a fala da alegria do autor, vivenciada na construção da
pesquisa e isso foi fantástico! (sujeito 20).

É bastante grati�cante quando percebemos que podemos interpretar e entender as coisas a partir do que sentimos, e mais ainda
quando podemos rever nossas emoções por meio de um espaço de debates (sujeito 4).

Os fenômenos afetivos estão associados às experiências subjetivas, como mostram os relatos, também revelam a forma
como cada sujeito é afetado, o como cada acontecimento re�ete no íntimo de cada um.



A estratégia de�nitivamente gerou um estado afetivo de despojamento e disponibilidade que motivou e levou os
estudantes a superarem os próprios limites, fragilidades e incompletudes, ao mesmo tempo em que ampliou
possibilidades, forças, tornando-os aptos a identi�car e superar suas próprias insensibilidades.

Podemos a�rmar que as estratégias �zeram com que os estudantes passassem de um estado de anestesiamento para um
compreensivo, mais dinâmico e complexo, o que fomentou o senso espirituoso e afetivo. Nesse sentido, a metodologia
desenvolvida reforçou as possibilidades de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador.
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Quanto ao fortalecimento e importância da articulação dos processos intelectuais e volitivos no processo ensino-
aprendizagem, temos que a base teórica da epistemologia da práxis mobiliza ações para um aprendizado mais produtivo e
signi�cativo, sobretudo ao destacar que no processo o estudante dialeticamente conhece, pensa e sente. Podemos a�rmar
que no contexto da formação docente, a metodologia ativa proposta, pautada na epistemologia da práxis, com estratégias
que ajudaram a superar uma prática mecanizada de transmissão dos saberes, ampliou a possibilidade da práxis
pedagógica, conforme anunciou Freire (1997).

Os resultados mostraram um educar preocupado com o desenvolvimento de um ser plural, capaz do exercício da
�exibilidade, criticidade, criatividade, afetividade, intelectualidade. Possibilitou um processo ensino-aprendizagem
criativo, colaborativo e inovador que suscitou a interlocução entre a afetividade e a inteligência, ajudando os estudantes
na travessia do eu para o nós, para a coletividade, in�uenciando nas aprendizagens que marcaram, decisivamente, a
relação dos alunos com o conhecimento.

Algumas Considerações sobre a práxis como promotora do processo ensino-
aprendizagem criativo, colaborativo e inovador

A base teórica da epistemologia da práxis nos ajudou na construção de uma metodologia de ensino, cujas estratégias
visavam a práxis pedagógica, a qual ajudou a transformar os sujeitos envolvidos e, como a�rmou Vygotsky (1998), acabou
por favorecer a natureza intelectual e emocional dos estudantes, suas consciências, afetando a forma como pensam e
aprendem.

O processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, a partir da base teórica aqui assumida, exigiu a
valorização da relação teoria-prática, combinada com a ação transformadora. Isso faz toda a diferença quando o sujeito
precisa ser emancipado, quando precisa lutar contra a opressão e a alienação, pois gera a crença na própria capacidade,
retirando os futuros professores de um estado de torpor e anestesiamento, que os marca enquanto sujeitos.

Aprendemos que quando o sujeito se divorcia de suas potencialidades, quando sua criatividade está subjugada a uma
força opressora e repetitiva, quando se torna alienado, acaba assumindo um lugar de oprimido frente ao poder e a
hegemonia. As estratégias pensadas e executadas, sempre re�etidas a partir da práxis pedagógica, mostraram seu poder
libertador e mais, por meio de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, os futuros pedagogos
fortaleceram a certeza de que se emancipados, também poderão ajudar a emancipar.

Acreditamos que a relação entre inteligência e afetividade se faz presente em todas as decisões assumidas pelos docentes
em sala de aula. No caso relatado, mesmo que tenha produzido impactos positivos ou negativos na subjetividade dos
alunos, ao �nal gerou uma nova forma de mediação, conforme depoimentos dos estudantes, aqui entendida como criativa,
colaborativa e inovadora. Isso foi fator de�nidor dos vínculos positivos construídos entre os estudantes, estudantes-
professores, estudantes-conhecimento. Ademais, ao ajudá-los a compreenderem o que pensam, sentem, o que são, qual
será sua função social frente à educação, o processo ensino-aprendizagem acabou sustentando um ambiente
absolutamente comprometido com o sucesso do processo de emancipação daqueles futuros professores.
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Resumo: O ‘Projeto de Ensino Transdisciplinar - Os Brasis e o Ser Brasileiro’ 5  foi elaborado e desenvolvido no primeiro
semestre de 2018 no 2º ano do Ensino Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal
de Goiás – CEPAE/UFG. O presente artigo visa apresentar algumas re�exões didático-pedagógicas e resultados parciais do
referido projeto de ensino, que teve por objetivo geral pensar complexo e produzir cogitações multidimensionais sobre a
realidade brasileira contemporânea e as implicações do que signi�ca “ser brasileiro”. Para tal, o projeto teve com �o
condutor a questão problematizadora: ‘O que é ser brasileiro?’ e, em torno desta, se produziu re�exões e contrapontos
vinculados ao estudo de quatro obras literárias que funcionaram como discursos catalizadores da realidade brasileira. As
obras trabalhadas neste projeto foram: a) Macunaíma, de Mário de Andrade; b) Memórias de um sargento de milícias, de
Manuel Antônio de Almeida; c) Poemas para ler na escola, de João Cabral de Melo Neto, e d) Malagueta, Perus e Bacanaço,
de João Antônio. Transdisciplinarmente as duas primeiras obras foram abordadas em diálogo com outros conteúdos da
Historiogra�a e Geogra�a, tais como Os Sermões, de Padre Antônio Vieira; os relatos de Pero Vaz de Caminha, Padre Manoel
da Nóbrega, Gabriel Soares dos Santos; as narrativas de Pero Magalhães Gândavo; os estudos históricos sobre a formação
da família brasileira, de Gilberto Freyre; o “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda; o estudo antropológico de
Roberto Da Matta sobre o “jeitinho” e a “malandragem” brasileiros. De tal modo, no desenvolvimento do Projeto foram
trabalhados conteúdos curriculares das áreas de História, Geogra�a e Língua Portuguesa, além de se ter oportunizado
diálogo, problematização e argumentação em perspectiva crítica, re�exiva e complexa por meio do aprofundamento
teórico interdisciplinar e da fruição estética.

Introdução

O presente capítulo apresenta o Projeto de Ensino Transdisciplinar ‘Os Brasis e o Ser Brasileiro’ 6 , bem como alguns
resultados obtidos no primeiro semestre de 2018, projeto este ainda em curso até o �nal d este ano, e que vem sendo
construído e desenvolvido pelos autores deste capítulo, sendo estes docentes das áreas de História, Geogra�a e Língua
Portuguesa, do Ensino Médio do CEPAE – UFG (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de
Goiás) – e tendo contado com a parceria de docente da Faculdade de Educação/UFG.

Objetivando o pensar complexo e produzir re�exões multidimensionais sobre a realidade brasileira contemporânea e as
implicações do ser brasileiro, o Projeto de Ensino Transdisciplinar ‘Os Brasis e o Ser Brasileiro’ aborda conteúdos
históricos, geográ�cos, literários, políticos, culturais e econômicos, possibilitando o estudo coletivo e problematizado ao
religar saberes e transdisciplinarizar re�exões em torno da questão problematizadora ‘O que é ser brasileiro?’.
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A partir desta questão, objetiva-se produzir interfaces e contrapontos articulados a quatro obras literárias que funcionam
como discursos catalizadores da realidade brasileira e dos quais derivam conceitos pertinentes ao entendimento dos
“brasis” e ao brasileiro. São elas: Macunaíma, de Mário de Andrade; Memórias de um sargento de milícias, de Manuel
Antônio de Almeida – já lidos e abordados transdisciplinarmente em sala de aula, e Poemas para ler na escola, de João
Cabral de Melo Neto, e Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio, estes dois últimos, ainda sendo lidos e trabalhados
em sala de aula.

Em paralelo e transversalmente as duas primeiras obras foram abordadas em diálogo com outros conteúdos da
Historiogra�a e Geogra�a tais como Os Sermões, de Padre Antônio Vieira; os relatos de Pero Vaz de Caminha, Padre Manoel
da Nóbrega, Gabriel Soares dos Santos; as narrativas de Pero Magalhães Gândavo; os estudos históricos sobre a formação
da família brasileira de Gilberto Freyre; o “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda; o estudo antropológico de
Roberto Da Matta sobre o “jeitinho” e a “malandragem” brasileiras. A partir dessas leituras estimulamos debates e re�exões
acerca do entendimento sobre o Brasil e o brasileiro, articulando a construção das narrativas escritas no passado com o
imaginário social contemporâneo. Essas leituras oportunizaram interpretações e cogitações que possibilitaram o
aprofundamento teórico e a construção de argumentações críticas, re�exivas e complexas.

Para se chegar ao objetivo transdisciplinar o protagonismo e a autonomia discente foram valorizadas e estimuladas no
processo de ensino e nos processos de construção de conhecimentos sobre a temática problematizada com estudantes de
duas turmas do segundo ano do Ensino Médio do CEPAE/UFG.

De fato, ao longo do primeiro semestre de 2018, os docentes fomentaram o entendimento sobre ‘Os Brasis e o Ser
Brasileiro’ por meio deste Projeto de Ensino, levando a ponderações coletivas em plenária; problematizações sobre os
múltiplos enfoques construídos em torno da temática; análises de textos, livros, letras de músicas e �lmes (�ccionais e
documentais) vinculados ao Projeto; o desenvolvimento e a apresentação de pesquisas escolares produzidas de modo
individual e/ou em grupo; a elaboração de textos e produção de vídeos, dentre outros.

A �m de compartilhar esta experiência , o presente capítulo está organizado em torno dos subtópicos: a) Concepções e
organização do Projeto de Ensino Transdisciplinar como contra discurso e autonomia docente frente aos limites do
currículo e da didática no ensino médio apresentando-se como uma possibilidade de experimentar outros caminhos
teórico e práticos de ensino e aprendizagem como metodologia crítica, dialógica e complexa ; b) Sistematização do Projeto
de Ensino (conteúdos, problematizações, re�exões e produções discentes); c) Considerações provisórias - Avaliação do
Projeto.

Desenvolvimento

O projeto de ensino transdisciplinar ‘Os brasis e o ser brasileiro’ foi concebido e organizado como um projeto de ensino
transdisciplinar a partir das inquietações partilhadas por nós. Acreditando na possibilidade de construir um projeto
pedagógico instigante e consequente com os desa�os apresentados por nossos interesses de pesquisa e docência no
ensino básico e, em especial, com a demanda dos alunos por maior protagonismo no processo de ensino aprendizagem.
Para tanto a transdisciplinaridade e a criatividade apresentaram-se como caminhos para idealização do projeto que conta
com a orientação e apoio da RIEC.
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Com efeito, desde 2012 o CEPAE integra a RIEC – Rede Internacional de Escolas Criativas – cujos princípio de ecoconsciência
transdisciplinaridade, interdisciplinaridade correspondem aos anseios dos docentes do CEPAE. Ocorre que, como
professores do Ensino Básico, vemos no cotidiano escolar que a discrepância entre as concepções e métodos educacionais
vigentes desde o século XIX e os alunos da segunda década do século XXI. Contudo, não é simples esta mudança, não há



receitas, uma vez, inclusive, que a criatividade e a transdisciplinaridade oferecem múltiplas e in�nitas proposições e se
con�gura, a priori, experimental, e os princípios da Rede ofereceram as premissas de transformação.

Para João Henrique Suanno (2013, Curso de Extensão em Escolas Criativas: complexidade, transdisciplinaridade e
fenomenologia – FE/UFG -), de fato “Criatividade implica vontade, emoção e decisão.”

Para nós, de fato, a criatividade é um caminho, ainda que haja muito a se construir para chegarmos a uma educação mais
compreensiva, mais competente, mais humana e agora, para além do sonho, há que se agir com responsabilidade, determinação e
coragem. Inspira-nos as palavras do idealizador da RIEC, professor Saturnino de La Torre (1999, p.12): “A razão de ser da criatividade está
na possibilidade de transformação social e a criatividade é um bem social, assim como a educação e a saúde, um conjunto de valores e
bens de serviço compartilhados pelos membros de uma sociedade, país ou civilização.” É inegável que a criatividade há muito já é
aliada do professor de educação básica no Brasil, um pro�ssional que sempre precisa adaptar-se ao contexto, lançando mão dos meios
às vezes parcos de que dispõe, desprovido de estrutura, de material, de condições favoráveis de trabalho, de jornadas e salários
compatíveis com sua função social tão imprescindível quanto desprezada, aviltada pelo governo e, infelizmente, até pela sociedade.
Com efeito, não poderia ser e�ciente uma educação cujo um dos pilares – o professor – encontra-se nesta situação. (FARIA, GARCIA E
GONÇALVES, 2018, no prelo).

Ademais, esta inciativa surgiu de uma demanda dos próprios alunos do 2º ano do Ensino Médio do CEPAE que, em 2017,
manifestaram o desejo de participar de projetos de ensino que mantivessem o diálogo entre as disciplinas de maneira
mais efetiva que a simples interdisciplinaridade. Incomodava-os a fragmentação do conhecimento. Portanto, a �m de nos
contrapor a esta descontinuidade entre os conteúdos abordados em sala, uma vez que se entende ser este o maior estrave
para uma educação emancipadora e cidadã, este projeto nasceu no seio de uma manifestação discente. Nossa escola, de
fato, é um espaço privilegiado para a inovação e a experimentação e forneceu as condições de autonomia docente para
esta empreitada.

Como o CEPAE é uma escola modelo, unidade da UFG que tem por de�nição o tripé Ensino Pesquisa e Extensão, aptidão
expressa tanto no seu nome quanto no Projeto Político Pedagógico, neste espaço educacional há plenas condições de
idealizar e implementar projetos como este. De fato, com o apoio e orientação da RIEC – Rede Internacional de Escolas
Criativas – esta vocação vem se consolidando:
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De fato, desfrutamos de um espaço favorável ao estímulo e exercício da criatividade, uma vez que é uma instituição que, por fazer
parte da Universidade Federal de Goiás, o PPP concretiza o elo entre o processo de formação de pessoas (Ensino), a geração de
conhecimento (Pesquisa) e o diálogo com a sociedade (Extensão). Este tripé sobre o qual se assenta a escola nos garante a
experimentação de métodos e estratégias, e o compartilhamento do conhecimento, con�gurando o Cepae como ambiente de
transformação social e cidadã e formação cientí�ca do aluno, mantendo como eixo pedagógico principal a relação aluno
/professor/comunidade. Na verdade, há muito tempo, no Cepae os projetos de extensão, pesquisa e ensino já primavam pela
interdisciplinaridade – mas isso, apesar de positivo, não era su�ciente. Depois de anos de diálogo entre as disciplinas naturalmente a
meta é a transdisciplinaridade. Embora seja um centro de educação básica privilegiado, alguns muros ainda precisam ser derrubados,
metaforicamente e de fato, entre as disciplinas, entre as turmas, entre a escola e o mundo. Ainda idealizamos uma escola sem
bloqueios para o sonho. E nosso portal para a escola ideal – a escola que professores, alunos e comunidade queremos – passa pela
transdisciplinaridade. Os projetos transdisciplinares são, por natureza, criativos, uma vez que, por um lado, preveem uma concepção
única e convergente entre vários saberes, e por outro, porque os norteia um pensamento organizador. Para Suanno, “na educação, se
constrói em comunidades de aprendizagem que conjugam aprendizagem, compreensão da condição humana e convivência construtiva
e transformadora no intuito de dialogar e criar o vir a ser” (GARCIA; GONÇALVES; FARIA, 2018, no prelo).

O presente Projeto de Ensino atende ainda ao anunciado como práticas pedagógicas inovadoras no Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFG - PDI/UFG (2018-2022), pois assume uma

Abordagem Transdisciplinar: essa abordagem se refere àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes
disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a
unidade do conhecimento” (PDI/UFG, 2018-2022). Assim, como valoriza o diálogo, a mediação docente e a “Problematização: tem como
base a observação da realidade social concreta, o levantamento de problemas, a teorização, a busca de alternativas para solução dos
problemas detectados e o retorno à realidade. Estão presentes nesse processo o exercício da práxis e a formação da consciência como
cidadãos e futuros pro�ssionais. (PDI/UFG, 2018-2022).



Para Suanno (2015) as práticas pedagógicas criativas e inovadoras demandam processos de ruptura com o ensino
instituído e elaboração de novas �nalidades educativas. Assim, as inovações didáticas complexas e transdisciplinares
identi�cadas na pesquisa (SUANNO, 2015) emergiram a partir da: reforma do pensamento; ampliação multidimensional da
consciência humana; busca por religar razão-emoção-corporeidade; educação como práticas social emancipatória;
reintrodução do sujeito cognoscente em processos contextualizados e geradores de aprendizagens; pulsão transdisciplinar
por religar conhecimentos, emoções, culturas; desejo por pensar complexo; religação entre cultura das humanidades e a
cultura cientí�ca; pensar considerando a dialógica entre a incerteza cognitiva e a incerteza histórica; comprometimento
com o mundo presente; trabalho com metatemas, metapontos de vista e metaconceitos; elaboração docente de processos
e estratégias didático-formativas críticos e criativos; vivência de experiências e estratégias didático-formativas complexas.
Assim, a inovação emerge como inédito-viável (Paulo Freire) e a experiência alcançada produzida via histórias de vida em
processo de ensino-pesquisa-formação complexo e transdisciplinar. De tal modo, assume-se que “Inovar é colocar a
educação a serviço de novas �nalidades” (SAVIANI, 1985).
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Adotar Práticas pedagógicas criativas, inovadoras e emancipadoras (SUANNO, 2010a; SUANNO, 2010b) é compreender que
autonomia, criticidade e criatividade são atitudes interdependentes; levar em consideração que há relações entre
pensamento e emoção; favorecer a metacognição; utilizar estratégias de ensino para sentipensar em contextos educativos;
desenvolver nos processos dialógicos de escuta sensível e utilizar perguntas mediadoras na problematização do estudo;
favorecer a elaboração coletiva de sínteses provisórias dos conhecimentos construídos; educar por meio de projetos de
trabalho e de investigação; valorizar as histórias de vida dos sujeitos e subjetividades emergentes ao longo do estudo;
considerar os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino e de aprendizagem; se valer de metodologias
multidimensionais, multirreferenciais e autorreferenciais para pensar complexo conteúdos e conhecimento pertinente;
promover a aprendizagem cooperativa entre outros.

Crê-se que o conhecimento transdisciplinar se constrói por meio de uma tessitura pedagógica complexa (SUANNO, 2011),
auto-eco-organizadora, nascida nos interstícios da (inter)subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo e em uma
pluralidade de percepções e signi�cados emergentes e, a �m de se alcançar o objetivo que se almeja, o pensar complexo e
transdisciplinar. Nesta perspectiva, o projeto partiu de uma questão problematizadora – O que é ser brasileiro? – pergunta
esta que ensejou outras como O que faz do Brasil, o Brasil? Quais características de�nem o brasileiro etc.

Com a intencionalidade de pensar e compreender o mundo presente em processos de ensino, ou em pesquisas
educacionais, docentes se guiam pela pergunta, pela problematização, e assim, explicitam que metodologicamente há
abertura e desejo de ir além dos limites e territórios disciplinares para, de tal modo, re�etir sobre as crises, as
problemáticas e as questões atuais. BONILL e CALAFFEL, 2007 destacam a importância de ensinar por meio de perguntas
mediadoras, e neste sentido, docentes e investigadores “aprenderam a começar não com um método, mas com uma
pergunta” (CASANOVA e BERLINER 1997, p. 57), no intuito de buscar produzir múltiplos olhares e diferentes tipos de
compreensão sobre as problemáticas estudadas. Para Amado (2013, p. 68) “colocar a pergunta no centro da investigação é
esperar que as respostas não sejam simples e nem imediatas”. Cunha (2000) destaca que “as respostas não importam tanto
quanto as perguntas e ambas são sempre múltiplas”.

Assim, trabalhar com perguntas mediadoras ao problematizar as temáticas em estudo “possibilita dinamicidade, dialogia,
contextualização, recursividade, processos de auto-organização, emergência e autonomia. Assim, pesquisar e apreender,
por meio de perguntas mediadoras, demandam a elaboração de questões que levem à abertura a um modo de pensar e
sentipensar imbricado em razão, emoção, imaginação, corporeidade e intuição, com sensibilidade e criatividade, capaz de
auxiliar na ampliação da consciência de si, do mundo e do conhecimento (SUANNO, 2015, p. 55). Como anunciaram os
docentes deste projeto de ensino:
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A pergunta que mobilizou e mobiliza o pensamento interpretativo, crítico e criativo a respeito do Brasil e dos brasileiros. Entre o
pessimismo e o otimismo, a vergonha e o orgulho, o realismo e o idealismo, a construção e a desconstrução, os mitos e a história, o



popular e o erudito, a unidade e a diversidade, a natureza e o homem, o rural e o urbano, a nação e a globalização, propusemos
continuar o trabalho re�exivo. Antes de encontrar respostas, objetivamos estimular novas perguntas à luz do acervo literário, cientí�co
e artístico produzido por aqueles que enfrentaram o desa�o de compreender o Brasil. Para encarar nossos dilemas mais profundos e
complexos uma abordagem transdisciplinar nos parece bastante signi�cativa em termos de exercício de ensino e aprendizagem com
nossos alunos adolescentes (FARIA, GARCIA E GONCALVES, 2018, no prelo).

De tal modo, guiar-se pela pergunta possibilita o diálogo, a pluralidade de ideias e de compreensões, faz emergir
contradição, análises, sínteses e novas indagações, o que impulsiona uma formação humana e investigativa que valoriza a
complementaridade de conhecimento e a coexistência de percepções e interpretações de mundo.

A partir, portanto, desta questão mediadora, questão esta que remete a outras indagações relacionadas, chegamos a um
primeiro mapa Conceitual composto com conteúdos e conceitos a serem problematizados e religados no projeto:

Na primeira semana de aula expusemos aos alunos qual era o plano do projeto, debatemos sobre a metodologia que
usaríamos, sobre os diversos estereótipos assimilados à brasilidade e pedimos aos alunos que tecessem um comentário
sobre o que é ser brasileiro. Alguns depoimentos se destacaram. Em comum, muitos ressaltaram a suposta falta de caráter,
a miscigenação, a falta de autoestima – complexo de vira-lata –, mas também o povo trabalhador, explorado, sofrido,
amoroso. Como se vê, os vários estereótipos do ser brasileiro foram citados. Mas alguns depoimentos nos chamaram a
atenção por colocarem em xeque os clichês relacionados a concepção do que é ser brasileiro:

O Brasil é um país muito in�uenciado pelos Estados Unidos, podemos perceber isso em vários �lmes por exemplo, onde a bandeira
aparece muito, também nas marcas de roupa e muito mais. As festas escondem nossa tristeza, pois por trás de tanta alegria, existe muita
corrupção que consequentemente gera desigualdade, o Brasil tem todos os recursos para ser um país de primeiro mundo, mas são
diversos os fatores que impedem isso como a má administração do nosso dinheiro nas mãos do governo.
H.Q.

Ser vítima do próprio povo, ao mesmo tempo ser íntimo, prestativo, ingênuo e leal com seus senhores, é como ser o caseiro de quintal do
mundo, abrindo a porteira para visitantes enquanto vai tocando seu povo como gado.
T. D., 2° A

Ser brasileiro é carregar uma história de exploração e sofrimento, história essa que nem sempre encontra ouvidos para serem contadas.
Calejados de opressão, amordaçados pelo abuso. Um país tão diverso ainda é o país mais desigual e preconceituoso.
C. E., 2°B
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Castro Alves, escritor brasileiro ressaltava no nacionalismo a valorização da pátria, e faz uma crítica à escravidão, em seus poemas ele
buscava expressar sua indignação. Com isso concluo que ser brasileiro é buscar se expressar e defender a pátria, valorizando-a.“Pátria
Amada Brasil”.
A. M., 2° B

Ser, um verbo que traz em si tantas coisas, desde de muito cedo nos perguntam o que seremos, e mesmo que ainda seja muita vaga,
dizemos de cara: “seremos grande”. Quando se pergunta para um brasileiro (todo aquele que nasce no Brasil), o que é ser brasileiro, o
coloca em “uma saia justa”, a�nal, por mais que falássemos não conseguimos sair das estereotipias colocadas por nós, trazendo em si
uma visão não nossa, mas agregada por nós de outros. Para mim, mesmo que ainda tento me desprender das visões de um campo de
fora para dentro, acredito que “ser” brasileiro é viver em um lugar no qual a diversidade é marca registrada, ser brasileiro é entender que
a diversidade de culturas e raças, não foi algo romântico, e sim um passado doloroso, e ser um ser que compreende e corre atrás de
mudanças, mesmo que ainda sejam tão lentas. Ser brasileiro é viver em um país continental rodeado de misturas, compreender que cada
estado tem seu valor, não viver na base de mídias e sim olhar de vários ângulos e tirar suas críticas, ir além do malandro, simpático e o
que deixa tudo para última hora.
V. G., 2° A

Ao trabalho

Esta primeira abordagem estabelecida pelos alunos, que compartilharam suas percepções do Brasil e seu povo, ensejou a
nossa apresentação das obras literárias a serem lidas, debatidas e analisadas em sala de aula. A literatura foi a base e o
prisma para impulsionar as re�exões em torno da questão problematizada e a produção de articulações entre
conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento que contribuíram para construir compreensões em torno da temática
em estudo. Nós escolhemos obras literárias que, por um lado, tivessem real valor estético, como são os clássicos da
literatura brasileira e, por outro, que pudessem contribuir com o processo de re�exão acerca da pergunta “O que é ser
brasileiro?”:

Escolhemos juntos então, obras literárias que pudessem responder, cada uma à sua maneira, à nossa questão elementar – o que é ser
brasileiro? Cremos, com Antonio Candido (1989), que a literatura nacional é um bem de valor incomensurável do brasileiro e direito
inalienável de qualquer ser humano, instrumento poderoso de emancipação e de humanização. Por isso, o projeto do departamento de
Língua Portuguesa de formação do jovem leitor foi abraçado nesta empreitada transdisciplinar. Vamos às obras (FARIA, GARCIA E
GONÇALVES, 2018, no prelo).
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A primeira obra abordada em 2018 foi Macunaíma, de Mário de Andrade. Obra clássica do Modernismo brasileiro da
primeira geração, Macunaíma é o herói sem caráter, considerado símbolo de brasilidade por Antonio Candido (1989). A
rapsódia modernista narra a história do nosso herói em busca da muiraquitã. Nesta travessia Macunaíma passa por
diversas aventuras e revela seu caráter (ou a falta dele?) bastante humano: ele é capaz das maiores crueldades e dos
maiores defeitos – mentiroso, preguiçoso, covarde, indolente – mas também se mostra sensível, corajoso, amoroso, fogoso.
Este caráter ambíguo e contraditório do protagonista serviu cabalmente para ilustrar e contrapor várias concepções do
senso comum do que é ser brasileiro e de como se constituiu essa brasilidade. Em carta a Augusto Meyer, o autor Mário de
Andrade aferia os efeitos da sua obra:

Se foi escrito brincando, ou melhor, divertidamente, por causa da graça que eu achara no momento entre a coincidência dum herói
ameríndio tão sem caráter e a convicção a que eu chegara de que o brasileiro não tinha caráter moral, além do incaracterístico físico
duma raça em formação, se foi escrito divertidamente, a releitura do livro me principiou doendo fundo em seguida. Hoje ele me parece
uma sátira perversa. Tanto mais perversa que eu não acredito se corrija os costumes por meio da sátira. (FONSECA, 2006, 107)



A leitura de Macunaíma nas aulas de Português associava-se aos relatos de viajantes durante o período de descobrimento
do Brasil, abordado nas aulas de História, atuando em consonância com a análise cronológica da formação do território
brasileiro por meio das cartas e, nas aulas de Geogra�a, com a cartogra�a do continente dos séculos XV e XVI. 7

As relações entre as leituras e estudos destes conteúdos durante as aulas História, Português e Geogra�a foram
promovidas por uma problematização e indagação previamente estabelecida, que pretendia, tal qual já anunciamos aqui,
compreender o Brasil (Brasis!) e os brasileiros (e brasileiras!). Movidos por indagações e problematizações em comum a
leitura de Macunaíma encontrava ressonância, dialogava com as projeções cartográ�cas de um Brasil em formação e com
relatos, cartas e descrições dos viajantes. Um problema em comum, um conjunto de indagações em comum, e uma
apreensão multifacetada sobre este problema promoveram interessantes caminhos para pensar, para se aproximar, para
compreender um pouco do sentido da formação do Brasil(sis).

Portanto, paralelamente e conjuntamente à leitura e debate de Macunaíma nas aulas de Língua Portuguesa nas aulas de
Geogra�a tiveram destaque os mapas do Brasil desde o descobrimento até o início do século XX e nas aulas de História os
relatos dos cronistas do descobrimento. Colocando estes conteúdos em diálogo, os alunos puderam construir seus
próprios discursos acerca da concepção do Brasil e do brasileiro. É o que demonstra o trabalho de avaliação em comum,
como o cartaz abaixo:
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Cartaz elaborado pelos estudantes do 2º ano A

TERRA BRASILIS

“Vieram muitas jandaias, muitas araras vermelhas
Buins coricas periquitas saudar Macunaíma,
O novo imperador da mata-virgem.”
“Macunaíma queria erguer um papiri pros três morarem porém jamais que papiri se acabava. Os puxirões goravam sempre porque Jiquê
passava o dia dormindo e Maanape bebendo café.” (Macunaíma, Mário de Andrade)
“O que mais me admira é que, em terra tão fértil, de clima tão brando a natureza dos habitantes seja tão e acerba.” (Jespita, Giovanne
Pietro Maffei, Histórias dos Índios Orientais, 1589)



Neste cartaz o grupo de alunos deveria relacionar os conteúdos abordados durante as aulas de Língua Portuguesa,
Geogra�a e História. Este trabalho estabelece um diálogo entre trechos de Macunaíma, um mapa do século XVII e o relato
Histórias dos índios orientais, de Giovani Pietro Maffei datado de 1589. Nas três concepções de Brasil há a prevalência do
mito do Eldorado e da natureza exuberante, presentes tanto no mapa como nas descrições da obra literária e da crônica de
viagem. Esta foi a percepção predominante deste trabalho, o que demonstra o sendo crítico e analítico dos alunos.

Cartaz elaborado pelos estudantes do 2º ano A

“Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar como que nos
dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal
como se lá houvesse prata”.
Carta de Pero Vaz de Caminhas, 1500

“Nos ramos das ingazeiras das aningas das mamoranas das embaúbas dos catauares de beira-rio o macaco-prego, o macaco-de-cheiro,
o guariba, o bugio, o cuatá, o barrigudo, o coxue, o cairara, todos os quarenta macacos do Brasil, todos, esperavam babando de inveja”.
Macunaíma- Mário de Andrade

“é este gentio tão bárbaro que até hoje não há nenhum que viva como cristão”.
Gabriel Soares de Souza, 1587

“Deu um suspiro catou os carrapatos e dormiu folgado na rede”

Macunaíma- Mário de Andrade

“Ali mesmo na beira d’água tinha um cerradão comprido cheinho da árvore pau-brasil e com palácio de cor dos dois lados”.
Macunaíma- Mário de Andrade

“É estranho que esses habitantes sejam tão incivis e desonestos em seu modo de de vida, dada a suavidade do país”
(não identi�cado na foto)



“O herói vivia sossegado”
Macunaíma- Mário de Andrade

“AI QUE PREGUIÇA”

Neste segundo cartaz observa-se um aspecto ressaltado por Mário de Andrade em sua rapsódia, a suposta “preguiça” do
indígena brasileiro, representado pelo protagonista, estereótipo constituído ainda no primeiro século de colonização em
razão dos indígenas brasileiros não se prestarem à escravidão. O mapa relacionado é mais recente que o anterior, mostra a
visão europeia da natureza brasileira e do homem nativo comparando-a com a descrição da obra literária e dos relatos de
viajantes.
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Terminado o trabalho com a obra modernista, no segundo bimestre a obra abordada foi Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Esta narrativa que tem por contexto o Brasil do primeiro reinado. O protagonista é
Leonardo Pataca, de�nido por Mário de Andrade como o antecessor de Macunaíma, um herói também ambíguo, de caráter
questionável e que se con�gura ainda hoje como um estereótipo do brasileiro.

Tal qual �zemos com a Macunaíma, a literatura fundamentou e amparou, novamente nesta etapa os debates sobre Brasil, e
novamente promoveu uma abordagem que entrelaçou conteúdos nas disciplinas de História, Português e Literatura em
busca do desvendamento das questões em torno do que é e do que é o Brasil(sis) e os(as) brasileiros(as).

Se a primeira obra nos remeteu, dentre tantos outros caminhos possíveis, à questão da formação do território e dos
debates acerca dos povos originários, agora a �gura de Leonardo Pataca e toda a complexidade do Rio de Janeiro no século
XIX nos convidava a pensar um brasileiro tipicamente urbano, notadamente marcado, caracterizado e ainda estereotipado
pela capacidade criativa e adaptativa.

Memórias de um Sargento de Milícias levou as aulas de Geogra�a e História às leituras sobre o homem cordial, de Sérgio
Buarque de Holanda 8 , o Modo de Navegação Social, de Roberto Damatta (1984), bem como sobre a Lei de Gerson 9 .

Buscava-se assim compreender um pouco mais sobre o (a) brasileiro (a) a partir de conceitos e caracterizações sobre o
assim chamado “jeitinho brasileiro”, sobre a malandragem, bem como sobre a Lei de Gerson, a dialética entre ordem e
desordem e o homem cordial.

Nota-se que a escolha dos autores e dos conceitos por eles trabalhados buscou mais uma vez avançar no entendimento da
complexa realidade social brasileira. O aprofundamento dos estudos em torno desta temática nos aproximava de
respostas, mas também nos fomentava uma nova profusão de perguntas, nos convidava a arriscar algumas de�nições.
Todo esforço se voltava à compreensão das especi�cidades que constituem uma possível brasilidade.

Convém evidenciar a preocupação com a apresentação cuidadosa dos conceitos abordados, bem como de seus autores.
Promover o encontro dos estudantes secundaristas com a leitura de autores e obras clássicas da Literatura, da Sociologia,
da História e da Geogra�a brasileira vem sendo, um caminho conscientemente escolhido por nós, para compreender o
Brasil e tem se mostrado – não sem problemas ou contradições- um vigoroso e frutífero caminho.
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Como trabalho de avaliação em comum para este segundo bimestre solicitamos uma produção audiovisual que, mais uma
vez, demonstrasse o diálogo entre os conteúdos abordados nas aulas das três disciplinas. O resultado desta vez se
mostrou mais heterogêneo, tanto quanto aspecto estético e técnico quanto ao nível crítico. De fato, alguns vídeos
alcançaram profundo alcance interpretativo da sociedade brasileira, outros repetiram alguns clichês associados ao modo



de ser do brasileiro. Após a apresentação dos vídeos houve um debate em que os alunos se posicionaram e foram
questionados e novas questões surgiram deste embate:

Há uma marginalização do ser brasileiro pobre? Ou não é esta a relação?

O que difere a camaradagem, da malandragem, do ser desonesto, do sentido da expressão do jeitinho brasileiro e
do politicamente correto? O caracteriza o camarada e o malandro? E o jeitinho brasileiro? O que há de ético ou
antiético? De honesto ou desonesto? O que há de cultura e identidade nesses comportamentos? O que esses per�s
dizem por si mesmos?

Há culturas que tem mais formalidades, rigor nas condutas sociais e agendamentos. Seria que o fato de sermos
mais espontâneos, �exíveis, menos agendados, capazes de improvisarmos, seríamos confundidos ou mal
interpretados por outras culturas?

O jeitinho brasileiro não deveria ser valorizado? Será que o brasileiro tem vergonha de ser brasileiro?

O que foi explorado em cada obra literária para pensar a temática do projeto Ser Brasileiro?

Percebe-se que chegamos ao �nal do primeiro semestre estimulando novas questões e não meramente reproduzindo as
ideias e conteúdos acessados durante as aulas. Acreditamos, portanto, que ao levar em consideração esse modelo
interpretativo abriremos a possibilidade de entender os traços de nossa realidade complexa, assumindo o con�ito e
garantindo a escuta das vozes marginais enquanto traços incontornáveis de nossa vida social sem a qual não será possível
acessar a dimensão simbólica do imaginário social contemporâneo.
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Resumo: A educação farmacêutica vem passando por grandes mudanças que acompanham a mudança da prática do
cuidado em saúde inerente à transição epidemiológica e demográ�ca da população. No âmbito farmacêutico, o conceito de
Atenção Farmacêutica, advindo da �loso�a da Farmácia Clínica, estabeleceu a necessidade do desenvolvimento de
competências pro�ssionais para a realização de serviços clínicos farmacêuticos, demandas estas que estão descritas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia. Dentre estes, o serviço de dispensação de medicamentos, posposto
tanto na educação farmacêutica quanto na prática pro�ssional, foi reestruturado e considerado adequado à promoção do
uso racional de medicamentos e otimização da farmacoterapia para o sucesso do tratamento. Nesse contexto, é necessária
a utilização de metodologias adequadas ao desenvolvimento de competências para a realização do serviço de dispensação
de medicamentos, atendendo a demanda da comunidade e do indivíduo em relação ao uso de medicamentos. O objetivo
deste trabalho é relatar a experiência ocorrida na Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade
Federal de Goiás ao utilizar o Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE). Porém, ao invés de utilizar para avaliação, foi
utilizada como metodologia de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências em estudantes do curso de
Farmácia, com foco no serviço clínico farmacêutico, principalmente relacionado à dispensação. Por meio do feedback,
pode-se observar que após a realização do ECOE no início do estágio, os estudantes buscaram maior interação com
docentes e supervisores, bem como maior atitude na realização das tarefas propostas durante a realização do estágio em
farmácia comunitária. Pode-se observar que os conhecimentos adquiridos de outras disciplinas foram utilizados em
conjunto aos conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvidas durante o estágio, como atributos para o cuidado em
saúde.

Palavras-chave: Educação Farmacêutica. Farmácia Clínica. Dispensação. Farmácia Universitária. Estudantes de Farmácia.
Competência clínica. Exame Clínico Objetivo Estruturado. Objective Structured Clinical Examination.

Introdução

A transição epidemiológica e demográ�ca, acompanhada da superposição de doenças, que se iniciou na década de 90 na
América Latina (FRENK et al., 1991), resultou na discussão sobre a necessidade da manutenção da qualidade assistencial
em saúde, priorizando a sustentabilidade dos sistemas de saúde (FRENK, 2006). Experiências internacionais demonstram
que isso pode ocorrer mediante reforma de políticas públicas para enfatizar e priorizar a cobertura primária em saúde
caracterizada por equipes multidisciplinares capazes de atender à demanda resultante desse acelerado processo de
transição (BARROS, 2012; WHO, 2008).



Paralelo ao início dessa re�exão e, buscando a reinserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar em saúde, surgiu um
movimento denominado “Farmácia Clínica”, que tinha como objetivo a aproximação do farmacêutico ao paciente,
possibilitando o desenvolvimento de habilidades relacionadas à farmacoterapia (PEREIRA; FREITAS, 2008). Advindo dessa
�loso�a e pautados na realização de serviços necessários para um tratamento farmacoterapêutico e�caz, Hepler e Strand
(1990) utilizaram o termo Atenção Farmacêutica (do inglês, “Pharmaceutical Care”), de�nido como “a provisão responsável
do tratamento farmacológico com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de
vida do paciente”. De�nição essa que se ajustou à de�nição do papel do farmacêutico pela Organização Mundial da Saúde
oriundo do consenso de Tóquio como “dispensador da atenção sanitária que pode participar, ativamente, na prevenção das
doenças e da promoção da saúde, junto com outros membros da equipe sanitária” (OMS, 1994).
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Logo, a conciliação entre a necessidade de incorporação de novos conhecimentos, tecnologias e o atendimento à demanda
da população começaram, também, a ser discutidos dentro da formação dos pro�ssionais farmacêuticos (BRASIL, 1990;
REIS; SOUZA; BOLLELA, 2014; SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014; FERREIRA; COTTA; OLIVEIRA, 2009). Esse ponto foi reforçado
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia ao determinar a estruturação do eixo cuidado em saúde por
meio da articulação entre conhecimentos, competências, habilidades e atitudes essenciais para “identi�car as
necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade, bem como para planejar, executar e acompanhar ações
em saúde” (BRASIL, 2017).

Dentro desta perspectiva, observou-se também a importância da reavaliação da complexidade do serviço de dispensação
como serviço clínico farmacêutico no intuito de suprir a demanda da comunidade em relação ao processo de uso dos
medicamentos. Este, por muito tempo negligenciado, inclusive na educação farmacêutica, começou a receber destaque nas
discussões quanto aos conhecimentos necessários para se realizar a dispensação, não executando apenas a entrega do
medicamento ao indivíduo (FERREIRA et al., 2016; GALATO et al., 2008). Esse movimento acompanha o foco da educação
farmacêutica no mundo: o desenvolvimento de competências para as atividades relativas ao acesso do paciente ao
medicamento e provisão de serviços visando o processo de uso dos medicamentos. Além disso, drogarias e farmácias são
os locais da maior demanda pela atuação do farmacêutico, respondendo por 85% dos postos de trabalho destes
(CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2017).

A dispensação de medicamentos, segundo a Política Nacional de Medicamentos:

“É o ato pro�ssional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à
apresentação de uma receita elaborada por um pro�ssional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o
uso adequado do medicamento. São elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a
in�uência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de
conservação dos produtos” (BRASIL, 2001, p. 34).

Este é um serviço clínico farmacêutico que objetiva “proporcionar cuidado ao paciente, família e comunidade, de forma a
promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados de�nidos
que melhorem a qualidade de vida de do paciente” (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013). A dispensação de
medicamentos envolve aspectos cognitivos de interpretação de informações referentes ao receituário, ao medicamento e
ao paciente, convertendo-as em informações personalizadas a esse último, possuindo a capacidade de promover o uso
adequado do medicamento e aumentar as chances de êxito terapêutico (GALATO et al., 2008). A dispensação de
medicamentos também é capaz de promover a adesão à farmacoterapia (SILVA et al., 2008) e proporcionar conhecimentos
sobre a prescrição ao paciente (OENNING; OLIVEIRA; BLATT, 2011).

Dessa forma, a dispensação de medicamentos é uma tecnologia leve em saúde por envolver um saber técnico – cientí�co
que orienta o modo de produzir cuidados em saúde (MERHY, 1997). Além disso, a posição do farmacêutico é considerada
estratégica para a qualidade do cuidado em saúde ao reduzir a mortalidade e morbidade resultante de problemas
relacionados aos medicamentos, possuindo maior capacidade de atendimento e de triagem de doenças autolimitadas e
distúrbios menores (OLIVEIRA, 2011; HERNÁNDEZ; CASTRO; DÁDER, 2009).
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Para que esses resultados sejam efetivamente atingidos é necessário o desenvolvimento de competências especí�cas pra
formação do pro�ssional farmacêutico. A competência em saúde é de�nida como o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes que podem ser classi�cados em três domínios: domínio cognitivo (saber), domínio psicomotor
(saber fazer) e domínio afetivo (saber ser e conviver) (SAUPE et al., 2005), caracterizando uma abordagem centrada em
atributos. Esses atributos, considerando a tarefa a ser realizada, formam a competência necessária a ser desenvolvida. Para
a realização do serviço de dispensação, esses três domínios podem ser elencados nos seguintes termos: coleta e
organização de dados do paciente, raciocínio clínico, tomada de decisão e comunicação, fundamentadas no
pro�ssionalismo e ética (HAUGHEY; O’HARE, 2017).

Quando analisada sob a perspectiva da formação pro�ssional na área da saúde, a competência pode ser traduzida na
capacidade de um ser humano cuidar do outro, colocando em ação conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
para prevenir e resolver problemas de saúde, em situações especí�cas do exercício pro�ssional. Respondendo, dessa
forma, às necessidades e demandas dos indivíduos e da sociedade aos quais assiste de forma satisfatória a partir do
exercício e�ciente do seu trabalho, da participação ativa, consciente e crítica na esfera social em que atua (CONSELHO
FEDERAL DE FARMÁCIA, 2017).

Para atender a necessidade de formação de farmacêuticos com competências voltadas ao serviço clínico farmacêutico de
dispensação, há 32 anos foi estruturada a Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de
Goiás (FU-FF-UFG). Do mesmo modo, desde 2012 a FU-FF-UFG realiza um serviço de dispensação baseado em modelos
propostos na literatura nacional e internacional, de acordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, Conselho Federal de Farmácia e Política Nacional de Medicamentos (CARDOSO et al., 2015).

A dispensação na FU-FF-UFG foi estruturada em um contínuo de etapas que permitem a obtenção de informações sobre o
paciente e sua farmacoterapia por meio da interpretação do receituário, identi�cação do principal problema de saúde,
anamnese dirigida, tomada de decisão, realização de intervenções, fornecimento do medicamento e registro da atuação,
possibilitando o desenvolvimento das atitudes, conhecimentos e habilidades descritas anteriormente, integrando o saber
técnico à prática farmacêutica.

No Brasil, a educação farmacêutica ainda está se adaptando a essa nova realidade de atuação do farmacêutico e à
necessidade de priorizar o cuidado à saúde na formação do pro�ssional, de modo que ainda é necessário o
desenvolvimento de competências para que sejam agregadas ao conhecimento pro�ssional (MELO, 2015). Ressalta-se que
para o desenvolvimento das competências é necessário o uso de métodos que permitam ao aluno vivenciar um ambiente
real, bem como a recuperação da dimensão essencial do cuidado (GENERAL PHARMACEUTICAL COUNCIL, 2017; HAUGHEY;
O’HARE, 2017; SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). Mesquita e colaboradores (2015) descrevem o efeito de diversas
metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem dessas competências voltadas à realização de serviços clínicos
farmacêuticos como, por exemplo, estudo de casos, utilização de pacientes virtuais, simulação de atendimentos e
discussões em sala de aula.
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O Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE) (do inglês, “Objective Structured Clinical Examination”) é, comumente,
utilizado como um método adequado para a avaliação de competências em um número cada vez maior de pro�ssões.
Nessa estratégia de ensino, os participantes são avaliados por observação direta enquanto resolvem uma determinada
atividade em um tempo delimitado (HARDEN; GLEESON, 1979; HARDEN et al., 1975). Dentre os objetivos do ECOE está a
avaliação de competências e identi�cação de pontos positivos e negativos em cada participante, con�gurando-se como
uma avaliação formativa que estimula os estudantes a buscar o aprendizado (SHIRWAIKAR, 2015). Além disso, o ECOE é uma
oportunidade para desenvolvimento de competências em um ambiente simulado próximo à realidade e que é passível de
se assemelhar à diversas situações cotidianas as quais o futuro pro�ssional em saúde pode encontrar (SHIRWAIKAR, 2015).



Assim, este relato de experiência tem por objetivo descrever a utilização ECOE como método de ensino-aprendizagem de
competências clínicas em estudantes no estágio de farmácia comunitária na FU-FF-UFG voltada ao serviço de dispensação.

Desenvolvimento

A experiência vivenciada na FU-FF-UFG com ECOE iniciou-se em 2014, como resultado da participação de docentes da FF-
UFG no Programa de Desenvolvimento Docente do Instituto Regional da Foundation for Advancement of International
Medical Education and Research (FAIMER®) Brasil. Como atividade deste Programa, foi necessário a realização de um
projeto de inovação educacional, assim, um deles foi a estruturação do ECOE no iníciso do estágio em farmácia
comunitária na FU-FF-UFG. Desde então, esta metodologia vem sendo realizada com os estudantes assim que iniciam as
atividades do estágio na FU-FF-UFG.

O Estágio na FU-FF-UFG é ofertado semestralmente, sendo duas turmas no período matutino e duas turmas no período
vespertino. Assim, anualmente são realizadas oito turmas de estágio. Entre 2014 e 2018, 317 alunos realizaram o estágio,
com uma média de 7,8 alunos por turma.

Para a estruturação do cenário, por não haver um laboratório de prática especí�co para as simulações, estas foram
realizadas em salas de aulas e auditórios. Em cada estação, haviam os materiais necessários e orientações aos alunos para
realizarem o atendimento (Imagem 1). Apesar de não ser o ambiente ideal, foi possível observar, pelo relato dos alunos,
que eles se sentiam em uma situação real. Nestes momentos, também foram relatados a importância da tomada de
decisão e responsabilidade do aluno, principalmente por tomar uma atitude sem o respaldo do docente ou supervisor do
estágio presente.

Estagiário04V - “... eu senti o peso mesmo, o peso de ser responsável pela melhoria da saúde de alguém.”

Estagiário07M – “...expressou bem a pressão que existe na realidade né, naquela situação em que você está com o paciente.”

Todas as estações possuem o material necessário para o estudante completar a tarefa proposta, incluindo fontes de
informação sobre medicamentos e patologias, com acesso à internet, impressa ou mesmo com a liberdade de consultar as
informações via celular. Além do material informativo de consulta, também são disponibilizados equipamentos e material
para o registro do atendimento (Imagem 2).
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Os casos clínicos utilizados foram estruturados a partir dos atendimentos realizados na FU-FF-UFG. Alguns desses casos
clínicos estão detalhados na Tabela 1.

Tabela 01: Casos clínicos utilizados no Exame Clínico Objetivo e Estruturado para o
estágio em farmácia comunitária da Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal de Goiás e habilidades, conhecimentos e/ou atitudes a serem
avaliados.
Fonte: os autores.



Caso clínico Objetivo a ser atingido pelo estudante
Habilidades,
conhecimentos e/ou
atitudes

Caso clínico Objetivo a ser atingido pelo estudante
Habilidades,
conhecimentos e/ou
atitudes

Interação
medicamento –
medicamento
(losartana e
diclofenaco)

Identi�cação da interação entre losartana e
diclofenaco por meio da anamnese farmacêutica
e orientação do paciente a respeito da
possibilidade de falha de efetividade.

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico e comunicação

Indicação do gel de
arnica

Indicação do gel de arnica para dores no punho
após prática de esporte

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico, tomada de
decisão, comunicação

Interação
medicamento –
alimento (sinvastatina
e toranja)

Identi�cação da interação entre sinvastatina e
toranja por meio da anamnese farmacêutica e
orientação do paciente a respeito da
possibilidade de falha de efetividade

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico e comunicação

Orientação na primeira
dispensação de um
medicamento
(alendronato de sódio)

Orientação para o início de tratamento com
alendronato de sódio

Coleta de dados do
paciente e comunicação

Alteração de forma
farmacêutica para
melhorar a adesão ao
tratamento
(glucosamina e
condroitina)

Identi�cação da não adesão ao tratamento e da
possibilidade de alteração da forma
farmacêutica cápsula para sachê

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico, tomada de
decisão, comunicação

Serviço farmacêutico –
veri�cação de pressão
arterial

Manuseio adequado do equipamento para
veri�cação da pressão arterial, orientação
adequada sobre o valor veri�cado, seguimento
do protocolo para veri�cação de pressão arterial
e registro do serviço

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico e comunicação.
Habilidade para
realização de
procedimento.

A estratégia de ensino preconiza a utilização de pacientes padronizados que, neste caso, foram personi�cados pelos alunos
seniores da graduação e alunos da Pós-Graduação convidados e que passaram por um treinamento para conhecer o caso,
como atuar e também como realizar a avaliação (AMARAL; TRONCON, 2007). A �cha de avaliação do aluno contempla quatro
itens com pesos diferentes: identi�cação do problema (50%), informações e orientações ao paciente (10%), estilo de
comunicação (20%) e resolução do problema (20%) (GALATO et al., 2011). A avaliação foi realizada por meio de uma escala
tipo Likert de quatro pontos cuja correspondência é: “zero – não realizou”; “1 – realizou de forma inadequada”; “2 – realizou
de forma incompleta”; “3 – realizou bem” e “4 – realizou muito bem”. A opção “NA” é utilizada quando um determinado item
“não se aplica” ao caso clínico (GALATO et al., 2011).



Cada estação de avaliação possui duração de dez minutos, sendo sete minutos para a simulação de atendimento e três
minutos para o feedback do paciente padronizado/avaliador para o estudante (Imagem 3). Devido à di�culdade de adesão
de colaboradores para serem pacientes padronizados e avaliadores, o número de estações variou entre três a cinco
estações.
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O feedback da avaliação é o momento que permite a classi�cação dessa metodologia como formativa por permitir uma
regulagem no processo de ensino-aprendizagem ao detectar lacunas e proporcionar soluções (BORGES et al., 2014). A partir
do feedback dessa experiência pode-se notar o impacto no decorrer do estágio em farmácia comunitária. Com o
desenvolvimento de metodologia, observou-se que a realização no início do estágio, a etapa do feedback apresentou uma
importância maior, em se tratando de ensino-aprendizagem. Desta forma, as proporções do tempo foram alteradas para
cinco minutos para a simulação de atendimento e cinco minutos para o feedback do paciente padronizado/avaliador para
o estudante.

Estagiário01M - “...mas é porque com as dicas de cada estação a gente já vai vendo o que tá errando, o que que falta e já vai
melhorando.”

Estagiário04V - “...por ter sido no início eu achei legal porque deu aquele choque de responsabilidade e a gente vai começar desde agora
querer buscar mais, querer ser mais seguro, né?”

Dentre as observações citadas pelos estudantes, pode-se ressaltar que muitos relataram não saber que o atendimento
farmacêutico/dispensação englobava tantas tarefas e conhecimentos. Essa observação também foi acompanhada de
comentários sobre a não visualização desse serviço em estabelecimentos públicos e privados de saúde. Além disso, a
avaliação geral dos estudantes sobre o ECOE foi de que a atividade era difícil apesar de possuírem o conhecimento
necessário advindo de outras disciplinas até o momento. Isso demonstra que o processo de ensino-aprendizagem e
avaliação, ainda predominantemente somativos, não propiciam a integração de conhecimentos técnicos advindos de
diversas disciplinas para aplicação na prática farmacêutica.

Estagiário09V - ”...eu acho que a gente tem o conhecimento, mas a gente não sabe aplicar.”

Estagiário01V - “...eu acho a metodologia prática é mais fácil da gente lembrar, da gente assimilar do que a teoria que a gente chegou lá
e aconteceu na teoria e a gente não lembrava, mas eu tenho certeza que muita coisa que eu passei ontem eu vou lembrar”.

Pode-se veri�car, também, que muitos estudantes possuem di�culdade em relação à interpretação de informações em
língua inglesa. Essa di�culdade pode ser considerada um obstáculo, uma vez que, grande parte da literatura atualizada
sobre medicamentos é publicada nesse idioma. Alguns estudantes relataram di�culdade de comunicação, caracterizada
por eles como “timidez”. É importante apontar que alguns estudantes, por não considerarem a possibilidade de trabalhar
em farmácias e drogarias, não apreciaram a atividade como momento de regulação do próprio processo de ensino-
aprendizagem.

Em relação aos supervisores e docentes do estágio, a percepção foi de que aqueles estudantes que passaram por essa
avaliação buscaram maior interação para com eles. É importante ressaltar que o estágio em farmácia comunitária da FU-
FF-UFG é dividido em três módulos: dispensação, manipulação de sólidos e manipulação de semissólidos e líquidos. Além
desses módulos, ocorre discussão de casos clínicos com o enfoque no serviço de dispensação. Os supervisores do módulo
de dispensação apontaram que os estudantes demonstraram maior iniciativa para realizar o atendimento farmacêutico,
bem como no diálogo com pacientes e equipe. Os docentes responsáveis pela discussão de casos clínicos também
apontaram maior desenvoltura dos estudantes durante as atividades. A partir do feedback dos estudantes também foi
possível realizar alterações no processo de ensino-aprendizagem durante o estágio como, por exemplo, a inserção de
novos temas para seminário a �m de preencher lacunas para o desenvolvimento de competências clínicas.
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A partir desses apontamentos, pode-se demonstrar que o feedback dado pelos pacientes padronizados/avaliadores é
efetivo por despertar autorre�exão, auxiliar na melhora do desempenho, fazer conexão entre o aprendizado e a realidade e
aperfeiçoar as habilidades de ensinar e aprender (BORGES et al., 2014). Dessa forma, o feedback pode ser caracterizado
como um debrie�ng da simulação.

O debrie�ng é uma modalidade de feedback que é aplicada, principalmente, em atividades de aprendizagem experimental,
como simulações. O debrie�ng é fundamentado no “aprendizado por re�exão, individual e/ou em grupo após a realização
de uma determinada tarefa” (BORGES et al., 2014). Os componentes estruturais do debrie�ng são: o facilitador, os
participantes, a experiência gerada em equipe, o impacto gerado na equipe pela simulação, a recordação sumária dos
principais eventos e ações que ocorreram durante a simulação, um relato verbal ou por escrito do evento, a ocorrência
deste logo após a simulação e o tempo determinado da sessão (FANNING; GABA, 2007).

A sessão de debrie�ng, como ocorreu nesse relato de experiência, levou em consideração o objetivo da estratégia: incitar o
aluno a perceber a dispensação de medicamentos como um serviço que engloba diversos conhecimentos obtidos durante
o curso de graduação. O facilitador (docente responsável pelo estágio em farmácia comunitária) adotou uma postura de
promotor de atitudes avaliativas e re�exivas a respeito da simulação realizada para que os estudantes assumissem uma
postura menos passiva, avaliando criticamente o próprio aprendizado (FANNING; GABA, 2007). Os pontos negativos e
positivos foram apresentados de forma a evitar a formação de uma postura defensiva pelo estudante que di�cultasse a
assimilação do que seria solicitado durante o estágio e facilitasse a aceitação do novo conhecimento (IGLESIAS; PAZIN-
FILHO, 2015). Dessa forma, o acolhimento proporcionado por meio do debrie�ng, seguido de síntese da sessão e discussão,
com posterior emissão de mensagens que o estudante poderá utilizar para aprimorar seu estudo, tornam essa estratégia
adequada ao processo de ensino-aprendizagem de competências com manutenção da auto-estima do estudante, essencial
no seu aprimoramento como pro�ssional da saúde.

Considerações Finais

A construção e montagem dos cenários se apresentam como fatores limitantes da estratégia utilizada como processo de
ensino-aprendizagem. No entanto, a utilização de pacientes padronizados para a estruturação das estações, foi
extremamente pertinente, pois além de aprimorar a formação do aluno de graduação, é uma forma de sensibilizar alunos
de pós-graduação para a importância da inovação no ensino. E ainda, a partir das falas dos atores envolvidos, estagiários,
supervisores e docentes, foi possível observar que o método foi bem aceito e catalisou o processo de ensino-
aprendizagem, considerando conhecimentos, habilidades e atitudes.

A partir deste relato de experiência, �cou claro para a equipe a necessidade do aprimoramento de docentes para
implantação e implementação de novos métodos de ensino-aprendizagem e avaliação. Assim como a realização de
pesquisas cientí�cas na área de Ensino para diagnosticar a qualidade de ensino que vem sendo realizada e desenvolver
novas metodologias.
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Resumo: INTRODUÇÃO: O ensino em saúde necessita abordar as competências para além do domínio técnico-cientí�co.
Para tanto, uma das formas de se atender às novas perspectivas formativas é a introdução de tecnologias educacionais
proporcionadas pelos métodos ativos de aprendizagem, como a construção de mapas conceituais. OBJETIVO: Narrar de
forma crítica e re�exiva a vivência da docente e dos acadêmicos sobre a construção do conhecimento em hematologia
utilizando mapas conceituais. METODOLOGIA: o método de construção de mapas conceituais foi aplicado à uma turma de
44 alunos, do 6º período, do curso de Biomedicina, na disciplina de Hematologia Clínica, oferecida pela Faculdade de
Farmácia da Universidade Federal de Goiás, entre agosto e novembro de 2017. Semanalmente era dada uma comanda com
o tema de estudo para construção do mapa conceitual individual e na semana seguinte havia a construção do mapa
conceitual coletivo por grupos de 6 a 8 acadêmicos. A avaliação dos mapas conceituais se baseou em quatro escalas:
excelente; bom; adequado e inadequado; e quatro parâmetros de referência: estrutura, relacionamento, exploratório e
comunicação. RESULTADOS: Aproximadamente 50% da turma considerou o grau de di�culdade da construção do mapa
conceitual moderado, 30% difícil, 8% muito difícil e 8% fácil. A construção do mapa coletivo foi avaliado positivamente
pela possibilidade de compartilhar informações e somar conhecimento. Foi possível identi�car um re�exo do ensino
tecnicista que ainda prepondera na área do conhecimento abordado pois, inicialmente, os acadêmicos não foram capazes
de fazer relações entre teoria e prática. A freqüência de estudo foi semanal para 90% dos acadêmicos, 76,9% consideraram
o método ativo melhor do que a aula tradicional e 84,6% sentiram-se motivados para o estudo. Quanto à autoavaliação
relativa à construção do próprio conhecimento, mais de 30% atribuíram a si mesmos nota 9 a 10, 46% nota 8 e,
aproximadamente, 20%, notas entre 6 e 7. CONCLUSÃO: A construção de mapas conceituais individuais e coletivos,
proporcionou aos acadêmicos oportunidade de compartilhar informações e construir o conhecimento baseado em sua
própria história e estudo, promovendo de forma colaborativa um ensino crítico e re�exivo.

Introdução

Pode-se dizer que a sociedade tem passado por grandes e positivos avanços tecnológicos, principalmente, em relação à
área de comunicação, relacionamento e convívio social. No entanto, produziu profundas mudanças na sociedade, gerou
novos problemas, necessidade de novas competências e atitudes pro�ssionais, e permanente adaptação ao mundo
(MIRANDA, 2005). Então, por que não fazer uso da tecnologia para abordar as necessidades e problemas da sociedade para
propor melhores formas de adaptação ao mundo? Neste caso, há necessidade de uma tecnologia não tecnicista e sim de
conceito mais amplo de formação como a tecnologia de ensino. Segundo Tajra (2000) o ensino como processo tecnológico
estaria relacionado com concepções e procedimentos voltados à busca por solução aos problemas pedagógicos, buscando
objetividade e e�ciência nas ações educativas. Assim, um recurso didático, como a construção de mapas conceituais, pode
ser caracterizado como uma tecnologia educacional, caracterizado e fundamentado por um saber-fazer.
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Os mapas conceituais foram utilizados como técnica em meados da década de setenta por Joseph Novak e seus
colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos (NOVAK & GOWIN 1984). Acredita-se que os indivíduos
constroem signi�cados de maneira mais e�cientes considerando as questões [mais gerais] relacionadas à aprendizagem e
inclusivas acerca de um determinado tema. Nesse caso, os mapas conceituais surgem como uma possibilidade de facilitar
a aprendizagem por meio de diagramas, que podem ser elaborados mediante conceitos-chave inter-relacionados, ou entre
palavras que usamos para representar conceitos (da Silva, 2014) que não são classi�cados, mas sim relacionados e
hierarquizados (MOREIRA, 1997).

Somada à constante mudança no comportamento da sociedade, o ensino em saúde necessita abordar as competências
para além do domínio técnico-cientí�co, a quali�cação do cuidado e da assistência à saúde, contemplando os princípios
do SUS (Xavier & Lilian, 2011) e permitindo que o conteúdo apreendido seja transmitido e incorporado pelos pro�ssionais
(Saupe e cols., 2005). Para adquirir tais competências, o aluno precisa sair da posição de receptor passivo de informações e
passar a ser um sujeito ativo do processo de aprendizagem, e o professor ser o mediador deste processo. Uma das formas
de se atender às novas perspectivas formativas é a introdução de tecnologias educacionais proporcionadas pelos métodos
ativos de aprendizado.

Assim, o objetivo da experiência a ser relatada foi trabalhar com a estratégia de desenvolvimento de mapas conceituais na
construção do saber em hematologia clínica. Esta área exige conhecimento técnico-cientí�co, devido a grande necessidade
de reconhecimento de especi�cidades morfológicas das células do sangue, mas também exige um pensamento crítico-
re�exivo sobre as relações saúde-doença no complexo universo de um indivíduo que vive em sociedade.

O Método

Este relato crítico e re�exivo trata-se da vivência da docente e dos acadêmicos sobre a construção do conhecimento em
hematologia utilizando mapas conceituais. O método foi aplicado à uma turma de 44 alunos, do 6º período, do curso de
Biomedicina, na disciplina de Hematologia Clínica, oferecida pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás,
entre agosto e novembro de 2017.

Inicialmente, foi apresentada aos acadêmicos a proposta da metodologia, incluindo os critérios de avaliação, para que
tomassem conhecimento de como construir mapas conceituais, diferenciando-os de mapas mentais ou �uxogramas. Nesse
momento, também foram selecionados os grupos aleatoriamente escolhidos pela docente, compostos por 6 a 8
acadêmicos, e cada um nomeou seu grupo para que trabalhassem juntos durante todo o semestre.

Semanalmente era dada uma comanda com o tema de estudo para construção do mapa conceitual. Essa atividade era
extraclasse e individual. Na semana seguinte, o acadêmico entregava o mapa conceitual dele para as devidas correções da
professora. Posteriormente, os grupos se reuniam e tinham aproximadamente 45 minutos, em sala de aula, para que
construíssem seus mapas conceituais em painéis que pudessem ser �xados nas paredes e permitissem uma visualização
adequada. Em seguida, cada equipe apresentava seu mapa conceitual para toda a turma, e todos poderiam fazer perguntas
e intervenções se julgassem necessário. Caso o acadêmico não entregasse o mapa conceitual no início da aula, ele não
receberia os pontos relativos ao mapa conceitual em equipe. Após a apresentação dos mapas conceituais coletivos, eles
preenchiam a �cha de autoavaliação da atividade individual e de grupo; a mesma �cha avaliativa era preenchida pela
professora facilitadora.
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O modelo de avaliação dos mapas conceituais utilizado foi adaptado do modelo proposto por um estudo da University of
Minnesota (apud Da Silva, 2014). A avaliação se baseou em quatro escalas: excelente; bom; adequado e inadequado; e 4
(quatro) parâmetros de referência: estrutura, relacionamento, exploratório e comunicação. A estrutura deveria permitir a
leitura do mapa tendo como ponto de partida qualquer conceito, deveria haver relação coerente entre os conceitos,



permitindo explorar as várias direções e inter relações e deveria ter clareza ao comunicar o assunto proposto. Foi
desenvolvido um quadro, onde a coluna era constituída pelas escalas e as linhas pelos parâmetros de referência.

Além das avaliações dos mapas individuais e coletivos, os acadêmicos foram submetidos a provas tradicionais teóricas e
práticas para composição da média. Uma enquete em plataforma digital gratuita foi criada para que os alunos pudessem
avaliar a disciplina, o método e também realizar uma autoavaliação.

Resultados e Discussão

Aproximadamente 50% da turma considerou o grau de di�culdade da construção do mapa conceitual moderado, 30%
difícil, 8% muito difícil e 8% fácil. Entre os relatos pessoais, os acadêmicos disseram que “Fazer o mapa conceitual os
obrigou a estudar, pois é algo impossível de ser feito se não houver o estudo prévio e não tem como copiar de outra pessoa,
pois cada mapa sai de um jeito.” E quanto ao mapa conceitual construído em grupo relataram haver uma “...somatória de
conhecimentos, pois o que um deixava de abordar ou outro abordava e, com isso, o mapa do grupo estava sempre mais
completo do que os individuais”. Estes relatos vão de encontro à teoria da aprendizagem signi�cativa de Ausubel (2000)
que tem a perspectiva de que os estudantes adquirem conceitos e os organizam a partir de sua própria estrutura cognitiva
(Ausubel 2000; Novak & Cañas, 2010), o que impossibilita a execução idêntica dos mapas.

Souza e Boruchovitch (2010) apontam que os mapas conceituais têm auxiliado docentes e acadêmicos na identi�cação de
problemas e torna o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico, duradouro e abrangente. Na experiência do uso de
mapas conceituais com graduandos da biomedicina na disciplina de hematologia, a docente identi�cou um re�exo do
ensino tecnicista pelo qual os acadêmicos passaram e ainda passam. Os acadêmicos não foram capazes de fazer relações
entre teoria e prática pois, apesar de estarem cursando uma graduação voltada, principalmente, para o estudo e
entendimento da �siopatogenia e diagnóstico das doenças, a grande maioria enfatizou a clínica e o tratamento. Estes
pontos �caram muito explícitos nos primeiros mapas, mas depois das intervenções realizadas pela docente, convidando o
acadêmico a re�etir sobre sua futura pro�ssão, discutindo casos clínicos reais, aplicando o conhecimento na prática
pro�ssional por meio das aulas práticas e construção de portfólios narrativos, os acadêmicos conseguiram realizar as
interrelações entre teoria e prática. A fala transcrita a seguir revela o quanto o acadêmico ainda tinha di�culdade de
selecionar os pontos principais de estudo, mediante a construção de mapas conceituais: “Professora, eu não sabia estudar!
Depois desses mapas eu aprendi a estudar, a entender o que realmente é necessário para a compreensão do assunto e para
o que eu vou precisar na minha vida pro�ssional.”
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Trabalhar em grupo exige respeito, compreensão, capacidade de acatar as ideias ou sugestões da maioria, de conviver com
aqueles que divergem de seus pensamentos e distinguir atividades pro�ssionais dos relacionamentos pessoais. Uma das
fragilidades dos trabalhos em grupo é o “vampirismo”, quando um membro não consegue contribuir com as atividades do
grupo, por não ter estudado. No entanto, ao pontuar apenas aquele que havia feito o mapa conceitual individual, evitou
que colegas despreparados não conseguissem contribuir com a construção do mapa coletivo. No início houve resistência
quanto ao trabalhar em grupo, mas ao longo do semestre foram aprendendo e houve oportunidade de conhecer colegas
que até então não haviam se aproximado.

Mais de 90% dos acadêmicos que responderam a enquete, disseram que a freqüência de estudo era semanal, 76,9%
consideraram o método ativo melhor do que a aula tradicional e 84,6% sentiram-se motivados para o estudo. Ao avaliarem
a participação deles na construção do próprio conhecimento, mais de 30% deles atribuíram nota 9 a 10, 46% nota 8 e
aproximadamente 20%, notas entre 6 e 7. Estes dados demonstram que a metodologia ativa baseada na construção de
mapas conceituais foi bem vista pelos acadêmicos, apesar de difícil, por exigir participação, raciocínio e tempo de preparo,
ela motivou.

Os alunos relataram “não sofrer às vésperas da prova teórica, pois já haviam estudado o conteúdo e foi necessário apenas
recordar.” Considero estes relatos importantes, pois hoje vemos acadêmicos que protelam o momento de estudo para as



vésperas da prova, tentando decorar o conteúdo, única e exclusivamente para atingir a média necessária para a aprovação.
O foco do acadêmico, precisa ser a caminhada e não o destino �nal e cabe a nós, docentes, tentar mudar esse foco. Silva Jr,
Fontenele & da Silva (2017), utilizaram os mapas conceituais para avaliação do ensino-aprendizagem em uma disciplina de
engenharia de transportes e encontrou boa aceitabilidade entre os acadêmicos que também os consideraram úteis e
interessantes.

Na literatura, os estilos de aprendizagem são apresentados de diferentes formas e classi�cações. Segundo Allonso, Gallego
& Honey (2002) há quatro categorias de estilos de aprendizagem: o ativo, o re�exivo, o teórico e o pragmático. Para o
Fernald, Keller, Orton, Gillingham, Stillman şi Montessori há o pressuposto de que a aprendizagem ocorre por meio dos
sentidos visual, auditivo e tátil (método VAC - VISUAL, AUDITIVO e CINESTÉSICO). Com a diversidade dos estilos de
aprendizagem presente na sala de aula, o docente pode utilizar várias metodologias e contemplar os diferentes estilos. No
entanto, para essa experiência foi utilizado um método que privilegiou aquele com estilo de aprendizagem visual e ativo,
apesar da boa aceitabilidade dos demais. Ademais, como seis grupos apresentavam o mesmo tema em seus respectivos
mapas, apesar de relatarem ser bom para �xação, tornou-se repetitivo.
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Um mapa conceitual é elaborado a partir da concepção individual o que não permite estabelecer a dicotomia do “certo” ou
“errado”, o que trouxe um grande desa�o quanto aos critérios de avaliação. Era necessário considerar se os conceitos
foram realmente compreendidos, se havia uma relação coerente entre eles, se a estrutura permitia ler o mapa
independente de um ponto único de partida, se o processo de pensamento era claro, se o aluno conseguiu comunicar ou
se expressar por meio do mapa e se tornou o assunto facilmente compreensível. O modelo adotado facilitou a avaliação,
mas mesmo assim, houve subjetividade e em alguns momentos discrepância entre a autoavaliação e a avaliação do
docente, necessitando rever e dialogar sobre os parâmetros utilizados para a avaliação.

A combinação de provas e mapas conceituais como meios de avaliação pode tornar o processo mais abrangente e efetivo
(Silva Jr, Fontenele HB & da Silva ANR 2017). Nesta abordagem, as notas foram semelhantes entre os diferentes tipos de
avaliação, a média dos mapas conceituais foi 8,5 (4 – 10), para as provas teóricas foi 7,7 (3,1 – 10) e para as provas práticas a
média global foi 7,6 (0-10). De modo geral, o uso dos mapas conceituais como instrumento de avaliação do processo de
ensino-aprendizagem não exclui ferramentas tradicionais de avaliação.

Considerações Finais

A construção de mapas conceituais individuais e coletivos, proporcionou aos acadêmicos do curso de Biomedicina que
cursaram a disciplina de hematologia clínica um momento de compartilhar informações e construir o conhecimento
baseado em sua própria história e estudo. O acadêmico percebeu a importância de estudar o assunto antes de adentrar ao
grande grupo e o quanto esse estudo contribuiu para enriquecer seus argumentos diante da construção dos mapas com os
colegas e discussão de casos clínicos, promovendo de forma colaborativa um ensino crítico e re�exivo.

Acredito que os mapas conceituais podem ser inseridos no plano de ensino da disciplina de hematologia clínica, como um
recurso de tecnologia educacional útil e motivadora e como instrumento de avaliação que auxilia na composição dos itens
avaliativos proporcionando uma avaliação cognitiva formativa do acadêmico.
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Resumo: O ensino em saúde, durante anos, tem passado por inúmeras transformações. Muito se fala sobre a ruptura de
paradigma do modelo biomédico e hospitalocêntrico em busca de uma educação libertadora e transformadora que ofereça
maior autonomia aos estudantes em seu processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para lidar com a práxis
pro�ssional. Assim, na tentativa de melhorar o processo ensino-aprendizagem junto às inovações do ensino, foram
desenvolvidas metodologias inovadoras de ensino, dentre elas o Team-Based Learning (TBL), que enfatiza o trabalho
colaborativo, tão essencial na sociedade contemporânea. Este capítulo tem o objetivo apresentar a evolução do processo
de ensino-aprendizagem dos cursos da área da saúde, bem como apresentar o TBL como um novo método de ensino-
aprendizagem.

Introdução

Nos últimos anos, observa-se movimentos de evolução na educação, especi�camente no ensino em saúde. Muito se fala
em educação inclusiva, libertadora, emancipadora e transformadora que permita a autonomia aos estudantes em seu
processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para lidar com os problemas sociais e as demandas do sistema de
saúde do País. Para a efetividade desta nova concepção de ensino, há a urgente necessidade de repensar os modelos de
ensino atuais, que muitas vezes estão pautados em um modelo tradicional, com aulas exclusivamente expositivas, em que
não existe a contextualização dos conhecimentos a serem construídos. É preciso uma mudança no paradigma do ensino
em saúde, principalmente com currículos inovadores e adoção de novas estratégias de ensino dentro das instituições de
ensino superior. Esta transformação no ensino envolve seus principais atores – o docente, a Instituição de Ensino Superior
(IES) e o discente.

Uma educação transformadora busca a inovação didática e a utilização de metodologias ativas, envolve a participação do
estudante, nova postura do docente e o empenho da instituição de ensino. As metas, expectativas, autonomia e formas de
enfrentar as tarefas permeiam a motivação do aluno para o ato de aprender, assim como a formação do professor, o
estabelecimento de objetivos de aprendizagem, a apresentação da matéria, a proposição de tarefas e a avaliação criam um
ambiente que afeta a motivação e a aprendizagem.

O Ensino em Saúde no Brasil

No início do século XX, as grandes di�culdades e as desigualdades sociais evidenciavam a crise do sistema de saúde. Ao
mesmo tempo, surgiam novos desa�os e novos riscos infecciosos, ambientais e comportamentais que comprometiam
ainda mais a segurança sanitária da população, o que exigiu uma maior demanda de pro�ssionais capacitados na área da
saúde. Porém, a educação pro�ssional não acompanhou estes desa�os. Em grande parte, devido à desatualização na
educação e a currículos estáticos, que formavam pro�ssionais despreparados e que não possuíam competências para
atuar nos serviços de saúde .1



Buscando atender as necessidades sociais deste período, o ensino em saúde foi marcado por um forte avanço cientí�co,
com a substituição do empirismo e da tentativa e erro pelo modelo técnico e cientí�co . Nesta ocasião, surge a �gura de
Abraham Flexner, educador norte-americano da Universidade Johns Hopkins, defensor da adoção de elevados padrões na
preparação dos futuros médicos .
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Em consonância com seus princípios e após a realização de um estudo sobre a educação médica nos Estados Unidos e no
Canadá, Flexner publicou, em 1910, um relatório que �cou conhecido mundialmente como Relatório Flexner (Flexner
Report) . Este relatório, além de in�uenciar o ensino em saúde norte-americano, in�uenciou a prática médica mundial,
consolidando o paradigma da medicina cientí�ca, que orientou, e ainda orienta, muitas instituições sobre como deve ser o
ensino e as práticas pro�ssionais na área da saúde .

O Relatório Flexner introduziu as ciências modernas como fundamentais para o currículo médico em duas fases sucessivas:
as ciências biomédicas básicas – ainda na universidade – e o treinamento clínico – nos hospitais – aliados à pesquisa
cientí�ca, que deveria ser vista como um elo para melhorar o atendimento do paciente e o treinamento clínico . Assim, as
principais características deste modelo de ensino foram: a segmentação em ciclos básico e pro�ssional, o ensino baseado
em disciplinas ou especialidades e ambientado em sua maior parte dentro de hospitais .

Para Dias e colaboradores , este modelo de ensino se restringia à reprodução de conteúdo, tornando-se responsável pela
formação de pro�ssionais que dominam os mais variados tipos de tecnologias, mas pouco hábeis com pessoas e
distanciado do atual modelo de organização dos serviços da rede pública de saúde no País. Para Cooke e colaboradores ,
uma característica distintiva da educação médica norte-americana foi a integração da investigação com o ensino e
assistência ao paciente, sendo su�cientemente efetivo para a época, criando condições para o nascimento de novos
centros médicos acadêmicos.

Diante de sua disseminação mundial, o modelo �exneriano começou a ser implantado no Brasil na década de 1940,
in�uenciando os novos cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem, além de reformular os cursos já existentes no
País . Na década de 1950, com a chegada do modelo de medicina integral na América Latina e, posteriormente, com o
surgimento dos departamentos de Medicina Preventiva em Cali, na Colômbia, em 1950, e em Ribeirão Preto, no Brasil, em
1972, apareceram dois movimentos pró-mudança na formação superior dos pro�ssionais de saúde no Brasil, o da Medicina
Comunitária e o da Integração Docente-Assistencial (IDA) .

Esses movimentos surgiram com o objetivo de responder às limitações de acesso ao sistema de serviços. A Medicina
Comunitária buscava uma medicina simpli�cada e a inclusão das camadas sociais marginalizadas pelo processo de
desenvolvimento. Sua principal estratégia era o estímulo à participação comunitária, especialmente o trabalho voluntário .

Os projetos de Medicina Comunitária surgiram, predominantemente, nos departamentos de medicina preventiva, o que
eximia os docentes dos departamentos clínicos de qualquer ação junto à comunidade. Esta ideia persiste até hoje em
muitas instituições, nas quais as ações extramuros hospitalares são exclusividade dos departamentos de medicina
preventiva e/ou social. Isso pode acontecer pela imposição dos próprios departamentos, que se sentem no dever de
participar de todas as atividades externas, ou pela omissão dos demais departamentos .

Com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), nas décadas de 1980 e 1990, a saúde no Brasil passou por fortes
mudanças advindas da reforma sanitária, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. Esses
princípios têm destacada responsabilidade na condução da formação pro�ssional voltada para a resolução dos problemas
e necessidades sociais .
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A nova con�guração do mundo do trabalho, em especial no campo da saúde, vem exigindo um novo per�l pro�ssional,
mais sintonizado com competências e habilidades que ultrapassam a excelência técnica e incluem as dimensões
socioeconômicas, políticas e culturais para enfrentar os problemas de saúde. Diante de tal realidade, surgiram diversos
questionamentos sobre o per�l do pro�ssional de saúde formado. Uma destas preocupações era a tendência à
especialização precoce e ao ensino marcado, ao longo dos anos, por parâmetros curriculares baseados no Relatório
Flexner .

Mesmo diante das mudanças e das necessidades vigentes, observa-se que o ensino em saúde ainda apresenta fortes
in�uências do modelo �exneriano. As IESs ainda propõem projetos pedagógicos e currículos que apresentam uma divisão
clara entre um ciclo inicial de disciplinas básicas, seguido de outro dedicado aos estudos clínicos especí�cos. De fato, o
modelo de ensino segmentado ainda resiste e se encontra vigente em diversos centros de ensino em saúde do mundo e do
Brasil .

Perante o modelo �exneriano, a maneira pela qual os alunos encontravam a base do conhecimento teórico e cientí�co
estava desvinculada do contexto e do valor social. Este conhecimento de “valor neutro” era visto como a principal base
para o conhecimento médico e raciocínio clínico, fundamentado nas ciências básicas e aspectos cientí�cos, com a exclusão
dos aspectos sociais e humanísticos. Flexner chegou a escrever, em 1925, que “a medicina cientí�ca na América - jovem,
vigorosa e positivista - é hoje tristemente de�ciente em fundo cultural e �losó�co” .

Para Morin , o modelo de ensino pautado em disciplinas, fragmentado e dividido, impede a capacidade que o indivíduo
tem de contextualizar. Essa capacidade deve ser estimulada e desenvolvida nos alunos por meio do ensino. A formação
universitária tem-se constituída no sentido de separar os objetos de seus contextos, conteúdos se dividem em disciplinas
que não se integram e que são incapazes de entender a complexidade da realidade. Como consequência, apresenta uma
efetiva perda da substância inventiva e criativa.

O pensamento complexo aspira a um saber não fragmentado, não redutor, que reconhece que qualquer conhecimento está
inacabado, incompleto, e oferece a possibilidade de ser questionado, interrogado e reformulado . A fragmentação do
saber apresenta lacunas que não oferecem uma abordagem de ligação entre áreas, limitando e, até mesmo, di�cultando a
aprendizagem dos envolvidos com o processo de ensino. Neste sentido, o essencial na abordagem da complexidade é o
entendimento de que o todo necessita das partes, assim como as partes necessitam do todo, para que ocorra uma
efetivação de ambas. Não se trata de desvalorizar o avanço do pensamento disciplinar, mas de não considerá-lo como a
única via de desenvolvimento e construção do conhecimento .

Em uma visão freireana 4 , o conhecimento é produto das relações dos seres humanos entre si e com o mundo. Nessas
relações, homens e mulheres são desa�ados a encontrar soluções para problemas. Para isso, precisam reconhecer a
situação, compreendê-la, imaginar formas alternativas de responder e selecionar a resposta mais adequada. Embora
reconhecesse a importância da memória, Freire a�rmava que a simples memorização, desvinculada deste esforço de
compreender, imaginar respostas e selecionar a mais adequada, não é conhecimento .
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Diante deste contexto, as preocupações em torno da gestão do trabalho e do ensino em saúde se fazem presentes nas
análises das políticas de saúde no Brasil. Há quase três décadas, as questões relacionadas à formação pro�ssional
constituem-se objeto de discussão das conferências nacionais de saúde e de recursos humanos e compõem os textos
referentes à legislação do SUS e suas bases normativas . Diante das novas demandas sociais e da necessidade de
adequação da formação dos pro�ssionais, o ensino em saúde vem sendo norteado por um novo paradigma, o da
integralidade, que visa a formação dos pro�ssionais de saúde considerando as dimensões sociais, econômicas e culturais
da população .

Com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) no Ministério da Saúde, em 2003,
houve maior aproximação estratégica entre saúde e educação. As ações da SGTES incluíam, dentre outras, a indução de
mudança nas graduações por meio de três eixos: (a) integração ensino-serviço, com ênfase na atenção básica; (b) a
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integralidade em saúde como eixo reorientador das práticas no processo de formação e quali�cação dos pro�ssionais para
o SUS; e (c) a reformulação do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) de graduação .

A mudança de paradigma na formação dos pro�ssionais de saúde deve acontecer, primordialmente, em dois centros: no
serviço de saúde e na universidade, focada nos novos pro�ssionais que irão compor o quadro de trabalhadores do SUS .
Diante desta necessidade, o per�l dos egressos para formação superior na área da saúde passa por ampla discussão
dentro do cenário da educação brasileira. E a estruturação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de
graduação da área da saúde busca consolidar essa discussão em busca de tais mudanças, para que ocorram inovações nos
currículos das IESs .

As DCN dos cursos de graduação da saúde apontam a necessidade de os cursos incorporarem, nos seus projetos
pedagógicos, o arcabouço teórico do SUS, valorizando, também, os postulados éticos, a cidadania, a epidemiologia e o
processo saúde/doença/cuidado, no sentido de garantir formação contemporânea de acordo com referenciais nacionais e
internacionais de qualidade. As DCN, além de passar por constantes reformulações, inovam o ensino em saúde ao
estimularem a inserção precoce e progressiva do estudante no SUS e ao construir um per�l acadêmico e pro�ssional com
competências, habilidades e conteúdos que garantirão conhecimento e compromisso com a realidade situacional da saúde
no País .

A abordagem por competências considera os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas conforme as
necessidades, a �m de possibilitar a resolução de determinadas situações-problema apresentadas na IES, no trabalho e
fora dele. A construção de competência é então a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos no enfrentamento
e�caz de diversas situações .

Nesta perspectiva, o ensino por competências deve ter efetividade diante de situações da vida real, em que há mobilização
do conhecimento através da intervenção do sujeito (discente) para a solução de problemas. Este tipo de ensino objetiva a
análise crítica das situações e o bom relacionamento interpessoal, bem como saber analisar, selecionar e compreender as
mais diversas questões ou dados, ou seja, desempenhando qualquer atividade pessoal e pro�ssional com capacidade de
agir e�cazmente em determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se somente a eles.
Competências são formadas por habilidades, conhecimentos e atitudes; e requerem saber tomar decisão, mobilizar
recursos e ativar esquemas (revendo ou atualizando hábitos) em um complexo de saberes que se integram de forma crítica
e re�exiva na resolução de problemas .
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Assim, a formação de pro�ssionais da saúde deve considerar, além dos conteúdos especí�cos, a realidade social, política e
cultural, no sentido de garantir o respeito às redes de signi�cados dos fenômenos humanos, às situações sanitária e
educacional e à diversidade regional brasileira. As DCN, além de contribuírem para a inovação e a qualidade dos PPC de
graduação na área da saúde, buscam orientar os currículos para um novo per�l acadêmico e pro�ssional do egresso, que
contribua, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e
regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural .

Inovação Didática no Ensino em Saúde

A docência é uma pro�ssão exigente e, por isso, requer múltiplos conhecimentos do professor. Seu objetivo primário é
promover a aprendizagem em nível superior, de modo que os alunos se formem pro�ssionais aptos a exercer sua atividade
pro�ssional de modo competente, crítico e articulado com o contexto social do tempo vivido .

Soares  assume a complexidade da docência como um pressuposto. Essa complexidade se explica pelo fato de seu
exercício ser voltado para a garantia de aprendizagem do aluno e não para a mera transmissão de conteúdos. Envolve
condições singulares e uma multiplicidade de saberes, competências, habilidades e atitudes que precisam ser apropriados
e compreendidos em suas relações.
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Assim, mesmo que bastante difundida a crença de que o domínio dos conhecimentos especí�cos do campo cientí�co ou
pro�ssional assegura a transposição para uma efetiva aprendizagem do aluno, a ausência de saberes didáticos e
andragógicos, autonomia, criticidade, trabalho coletivo e interdisciplinaridade limita a ação do docente do ensino superior
e causa transtornos de naturezas variadas ao processo de ensino-aprendizagem .

Nos modelos de ensino tradicionais, há uma forte tendência pedagógica que Paulo Freire chama de educação bancária.
Nela, as ações de ensino estão centradas na exposição dos conhecimentos pelo docente, que assume funções como vigiar
e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria; é visto como a autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e
estratégias de ensino e, portanto, o único responsável e condutor do processo educativo .

Para o autor :

ensinar não é a simples transmissão do conhecimento em torno do objeto ou do conteúdo. Transmissão que se faz muito mais através
da pura descrição do conceito do objeto a ser mecanicamente memorizado pelos alunos. Ensinar, do ponto de vista progressista, não
pode reduzir-se a um puro ensinar os alunos a aprender através de uma operação em que o objeto do conhecimento fosse o ato
mesmo de aprender. Ensinar só é válido quando os educandos aprendem ao aprender a razão de ser do objeto ou do conteúdo [...].
Ensinar implica que os alunos, em certo sentido, ‘penetrando’ o discurso do professor, se apropriem da signi�cação profunda do
conteúdo que está sendo ensinado. O ato de ensinar, de responsabilidade indiscutível do professor, vai desdobrando-se, da parte dos
educandos, no seu ato de conhecer o ensinado (p. 81)

A posse de conhecimento especializado, que se refere à área de atuação, é, sem dúvida, um instrumento fundamental para
que o docente conduza seu trabalho. Mas esclarecer qual é o papel da teoria no desenvolvimento das práticas educativas
permitirá ao docente se tornar um crítico sobre seu fazer em sala de aula e como ele se relaciona com os demais
interesses de seus alunos .

95

Especi�camente na educação de adultos (andragogia), o ensino deve ser abordado de forma diferente da usada para
ensinar crianças e adolescentes, mesmo que muitos aspectos sejam e�cazes para os diversos grupos etários. Os adultos
possuem maiores experiências de vida e são diferentemente motivados no processo de ensino-aprendizagem .

A aprendizagem de adultos deve propor uma conexão entre as experiências prévias de aprendizagem e as novas
informações. O aluno deve ser encorajado a estar envolvido de forma participante e ativa no processo de aprendizagem. A
participação ativa motiva os alunos e favorece a retenção e a construção de novos conhecimentos .

Pimenta e Anastasiou  de�nem a expressão prática educativa como “a dimensão técnica de ensinar”. Essa dimensão é o
que caracteriza a didática instrumental e envolve técnicas, materiais didáticos, controle de aula, inovações curriculares,
competências e habilidades do docente em busca de um controle e�caz do processo de ensino-aprendizagem. Desta
forma, o docente, em sua prática educativa, deve canalizar um conjunto de recursos necessários de forma que responda
satisfatoriamente à tentativa de apreensão do aluno na busca pelo signi�cado do que está sendo socializado.

Nessa tentativa de desenvolver o conhecimento e a busca de signi�cados, a educação deve ser capaz de desencadear uma
visão do todo — de interdependência e de transdisciplinaridade —, além de possibilitar a construção de redes de
mudanças sociais, com a consequente expansão da consciência individual e coletiva. Portanto, um dos seus méritos está,
justamente, na crescente tendência pela busca de estratégias inovadoras de ensino que admitam uma prática docente
ética, crítica, re�exiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente
alcançar a formação do homem como um ser histórico, inscrito na dialética da ação-re�exão-ação .

Dentro das inovações e mudanças didáticas, o docente não pode negar-se ao dever de, na sua prática educativa, reforçar a
capacidade crítica do aluno, sua curiosidade, sua insubmissão. Ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do
conteúdo, super�cialmente feito, mas se alonga à produção das condições para aprender criticamente .
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Suanno  compreende que as inovações no trabalho docente se organizam a partir da reforma do pensamento e da
emergência de novas �nalidades educacionais, o que leva à ruptura com o ensino tradicional, disciplinar e centrado na
exposição docente. As práxis inovadoras, guiadas pela sensibilidade humana, pela ciência com consciência, valorizam o
humano, a criatividade, o diálogo, os princípios da transdisciplinaridade e operadores do pensamento complexo.

Neste sentido, a transdisciplinaridade visa a construção de outros níveis de percepção e consciência, que possibilitem aos
homens a construção de novas concepções, atitudes e propostas metodológicas criativas e inovadoras rumo à construção
do conhecimento . Os operadores do pensamento complexo são instrumentos de autoconhecimento: capacitam a forma
de pensar, re�etir e considerar os múltiplos aspectos de uma mesma realidade. Permitem, sobretudo, a busca e o
estabelecimento das ligações entre objetos, fatos, dados ou situações que parecem não ter conexões entre si. Possibilitam
o entendimento de como as coisas podem in�uenciar umas as outras e que propriedades ou ideias novas podem emergir
dessas interações. Trata-se, pois, de instrumentos de articulação que ajudam a sair da linearidade habitual e enriquecem a
capacidade de encontrar soluções, desenhar cenários e tomar decisões. Evitando a construção do conhecimento de forma
fragmentada .
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Os processos de inovação são incertos, no entanto, são apostas que demandam dos sujeitos a construção de estratégias
criativas no processo educativo-formativo, a partir da intencionalidade deste pensamento complexo ao religar
conhecimentos e práticas . E, sobre estas mudanças no cenário educacional e as iniciativas de inovação didática e
curricular existem três questões que devem ser enfrentadas: (1) de natureza metodológica, que levanta a discussão sobre
os conceitos de inovação e de competência; (2) de natureza política, que trata das questões de resistência e de adesão às
inovações, associadas ao afastamento entre a universidade e a comunidade; (3) de natureza histórico-cultural e cientí�ca,
que lida com a tradição do ensino em saúde, tão fortemente consolidada na conhecida dicotomia teoria-prática .

Os currículos inovadores procuram priorizar estratégias transformadoras de ensino-aprendizagem; buscam o aprendizado
que promova competências que inter-relacionem habilidades e atitudes re�exivas e críticas tanto quanto de conhecimento
pro�ssional. Além disso, promovem integração vertical e horizontal das disciplinas e ambientes de ensino nos diversos
níveis de assistência à saúde .

Entre as principais características, os métodos inovadores de ensino-aprendizagem mostram claramente o movimento de
migração do “ensinar” para o “aprender”; o desvio do foco do docente para o discente, que assume a corresponsabilidade
pelo seu aprendizado; a valorização do “aprender a aprender” e o desenvolvimento da autonomia individual e das
habilidades clínicas, de comunicação, prática e ética; além de um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida –
educação permanente. Para tal, as novas propostas educacionais privilegiam as metodologias ativas, participativas e
problematizadoras de aprendizagem, com aprendizado integrado e em cenários diversos, contextualizados com a
realidade .

As diretrizes educacionais e as estratégias de ensino-aprendizagem devem ser discutidas em seu contexto de
determinantes: o Projeto Pedagógico da instituição, a organização curricular, a visão de ciência, de conhecimento e da
função social da universidade. Ainda, a adoção de qualquer estratégia de inovação deve considerar a prática de avaliação
integrada à re�exão e à transformação. A avaliação deve ser processual e formativa para a inclusão, autonomia, diálogo e
re�exões coletivas, em busca de respostas e caminhos para a solução de problemas, intervenções e acompanhamento de
avanços discentes .

As inovações, entendidas como ruptura paradigmática, exigem dos docentes recon�guração de saberes e favorecem o
reconhecimento da necessidade de trabalhar no sentido de transformar. Frente ao desa�o de atuar com as inovações
didáticas no processo de ensino-aprendizagem, o docente, rotineiramente, encontra di�culdades, desde a própria
compreensão da necessidade de ruptura com o tradicional até o conhecimento e domínio de estratégias de ensino
inovadoras, a ponto de não saber discernir qual delas aplicar conforme o contexto que encontra e como criar outras
técnicas que melhor se adaptem à realidade em que atua .
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Diante da ruptura do paradigma dos métodos tradicionais de ensino, emerge a utilização das metodologias ativas, que têm
como princípio teórico a inovação e autonomia do aluno. Adotam-se, então, novas formas de ensino e de organização
curricular na perspectiva de integrar teoria/prática, ensino/serviço, interdisciplinaridade e multipro�ssionalidade.
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Assim, a educação na sociedade do conhecimento deve pressupor um estudante autônomo, que autogerencie e
autogoverne seu processo formativo. Essas metodologias inovadoras buscam desenvolver a capacidade de re�exão sobre
problemas reais e a formulação de ações originais e criativas capazes de transformar a realidade social, favorecendo o
processo de ensino-aprendizagem. Coloca-se como meta alcançar e motivar o estudante mediante o problema
apresentado dentro do cenário educacional, relacionando sua história e passando a ressigni�car as suas
descobertas.

Team-based Learning como Método de Ensino-aprendizagem

Dentro das atuais demandas sociais, somadas à necessidade de um novo per�l de pro�ssionais e busca por inovações
pedagógicas no ensino em saúde, está inserida a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Essas
metodologias envolvem a participação ativa do discente, novas atitudes pedagógicas do docente e o interesse, aliado ao
empenho, da instituição em busca da efetividade na aprendizagem.

Sander  conceitua a efetividade, na constituição do julgamento de qualidade na gestão da educação, como “o critério
político que re�ete a capacidade administrativa para satisfazer as demandas concretas feitas pela comunidade externa”
(p.47). É um critério substantivo extrínseco que re�ete a capacidade de a educação responder as preocupações, exigências
e necessidades da sociedade.

Neste contexto, está inserido o Team-Based Learning, traduzido para a língua portuguesa como Aprendizagem Baseada em
Equipes (TBL/ABE). Uma estratégia de ensino-aprendizagem ativa, que oferece aos estudantes oportunidades para aplicar
o conhecimento conceitual através de uma sequência de atividades em busca da efetividade do processo de ensino-
aprendizagem. Se dá através do estudo prévio individual fora da sala de aula para discussão em sala de aula em equipes,
em que se dá importância aos conceitos do curso e suas aplicações .

Durante as aulas em formato TBL/ABE, os estudantes conseguem atingir um melhor desempenho no processo de ensino-
aprendizagem. Esse desempenho está relacionado às suas atitudes sobre o trabalho em equipe, o melhor aprendizado em
relação aos conhecimentos especí�cos, o desenvolvimento de competências e habilidades para resolver problemas. Além
de promover a comunicação da equipe, garantir motivação e altos níveis de participação em sala de aula .

Desenvolvido pelo professor de gestão e negócios Larry Michaelsen na década de 1970, inicialmente para cursos de
Administração, o TBL/ABE procurava criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho em grandes grupos de
aprendizagem .

A partir da década de 1990, ganhou popularidade na educação médica e um número crescente de escolas tem adotado o
TBL/ABE em algum formato como estratégia de ensino. Haidet e colaboradores (2002)  descobriram uma variedade de
combinações e permutações de TBL/ABE por meio de uma diversidade de con�gurações no ensino de ciências da saúde.
Eles, posteriormente, padronizaram a maneira como o método deve ser implementado e utilizado46.
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Na busca por atender as demandas e os problemas sociais, o método possui fundamentação teórica baseada no
construtivismo social. Uma corrente pedagógica que defende que “[...] o conhecimento é visto como construído por um
sujeito (estudante) em interação com o seu meio social (escola e cultura extraescolar)” . Os autores, ainda, enfatizam que
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a construção do conhecimento tem um componente social e não pode ser gerada apenas por um indivíduo agindo
independentemente do seu contexto social. Dessa forma, Vygotsky 5  passa a ser um referencial importante desta
corrente pedagógica, em função de sua argumentação plausível e consistente sobre a construção de conhecimento
mediada por interações sociais .

Diante desta fundamentação, o docente se torna um facilitador/mediador para a aprendizagem em um ambiente despido
de autoritarismo e que privilegia a igualdade. O TBL/ABE propõe que as experiências, os conhecimentos prévios dos
estudantes e a relação interpessoal devem ser evocados na busca pela aprendizagem efetiva. Neste sentido, a resolução
de problemas é parte importante do processo. Além disso, a vivência da aprendizagem e a consciência de seu processo
(metacognição) são privilegiadas. Outra importante característica do construtivismo social é a aprendizagem baseada no
diálogo e na interação entre os estudantes, o que contempla as habilidades de comunicação e trabalho colaborativo em
equipes  que são necessárias ao futuro pro�ssional e que estão previstos nas DCNs brasileiras para os cursos da área
da saúde.

A partir da utilização do TBL/ABE, em consonância com as DCN para os cursos de Fisioterapia, o docente deve despertar e
promover no discente uma aprendizagem colaborativa e ativa. Precisam se concentrar nos tipos de exercícios de aplicação
que serão usados, pois isso pode ter um impacto signi�cativo na qualidade da educação dos estudantes, desempenho
acadêmico e futuro desempenho no local de trabalho – SUS. Cabe ao docente, neste tipo de estratégia de ensino,
incentivar a aplicação do conhecimento em ambientes de cuidados de saúde de forma contextualizada, em busca de uma
educação mais crítica e transformadora .

Especi�camente, o TBL/ABE é caracterizado por três etapas essenciais: (1) preparação individual do discente (pré-classe);
(2) avaliação de garantia de preparação que ocorre de forma individual (individual readiness assurance test - iRAT) e em
equipes (group readiness assurance test - gRAT); e a maior parte do tempo na sala de aula dedicada a (3) tarefas de
aplicação dos conhecimentos (conceitos) .

Com a utilização do TBL/ABE, os estudantes têm um desempenho signi�cativamente melhor, principalmente relacionados
às suas atitudes sobre o trabalho em equipe. Assim, o método é instrutivo não apenas para o ensino do conteúdo clínico,
mas também para a prática clínica, desenvolvimento de habilidades para resolver problemas, promover a comunicação da
equipe e garantir altos níveis de participação em sala de aula .
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Outra vantagem signi�cativa do uso do TBL/ABE em sala de aula é o efeito positivo na assistência ao paciente. Os alunos
são responsabilizados pelo preparo individual pré-classe, pelas avaliações (iRAT e gRAT) e o seu desempenho na equipe
durante os exercícios de aplicação. Isso proporciona uma motivação signi�cativa para assistir e participar das aulas, além
de promover a produção do conhecimento a partir de conceitos básicos que culminam na resolução de problemas e os
casos preparam o aluno para a vivência prática.

Vijayalakshmi e colaboradores  exploraram a percepção e desempenho sobre TBL/ABE no ensino de anatomia da RAK
Medical and Health Sciences University, Ras Al Khaimah UAE, e concluíram que o TBL/ABE facilitou o aprendizado em grupo
para os estudantes do primeiro ano e pode ser utilizado como um dos importantes métodos de ensino junto com outras
metodologias. Livingston, Lundy e Harrington  avaliaram as percepções dos estudantes de Fisioterapia sobre o TBL/ABE
em um curso de anatomia em nível de pós-graduação e concluíram que os estudantes de �sioterapia relataram uma
experiência positiva geral no uso do TBL para aprender anatomia em termos de responsabilidade, preferência por modo de
aprendizagem e satisfação. Essa experiência positiva com a TBL foi acompanhada pelo sucesso do desempenho acadêmico.
Dadas as características e preferências de aprendizagem nesta geração de estudantes de pós-graduação, TBL é um método
de ensino que é recebido positivamente e resulta em melhor desempenho acadêmico e aprendizagem.

Assim, o TBL/ABE bene�cia os estudantes de três maneiras: (1) faz com que o discente compreenda e justi�que suas
discussões em equipe; (2) melhora aprendizado e os conhecimentos; e (3) o aproveitamento das equipes, uma vez que os
docentes são capazes de fornecer tarefas para tomadas de decisão que necessitem da discussão em equipe para sua
resolutividade .
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Considerações Finais

O TBL/ABE é um método de ensino efetivo no processo de ensino-aprendizagem. Esta a�rmação é possível após a analise
acerca da melhora do desempenho acadêmico nas diversas etapas que esta estratégia de ensino propõe. A partir da
interação inter e intragrupo, os alunos conseguem adquirir, além dos conhecimentos especí�cos do curso, habilidades e
competências importantes para uma boa prática pro�ssional. Dentre essas: a melhora nas relações interpessoais, o
trabalho em equipe, o gerenciamento de con�itos intragrupos, a tomada de decisão, resolução de problemas e a melhora
na criticidade e re�exão no processo de ensino-aprendizagem.

Como em outras estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem, o TBL/ABE possui limitações e fatores que di�cultam sua
implementação, manifestada por meio da necessidade do planejamento prévio e no empenho docente com o processo de
ensinagem. Os docentes da área da saúde possuem uma resistência às mudanças didáticas. Nota-se que muitos docentes
advindos dos modelos tradicionais de ensino possuem di�culdades em romper com o paradigma destes modelos de
ensino em busca de inovações didático-metodológicas.

Para a efetividade do TBL, há a necessidade de uma ruptura paradigmática com os métodos tradicionais de ensino, ainda
muito vigentes nas IES, o mantém os alunos afastados dos conhecimentos contextualizados com a realidade de saúde.
Desta forma, o papel do docente neste processo deve, além de transmitir conhecimentos especí�cos e de facilitador do
aprendizado, desempenhar uma variedade de outras funções. Estes papéis se enquadram nas dimensões do ensino, na
interação com os alunos, no auxílio no processo de aprendizagem do estudante, empenho e planejamento com objetivos
de aprendizagem condizentes. Cada um destes diferentes papéis demanda a aquisição de habilidades e competências
especí�cas de cunho educacional, que resultam diferentes expertises aos docentes.
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Resumo: O presente artigo relata experiências integradas de ensino, pesquisa, extensão e cultura realizada junto aos
cursos de Direito e Arquitetura e Urbanismo da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional
Goiás da Universidade Federal de Goiás. Referidas experiências estão sendo desenvolvidas no âmbito dos projetos “Tô
ligado! Produção de mídia em direitos humanos” e “Direitos Humanos nas Ondas do Rádio”, que objetivam a produção de
material audiovisual de curta duração e conteúdo radiofônico que expliquem temas de direitos humanos, sistema de
justiça e cidadania por meio de conteúdos, ferramentas e linguagem acessíveis e relacionados a situações do cotidiano.
Para tanto, esses projetos veiculam seus produtos em vídeos em meios virtuais e em programa de radiodifusão
comunitária, bem como utiliza outras redes sociais para divulgação de informações úteis à tradução de conhecimento
técnico-cientí�co para linguagem que permita à população ter acesso a informações necessárias ao conhecimento e defesa
de direitos humanos, bem como que permita sua interação por meio da propositura de novos materiais e sua participação
na produção dos conteúdos veiculados.

1. Introdução

No ano de 2018, um conjunto de docentes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás
da UFG propôs dois projetos que visam articular ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura com a produção de material
audiovisual por parte dos estudantes dos cursos de Direito e Arquitetura e Urbanismo, em atividades curriculares e ações
junto à comunidade interna e externa à Universidade. Referidos projetos buscam responder a demandas por conhecimento
de direitos geradas na realidade-contexto no qual a Unidade Acadêmica está inserida e para tanto visa quali�car um
conjunto de estudantes, sob o ponto de vista técnico jurídico, por um coletivo docente engajado na práxis de direitos
humanos, especialmente de direitos sociais.

O objetivo principal é que esses sujeitos da universidade desenvolvam as habilidades necessárias para intervirem no
contexto comunitário local promovendo e difundindo conhecimentos sobre direitos. A indissociabilidade dos saberes nas
dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, provocou o coletivo docente a elaborar ações de
intervenção nos marcos da metodologia participativa no âmbito da extensão universitária, de modo que os problemas
concretos (demanda por conhecimento e informações sobre direitos) existentes em nível local possam ser trabalhados
pelo coletivo discente e docente envolvido.



Esses projetos, que se encontram em andamento, são intitulados “Tô ligado! Produção de mídia em direitos humanos” e
“Direitos humanos nas ondas do rádio” e têm como público alvo a comunidade ouvinte das rádios comunitárias e
educativas da Cidade de Goiás e a comunidade virtual que busca conteúdos educativos na rede mundial de computadores.

O projeto "Tô ligado! Produção de mídia em direitos humanos" (cadastrado junto à Pró- Reitoria de Extensão e Cultura sob
o código PJ524-2018, com execução prevista para o período compreendido entre 01/03/2018 e 31/12/2018) tem por objetivo
produzir material audiovisual de curta duração que explique temas de direitos humanos, sistema de justiça e cidadania
por meio de conteúdos, meios e linguagem acessíveis e relacionados a situações do cotidiano. Para tanto, veicula vídeos
em meios virtuais, especialmente a plataforma YoutTube, para divulgação de informações úteis à tradução de
conhecimento técnico- cientí�co para linguagem que permita à população ter acesso a informações necessárias ao
conhecimento e defesa de direitos humanos, bem como que permita sua interação por meio da propositura de novos
materiais e sua participação na produção dos conteúdos veiculados.
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O projeto “Direitos humanos nas ondas do rádio” (cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura sob o código
PJ515-2018, com execução prevista para o período compreendido entre 18/06/2018 a 31/12/2018) promove um programa de
rádio de caráter informativo, de curta duração, com veiculação semanal, com utilização de linguagem acessível, para
esclarecer dúvidas, explicar e debater temas de direitos humanos, sistema de justiça e cidadania relacionados a situações
do cotidiano. O projeto é desenvolvido em parceria com a Vila Boa FM 87,9 MHz, emissora de radiodifusão comunitária e
educativa sediada na Cidade de Goiás 6  e mantida pela Associação “Sociedade Ação Comunitária e Cidadania da Cidade
de Goiás-GO” 7 .

2. Desenvolvimento

2.1. Fundamentação teórica
A universidade no século XXI tem sido questionada quanto à sua pretensa exclusividade como instituição produtora e
transmissora de conhecimentos, o que redunda no que Boaventura de Sousa Santos quali�ca como crise de legitimidade
da universidade. A essa crise, soma-se a crise de �nanciamento, tendo em vista medidas neoliberais de redução de
recursos �nanceiros destinados às universidades e a pressão para que elas se tornem vendedoras de serviços no mercado
de produtos acadêmicos acessíveis a quem pode pagar por eles. Soma-se também a crise epistemológica, uma vez que a
universidade se situa como instituição edi�cada num contexto histórico e geográ�co especí�co criador de uma
racionalidade com pretensões universais que vem demonstrando insu�ciências e incoerências para lidar com questões
complexas da sociedade plural contemporânea. Estas crises exigem que a universidade repense seus cânones, seus
métodos de pesquisa e ensino e o modo como ela se abre para a comunidade que a circunda.

No campo das ciências sociais aplicadas, especialmente do direito, pelo menos duas dessas crises se revelam na
manutenção de um linguajar especializado e incompreensível para a maior parte da população, que muitas vezes não
conhece a sistemática básica do sistema de direitos e do sistema estatal de resolução de con�itos, e na formação de
pro�ssionais para venda de serviços ao mercado e que não se enxergam como agentes pedagógicos e co- construtores de
saberes necessários ao exercício da cidadania. Tanto a Universidade e seus cursos jurídicos têm di�culdades em se
comunicarem e serem compreendidos pela comunidade, o que conduz a conteúdos muitas vezes social e politicamente
descontextualizados ou ao fechamento para questões e saberes gestados fora de seus domínios de especialidade. Com
isso, a universidade tem di�culdade em se a�rmar com instituição re�exiva da sociedade.

Não obstante, sugere-se que intervenções no campo audiovisual eletrônico e virtual podem contribuir para a melhoria da
relação entre universidade e sociedade, permitindo divulgar o que a instituição produz e obter junto à sociedade questões,
temas, situações, informações, saberes que provoquem novas re�exões e ações de ensino, pesquisa e extensão por parte



da universidade. A massi�cação de acesso a tecnologias comunicacionais, embora ainda não tendo atingido toda a
população brasileira, permite aos membros da comunidade universitária serem agentes produtores de conteúdos, por
meio do uso de telefones celulares com tecnologia de gravação, edição e publicação virtual de imagens, áudio e vídeo, ou
por meio de câmeras fotográ�ca e �lmadoras hoje mais acessíveis quanto ao seu custo e ao modo de operação.
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Os estudantes de hoje têm, no geral, muito mais familiaridade com essas ferramentas tecnológicas do que antes e, de fato,
já são produtores de conteúdos para a rede mundial de computadores. Esses conteúdos, que hoje alimentam bancos de
dados preparados para responder ao usuário por meio de oferta de produtos e serviços para venda, e a capacidade juvenil
para sua produção podem ser canalizados para a elaboração de materiais acadêmica e socialmente relevantes,
contribuindo para a difusão de informações importante para o exercício da cidadania.

Não obstante, conforme adverte Rosane Lacerda (2016, p.317), "Em um tempo cada vez mais marcado pelo uso de
tecnologias digitais, demandas pelo direito à comunicação radiofônica parecem um anacronismo. Mas o acesso à
informação via rádio continua popular [...]". Nesse sentido, o desenvolvimento de ação extensionista em parceria com
meios de comunicação supre uma lacuna notada na localidade (qual seja, a inexistência de ações desta natureza) ao
tempo em que contribui para satisfazer a demanda gerada (conhecimento de direitos e as formas de garanti-los e acessá-
los). Desenvolve-se, deste modo, o que Michel Thiollent (2003, p.23) denomina metodologia participativa, na qual os
destinatários são atores e não meros receptores de conhecimentos dos pesquisadores.

Nas experiências aqui relatadas promove-se um diálogo entre ações extensionistas e atividades disciplinares, para cumprir
os preceitos constitucionais de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e de que a produção e a programação
das emissoras de rádio etelevisão e os meios de comunicação social eletrônica atendam preferencialmente a �nalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas 8 .

Com isso, busca-se promover uma educação jurídica que recupere as capacidades de sentir e pensar, por meio de práticas
pedagógicas capazes de desenvolver o ver, o fazer, o sentir, o falar, o ouvir para despertar a percepção dialógica da
realidade e desenvolver a autonomia e responsabilidade política e cognitiva dos estudantes diante do contexto histórico
social. Ensinando, aprende-se, pois, como outrora defendeu Paulo Freire, "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 2014, p. 95).

2.2. Justi�cativa
Com isso, ambos os projetos se justi�cam por quatro ordens de necessidades: I) integrar ensino, pesquisa e extensão, para
quali�car a sala de aula como espaço e tempo que cria bases para a investigação cientí�ca, divulgação e aplicação dos
conhecimentos transmitidos e gerados, e apreensão de novos conhecimentos obtidos por meio do diálogo com a
comunidade externa à Universidade; II) implantar novas práticas e instrumentos de ensino-aprendizagem e de ampliar as
ferramentas metodológicas, para que os estudantes possam se tornar sujeitos ativos da produção de conhecimento,
através do uso de meios de comunicação de massa, de tecnologias eletrônicas, e redes virtuais de informações; III) divulgar
resultados de estudos, re�exões, e pesquisas realizados pela Universidade para a comunidade externa que a �nancia, em
meios de grande alcance e que contribuam para a formação cidadã da comunidade externa; IV) estabelecer canais em que
a população possa demandar e participar da produção de conteúdos educativos junto à Universidade.
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2.3. Objetivos



Assim, as experiências aqui relatadas têm por objetivo: I) dialogar com a comunidade externa sobre temas, problemas,
questões, casos que devam ser estudados pela Universidade ou em conjunto com ela; II) dar visibilidade às ações de
ensino e pesquisa da Universidade junto à comunidade externa; III) propor mudanças metodológicas na educação jurídica,
por meio da adoção de metodologias ativas; IV) envolver a comunidade externa na produção de material educativo; V)
promover a formação dos estudantes em ações de extensão e cultura e habilitá- los para o uso de ferramentas básicas de
produção audiovisual.

2.4. Metodologia
Os projetos propõem que estudantes, docentes, e técnicos participantes utilizem ferramentas disponíveis e difundidas,
como telefones celulares, câmeras fotográ�cas e �lmadoras, bem como utilizem o espaço cedido pela emissora parceira,
para produzir imagens, vídeos, áudios e programa de rádio. Para tanto, promove o�cinas de capacitação para o uso dessas
ferramentas. Depois, os materiais produzidos são veiculados na rede mundial de computadores, especialmente na
plataforma YouTube e nas redes sociais Facebook e Instagram. No YouTube, um dos docentes responsáveis mantém um
canal para divulgação dos produtos do projeto, cujo acesso se dá pela seguinte ligação:
https://www.youtube.com/channel/UCALAEw8e5frGxYmzy-pjN6A?view_as=subscriber. Por sua vez, os conteúdos são
organizados em temas a serem estudados para produção de roteiros ou “scripts” prévios à elaboração de materiais, com o
�m de organizar as informações dentro do tempo disponível. Estes conteúdos devem atender preferencialmente a
questões que mobilizam o contexto temporal e espacial em que são produzidos. Por isso, essa produção de materiais
audiovisuais busca estar integrada a atividades de ensino e pesquisa.

No caso do programa de rádio, optou-se pelo gênero informativo, para difundir notícias e informações de natureza
educativa. Para tanto, utilizam-se formatos de radiojornal ou de boletins, com recurso a entrevistas, mesas-redondas ou
debates. Para sua realização, os docentes e estudantes se organizam para que, a cada semana, um conjunto de duas a
quatro pessoas conduza o programa a partir de temas norteadores. É de se destacar que esta atividade é realizada fora do
horário de aulas de todos os participantes e também fora da Universidade. O programa é produzido nos estúdios da
emissora parceira9, localizado em um bairro periférico da Cidade de Goiás. Referido estúdio é de pequenas dimensões e
tem capacidade para comportar quatro pessoas, sendo uma delas o sonoplasta, a outra o apresentador (em geral um dos
docentes coordenadores) e as demais os estudantes ou entrevistados. A emissora cede um sonoplasta para dar suporte ao
programa, sem custos para a Universidade. Também disponibiliza seus telefones, �xo e móvel, para recepção de
intervenções ao vivo do público, por meio de ligação ou mensagem de texto enviada através do aplicativo Whatsapp. Ela
igualmente divulga e transmite o programa ao vivo na rede mundial de computadores por meio de seu sítio virtual e de
aplicativos eletrônicos nos quais veicula sua programação. O programa, também intitulado “Direitos humanos nas ondas
do rádio”, foi incluído na grade 9  permanente da emissora e vem sendo veiculado às segundas-feiras, entre 11h30m e 12h.
Nele, os momentos de fala são intercalados com execução de músicas cujo conteúdo esteja relacionado aos temas
abordados. Essas músicas são brasileiras e selecionadas entre diversos gêneros, como forma de diversi�car o repertório
musical, especialmente buscando ir além do que é dominante na indústria cultural. Para isso, é necessário informar
previamente a emissora, para planejamento e registro das músicas veiculadas. Por não ter estrutura para produção
musical, foi preciso produzir vinheta de abertura em outra rádio local e os custos foram partilhados entre professores e
estudantes participantes.
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Além disso, os docentes responsáveis elaboraram orientações destinadas aos estudantes participantes, enfatizando o
seguinte: I) necessidade de preparação prévia, com antecedência, do material de apoio, considerando o estudo do tema e
sua atualidade; II) organização do grupo de estudantes para divisão de tarefas, cobertura em caso de imprevistos, cuidado
com a própria saúde, especialmente com a voz; III) utilização de linguagem adequada à proposta do programa e ao
público-alvo; IV) comportamento durante a ação de extensão, valorizando-se a pontualidade, a cordialidade, o respeito
com os outros, o compromisso ético com a ação coletiva, e o fato de que os membros da comunidade universitária
representam a instituição.

https://www.youtube.com/channel/UCALAEw8e5frGxYmzy-pjN6A?view_as=subscriber


Depois de publicados os materiais produzidos, espera-se que as pessoas que tenham acesso a eles interajam, questionem,
divulguem e compartilhem o material produzido, de modo a provocar novas demandas, novos estudos, re�exões e
materiais. Essa interação almeja integrar membros da comunidade na produção de novos materiais a serem veiculado, o
que é possível mediante a participação da população no programa de rádio e também pelo canal ativo na plataforma
YouTube, para publicação dos vídeos e áudios produzidos. Para tanto, além da veiculação do programa de rádio ao vivo,
buscar-se-á a disponibilização eletrônica dos conteúdos por meio da tecnologia de "podcasts". Caso haja disponibilidade
técnica e interesse das partes envolvidas, os programas produzidos poderão ser compartilhados para outros rádios
comunitárias e educativas integrantes da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO). Também se almeja
criar páginas e per�s no Facebook e no Instagram. Em todas essas redes sociais eletrônicas, mesmo que os per�s sejam
criados individualmente pelos docentes, faz-se obrigatória referencia à marca da UFG.

2.5. Resultados
Quanto aos conteúdos produzidos, o projeto já conta com trinta e nove vídeos publicados nas seguintes listas disponíveis
no sítio virtual YouTube: I) Tô ligado na Reforma Trabalhista!,com catorze vídeos 10 , produzidos junto à turma da
disciplina Direito do Trabalho II, do curso de Direito, no segundo semestre letivo de 2017; II) Tô ligado no direito à cidade!,
com nove vídeos 11 , produzidos junto à turma da disciplina A Cidade e Lei, do curso de Arquitetura e Urbanismo, também
no segundo semestre letivo de 2017; III) Tô ligado no Poder Legislativo!, com quatro vídeos 12 , produzidos junto à turma
da disciplina Estágio Supervisionado III, do curso de Direito, no primeiro semestre letivo de 2018; IV) Tô ligado na Reforma
Trabalhista - 2ª temporada, com doze vídeos 13 , produzidos junto às turmas de Direito Processual Trabalhista e Direito do
Trabalho I, do curso de Direito, também no primeiro semestre letivo de 2018. Até novembro de 2018, a lista contava com mil
cento e sessenta visualizações, de acordo com as estatísticas do YouTube.
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Entre os meses de junho e agosto de 2018, foram veiculados treze programas de rádio para apresentar e debater a Reforma
Trabalhista (Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 e Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), com a participação da turma da
disciplina Estágio Supervisionado V, do curso de Direito. Entre os meses de setembro e dezembro, o programa vem
discutindo o tema do impacto das eleições e das relações políticas para os direitos humanos, com a participação de
estudantes extensionistas, técnicos administrativos e entrevistas, mas sem vinculação a disciplinas. Até o dia 19 de
novembro, foram veiculados nove programas.

Considerações Finais

As experiências aqui relatadas vêm apresentando para os sujeitos envolvidos um conjunto de potencialidades, que podem
ser sintetizadas da seguinte forma: efetiva integração entre ações de ensino, pesquisa e extensão; ampliação do conceito
de sala de aula; ampliação do uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com maior envolvimento dos
estudantes no processo educativo; estímulo à criatividade e diversi�cação dos instrumentos de aprendizagem; mudança
na cultura do ensino do direito, ainda centrada nas aulas-conferência e no docente; liberdade de pensar e criar resultando
em diferentes estratégias para abordagem dos temas trabalhados, como dramatizações, paródias musicais, simulações
jornalísticas e documentais, e elaboração de animações; uso de diferentes habilidades e competências, como pesquisa,
produção escrita, criação de cenários, planejamento dos vídeos e programas de rádio, expressão verbal e física, estudos
sobre música e imagens, estímulo à desinibição, melhoria da oratória e da argumentação; vivência de situações reais,
especialmente em atividades de estágio; respostas positivas da comunidade externa participante, com intervenções nos
programas de rádio e comentários nos vídeos publicados no YouTube, bem como em outras intervenções presenciais;
ampliação da rede de parcerias da UFG para atividades de estágio, extensão e pesquisa; aumento da visibilidade da
Universidade junto à comunidade local e potencial ampliação junto à comunidade regional e nacional.



Em outra via, os projetos relatados contam com algumas fragilidades que interferem em seu desenvolvimento. Enfrentam a
desarticulação dos mecanismos institucionais para registro e validação das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
uma vez que a UFG ainda não conta com um sistema de registro de projetos de ensino, experiências pedagógicas
inovadores ou práticas de estágio, e os sistemas de registro de projetos de extensão e pesquisa não se comunicam. As
ações aqui relatadas quase não puderam ser registradas como projetos de extensão porque a atual resolução da UFG que
regulamenta a matéria prevê que “as ações previstas nas atividades das disciplinas ou na matriz curricular dos cursos não
poderão ser consideradas como de extensão ou cultura, independentemente do público atingido” 14 , o que revela
di�culdades e obstáculos institucionais para o cumprimento do denominado tripé constitucional da universidade. Além
disso, os produtos desenvolvidos disputam visibilidade em meio a um conjunto incalculável de informações, algoritmos,
notícias pagas e falsas informações contidas na rede mundial de computadores e nos demais meio de comunicação de
massa, reduzindo seu alcance e con�abilidade como fonte de conhecimento. Soma-se a persistente di�culdade da
comunidade universitária com a linguagem não acadêmica e com a comunicação com a comunidade externa para uma
melhor percepção dos problemas por ela vividos e tidos por ela como relevantes, o tempo diminuto para veiculação de
informações complexas e o menor interesse dos estudantes quando o projeto não está articulado com disciplinas
obrigatórias dos cursos.
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Neste cenário, as experiências relatadas colocam-se diante de alguns desa�os, quais sejam: obtenção de maior apoio
institucional, especialmente por meio de estrutura material e de pessoal técnico para suporte às atividades, obtenção de
�nanciamento para aquisição de equipamentos e concessão de bolsas, maior envolvimento dos estudantes fora das
atividades curriculares obrigatórias, aumento da participação da comunidade na condição de produtora de conteúdo e
maior integração com outros projetos na Universidade.
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Prefácio
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É com satisfação que apresentamos o E-book do Simpósio do Ensino Criativo, Colaborativo e Inovador (SECCI), promovido
pela Pró-Reitoria de Graduação. O evento, organizado pela Comissão para o Desenvolvimento do Ensino Criativo,
Colaborativo e Inovador (DECCI), foi realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2018, com o intuito de estimular a re�exão e
a discussão sobre o ensino, bem como socializar estratégias que favoreçam o aprendizado crítico, re�exivo e de qualidade,
no âmbito da Universidade.

O E-book oferece ao leitor a oportunidade de ampliar suas re�exões em relação a formação continuada do docente para o
processo de ensino-aprendizagem, o compartilhamento de boas práticas e o uso de diferentes estratégias de ensino.
Contribui para a valorização e o reconhecimento do trabalho docente dedicado ao desenvolvimento e aprimoramento
contínuo do ensino. Proporciona ainda, a perspectiva de criar uma rede colaborativa de troca de experiências no ensino
das diferentes áreas do conhecimento.

A re�exão sobre a formação do Professor e o processo ensino-aprendizagem nos seus diferentes aspectos é apresentada
no artigo que trata da relação das concepções de formação de professores com o protagonismo estudantil, resgatando o
papel do professor, do estudante e do conhecimento, enquanto unidade da teoria e da prática. Em outro artigo, os autores
além de aprofundarem o “Re) Pensar do Lugar da História e Filoso�a da Ciência no Processo de Ensino-aprendizagem e na
Formação de Professores” ampliam o debate sobre a importância de integrar a teoria e a prática, a forma e o conteúdo, e
em qual contexto histórico e social se deu a produção do conhecimento como premissas para o êxito do processo de
ensinar e aprender.

No artigo “aprender a ensinar lá e aqui: desa�os decorrentes de estar entre culturas acadêmicas diversas” poderá ser
observada a experiência docente no processo de ensino-aprendizagem e o uso de algumas práticas de ensino
contextualizados as diferenças acadêmicas e socioculturais entre Portugal e Brasil. E ainda, as mudanças no ensino
decorrentes da reforma do ensino superior denominada Processo de Bolonha.

O artigo “O Programa Aprendizagem para o 3º Milênio: Institucionalização de Práticas Educativas Inovadoras na UnB”
apresenta a análise das ações e o impacto do programa no processo de desenvolvimento e aprimoramento contínuo do
ensino. Destaca-se a valorização do trabalho docente no ensino, o oferecimento de oportunidades para a formação
continuada do docente, a troca de experiências entre os pares, o incentivo do desenvolvimento de produtos ou
metodologias de ensino, e o foco na aprendizagem do estudante.

O compartilhamento de experiências, de boas práticas no ensino e de diferentes estratégias para condução do processo de
ensino-aprendizagem podem ser veri�cados no artigo “Epistemologia da Práxis como Base do Ensino Criativo, Colaborativo
e Inovador”. Onde podem ser veri�cados os resultados satisfatórios do andamento de um componente curricular desde o
seu planejamento, o acordo de desenvolvimento estabelecido com os estudantes, a execução de diferentes estratégias de
ensino, conforme o conteúdo a ser trabalhado. E o êxito obtido nos resultados de um ensino produtivo, signi�cativo e
transformador dos sujeitos.

02

Experiência de ensino integrado com o contexto social pode ser veri�cada nos resultados do “Projeto de Ensino
Transdisciplinar ‘Os Brasis e o ser Brasileiro’: Estudo Coletivo e Problematizado ao Religar de Saberes em Torno de Obras
Literárias” com práticas inovadoras de ensino que integram conteúdos de diferentes componentes curriculares. O projeto
propõe estimular e valorizar a participação, a re�exão, a crítica, a criatividade, a estética, a problematização e o contexto



da realidade social. Ressalta o processo de ensino-aprendizagem transformador do estudante a partir do trabalho
colaborativo.

Outras possibilidades de práticas de ensino participativas podem ser analisadas no Relato de Experiência o “Exame Clínico
Objetivo Estruturado como Metodologia de Ensino-Aprendizagem”, que aborda a sua aplicação no processo de ensino além
do uso em avaliações. Esta experiência permite a integração de conteúdos de diferentes componentes curriculares em uma
situação que simula a atuação pro�ssional em um contexto próximo a realidade de assistência ao sujeito. Além disso,
motiva o estudante a aprimorar seu aprendizado por meio da experiência de sentir a responsabilidade na tomada de
decisão a partir do embasamento teórico e do desenvolvimento de habilidades e atitudes.

O relato de experiência “Construção do Conhecimento em Hematologia Clínica por meio de Mapas Conceituais”, cuja
metodologia participativa teve boa aceitação dos estudantes, resultou como uma forma de ensino que propicia a re�exão,
a crítica e a participação colaborativa do estudante no processo de ensino-aprendizagem.

Outro artigo apresenta a aprendizagem baseada em Equipe (ABE) / Team-Based Learning (TBL). Nesta iniciativa, o processo
de ensino-aprendizagem desenvolvido em equipe pode contribuir para o desenvolvimento da capacidade de atuação
colaborativa e transformadora do estudante na solução de problemas e tomada de decisão. A problematização do
conhecimento a ser trabalhado deve ser contextualizada nos diferentes aspectos histórico, social e cultural.

Na perspectiva de ampliar o conceito de sala de aula diversi�cando e valorizando as oportunidades de ensino-
aprendizagem com práticas integradoras o artigo “Tô Ligado! Produção de Mídia em Direitos Humanos” e “Direitos Humanos
nas Ondas do Rádio” apresenta resultados de experiências integradas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura na Regional
Goiás. A estratégia foi e�caz para promover o aprendizado a partir das necessidades sociais com a participação da
comunidade.

Agradecemos a todos que contribuíram para a elaboração deste E-book, que certamente servirá como apoio para o
aprimoramento contínuo do desenvolvimento do ensino re�exivo, crítico, criativo, colaborativo, inovador, transformador e
comprometido com o contexto social. Desejamos uma excelente e agradável leitura.

Flávia Aparecida de Oliveira

Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Goiás no ano de 2018.

Professora Associado, lotada no Setor de Patologia Geral, Departamento de Biociências e Tecnologia do Instituto de
Patologia Tropical de Saúde Pública – DEBIOTEC / IPTSP / UFG.
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Para falar de saúde rimando Precisa de inspiração
Somos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, �sioterateutas
Cordelistas somos não
Mas fazemos de tudo um pouco Para educar a população

Dessa vez nossa missão
É de ambiente educacional falar Um assunto muito sério
Mas que necessário se faz abordar Ensino que se diz certo
Pode ou não, nos por a pensar
Vale mesmo então, é em sua base nos aprofundar

Ensino tradicional, a exempli�car Aluno sentado e anotando
Só olha o paciente
Numa mesa rígida passando mal
Não o toca com a alma e nem com seu avental
Doutor! Doutor! Estou passando mal! Tome o remédio e não ande mais descalço
Disse o sorriso falso de um futuro pro�ssional

Esse mesmo aluno, para casa logo se põe a marchar Dormir logo precisa
Amanhã tem mais aula Rotina sem �m
Logo vem a prova

No dia seguinte cansado Escuta o professor atacado:
Você não sabe isso ainda não?! Vá para a sala estudar
Bom pro�ssional não será

O aluno enfurnado na biblioteca Decora e memoriza conteúdo sem �m
Experimenta os conhecimentos numa boneca Mas mal olha para seu jardim

Prova atrás de prova Aula atrás de aula
Não percebe que o paciente desaprova Sua falta de empatia
De novo no hospital Esse exame está anormal Mal percebe o aluno
Que de desigual e anormal O que grita mesmo,



É a miséria e pobreza Que à alma e à carne
Dano irreparável, se põe a perpetuar

A bebida e o cigarro é o problema O estudante diz que essa é a algema E ainda,
Bupropiona, sertralina ou zolpidem é que é o esquema

Passaram-se vários anos Agora o aluno está se formando
Sem saber que a saúde é coletiva
Ou ainda, determinantes e condicionantes Em nada podem afetar
Ok!Ok!Ok!
Estamos aqui apenas para
O destino do paciente, à sorte lançar
Política, coletividade e economia O novo pro�ssional não sabia
Brigava com o paciente o tempo todo Mas enxergar sua realidade não ia

Péra!
De ambiente educacional estamos falando! Pois é nele
E como esse processo ensino-aprendizagem é conduzido
É que podemos
Essa realidade transformar!

Para isto, uma última coisa falamos E assim encerrar
Este lindo cordel, que alma e avental, deseja tocar: Diga-me e eu Esquecerei;
Mostre-me e eu lembrarei; Mas
Envolva-me e eu aprenderei!

Produto desenvolvido na disciplina: Metodologias Inovadoras Para Docência Em Saúde. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de

Medicina, Universidade Federal de Goiás.

Apresentado no dia 23 de novembro de 2018.
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Resumo: Este texto tem como objetivo estabelecer uma relação entre a ideia de protagonismo estudantil/juvenil e as
concepções de formação de professores na contemporaneidade. Inicialmente, discute os signi�cados e usos desse termo.
Em seguida, apresenta as concepções de formação de professores na contemporaneidade, destacando o papel do
professor, do aluno e do conhecimento.

As concepções de formação de professores estão vinculadas, em cada momento histórico, a uma concepção de educação,
de escola, de processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, a uma determinada compreensão do papel do
professor, do aluno e do conhecimento.

As preocupações em torno da tríade: professor, aluno e conhecimento na educação, de modo geral, e na formação de
professores, em particular, tem se desenvolvido e se traduzido, ao longo da história, em diversas formas de entendimento
do ser, do fazer e do pensar do professor, ou ainda, tem se apresentado em diferentes abordagens teóricas e práticas sobre
a formação docente.

Nos últimos anos, o uso frequente do termo protagonismo estudantil/juvenil em artigos e eventos cientí�cos da educação,
bem como em propostas educacionais, projetos pedagógicos, na legislação e no discurso de professores, nos leva a
questionar os signi�cados e usos desse termo e buscar compreender os nexos constitutivos com certas concepções de
formação de professores na contemporaneidade.

Percebe-se, em uma consulta rápida aos documentos ou textos que empregam esse termo, que há uma pluralidade de
signi�cados atribuídos ao protagonismo estudanti/juvenil. Em decorrência disso, faz-se necessário uma melhor
compreensão dos signi�cados e usos do termo - protagonismo estudantil/juvenil.

O termo protagonismo, de acordo com o dicionário Aurélio (1986, p. 1405), signi�ca:

1 - Desempenho do papel de protagonista (de peça teatral, �lme, série televisiva, livro, etc.); 2 - Qualidade do que se destaca em
qualquer acontecimento, área ou situação.

Veri�ca-se que o termo signi�ca, por um lado, aquele que assume o papel principal em uma peça, ou �lme ou livro, etc, ou
aquele que ocupa o lugar central em um acontecimento.

No campo educacional, protagonismo estudantil ou juvenil tem sido empregado para referir-se a autonomia, a
participação, a cidadania, a ação do aluno tanto no processo ensino – aprendizagem, na escola, de modo geral, como em
movimentos sociais, de caráter político.



A ideia da ação como princípio pedagógico, traduzida na concepção do aluno ativo, autônomo, produtor de seu próprio
conhecimento e, consequentemente na concepção do professor como mediador, orientador, ou ainda, naquele que cria as
condições para o aluno “aprender a aprender”, veri�cadas no �nal do século XX e presentes nas primeiras décadas do
século XXI con�rmam uma tendência que vinha se delineando, já na passagem do século XIX para o século XX, que se
expressavam pelas concepções da escola ativa. John Dewey (1979), nos Estados Unidos, é considerado seu principal
representante.
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As concepções da escola ativa desembarcam fortemente no Brasil a partir dos meados de 1920, impulsionadas pelas
transformações políticas, econômicas e sociais e pelo crescente processo de urbanização e industrialização daquele
momento. Esse ideário foi disseminado por meio do movimento que �cou conhecido como escola nova ou escolanovismo.
Movimento, este, que defendia o aluno na centralidade do processo educacional e se opunha a escola tradicional, na qual
o professor era visto como o centro do processo ensino aprendizagem e detentor da função de transmitir o conhecimento.

No início da década de 1980, no momento de redemocratização do país, veri�ca-se a retomada da ideia do aluno como
sujeito autônomo e ativo na construção de sua aprendizagem, em decorrência da emergência da tendência pedagógica do
construtivismo, que se fundamentava inicialmente nas concepções e formulações do teórico Jean Piaget e, posteriormente
teve a incorporação de outras teorias psicológicas, como por exemplo a abordagem histórico – cultural, dando origem a
novas denominações como sócio-construtivismo, co-construtivismo, sócio-interacionismo ou interacionaismo. Em que
pese as diferenças conceituais e epistemológicas entre essas abordagens, todas defendiam a atividade, a autonomia do
aluno, ou ainda o aluno como centro do processo ensino – aprendizagem.

Ferretti, Zibas e Tartuce (2004) a�rmam que o termo protagonismo emerge nos documentos o�ciais a partir da década de
1990, tendo como principal difusor dessa ideia as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Resolução n.
3/1998. Para esses autores, inclusive, a ideia de protagonismo é um dos eixos estruturantes desse documento.

... a ênfase no protagonismo juvenil permeia tanto o eixo de gestão quanto o eixo curricular da reforma do ensino médio, decorrendo
daí nosso interesse em tentar de�nir mais precisamente esse conceito, reconhecidamente �uído e multifacetado, carregado de
signi�cado pedagógico e político, o que o torna um potencial catalisador de con�itos e, portanto, um fértil objeto de estudo. (FERRETI;
ZIBAS; TARTUCE, 2004, p. 412)

Contudo, alertam que no texto da LDB/96 já estava presente a ideia da importância da participação dos alunos. Portanto,
pode-se a�rmar que é no contexto dos documentos legais do �nal do século XX que o termo protagonismo aparece pela
primeira vez.

O que explica a emergência desse termo naquele momento? Para esses autores são

as transformações sociais e culturais que con�guram as chamadas sociedades pós-modernas ou pós-industriais, as profundas
mudanças que ocorrem no campo do trabalho estruturado sob o capital, o vertiginoso avanço nos campos cientí�co e tecnológico”.
Fatos que, para eles, produziram “simultânea e contraditoriamente a a�rmação e negação de paradigmas, valores, concepções e
práticas de trabalho, de vida e de educação. (FERRETI; ZIBAS; TARTUCE, 2004, p. 412/413)

Diante disso, surgiu, para esses autores, “uma urgente necessidade social de promover, de maneira sistemática, a formação
de valores e de atitudes cidadãs que permitissem a esses sujeitos conviver de forma autônoma com o mundo
contemporâneo” (2004, p.413). O protagonismo juvenil seria assim a forma de dar conta dessa formação para a “moderna
cidadania”, ou para essa sociedade que se constituía.
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A revisão bibliográ�ca sobre o tema realizada por eles indica que o "protagonismo dos jovens/alunos" é um conceito
passível de diferentes interpretações e, além disso, imbrica outros conceitos igualmente híbridos, como "participação",
"responsabilidade social", "identidade", "autonomia" e "cidadania".

Isto posto, cabe perguntar: o que há de novo, nesse momento, que reacendeu e realimentou o uso do termo protagonismo
juvenil/estudantil no discurso, na literatura e nas propostas pedagógicas?

Veri�ca-se que os textos que referem-se ao protagonismo estudantil, em particular, dizem respeito aos movimentos que
nos últimos quatro anos tiveram o engajamento de jovens, como, por exemplo: o “Vem pra rua” e o “RUA” – anticapitalisa.
Porém, o que tem sido considerado um marco, ou o momento emblemático do protagonismo estudantil foram as
ocupações das escolas pelos alunos secundaristas em 2016, principalmente em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro e Paraná,
em defesa da educação pública e em reação a medidas governamentais que colocavam em risco a educação pública,
gratuita, laica e de qualidade socialmente referendada.

Esse fenômeno estudantil tem implicado em algumas re�exões e tomadas de ações e medidas nas escolas do ensino
médio, ou, pelo menos em algumas delas, como: maior aceitação da participação dos alunos na gestão da escola, nos
processos de avaliação, na criação de grêmios estudantis, de jornais, de rádios, entre outros. Além disso, veri�ca-se que a
ideia do protagonismo estudantil também tem sido canalizada e direcionada para supostamente fundamentar propostas
de mudanças no interior das práticas pedagógicas, como por exemplo, na concepção do aluno, de professor, de ensino e de
conhecimento.

Atualmente, a renovação desse movimento de tomar o aluno como protagonista de sua aprendizagem, de seu
conhecimento, ou como protagonista de seu futuro, ou como o centro de todo o processo ensino - aprendizagem e o
professor como apenas aquele que orienta esse processo encontra uma forte defesa em publicações da área da
administração de empresas e também nas publicações do Instituto Lemam, do Instituto de Co-responsabilidade da
Educação (ICE), entre outros dessa natureza.

Para Costa, do Instituto de Co-responsabilidade da Educação, o

Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam os âmbitos de seus interesses individuais e
familiares e que podem ter como espaço a escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a
sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de mobilização que transcendem os limites de
seu entorno sócio- comunitário. (COSTA, 2000; 90)

Para a escola de negócios, a Faculdade Paulista e Ensino Superior (FAPPES), por exemplo, o protagonismo estudantil
signi�ca que o aluno tem autonomia para escolher quando, onde e como estudar as disciplinas de seu interesse. Com base
nas metodologias ativas, criaram o sistema Blox que permite que o aluno monte a própria grade curricular, a partir de
assuntos oferecidos pela instituição e de acordo com os seus próprios interesses.
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Outro exemplo disso, O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) lançou em 2017 as Diretrizes de formação de
professores para o uso de tecnologias, que, de acordo com o documento, “fornecem subsídios para a estruturação de
formações inovadoras e de qualidade para professores, que associem momentos de experimentação, teóricos e práticos,
com relação ao uso pedagógico de tecnologias em sala de aula”. (p.3). Nas diretrizes é possível veri�car a ideia do
protagonismo dos alunos, inclusive, uma das tarefas essenciais do professor é valorizar esse protagonismo, assumir um
papel de mediador e estimular o desenvolvimento da autonomia.

Mas, o que há de comum entre os estudos iniciais de Ferretti, Ribas e Tartuce (2004) na literatura especializada, no texto da
reforma do ensino médio sobre o protagonismo e atualmente nessa literatura sobre esse mesmo termo?

Em particular, pode-se responder a essa questão, destacando o seguinte entendimento da própria análise dos autores
mencionados.



Essa forma de encarar e promover a participação de jovens e adolescentes abre, potencialmente, perspectivas para ações solidárias e
meritórias diante das necessidades imediatas da população e dos próprios jovens. Entretanto, carrega consigo a possibilidade de
despolitizar o olhar sobre as determinações da pobreza e sua manutenção, desviando o foco das preocupações do debate político e
social sobre tais determinações para o da ação individual ou coletiva, com vistas a minorar, de modo funcionalista, "os aspectos
negativos do pós-industrialismo", designação eufêmica para os desdobramentos sociais e econômicos da atual fase do capitalismo
mundial. Nesse sentido, apesar do teor de questionamento das decorrências negativas do "pós-industrialismo", o protagonismo pode
encaminhar a promoção de valores, crenças, ações etc. de caráter mais adaptativo que problematizador. (FERRETTI; RIBAS; TARTUCE,
2004, p. 417/418)

Isso signi�ca que o protagonismo estudantil tanto nos documentos o�ciais a partir da década de 1990, como na literatura
especializada do início do século XXI como nessa atual literatura mencionada, em certo sentido, despolitiza a ação dos
estudantes, retira dessa ação as questões políticas e ideológicas, higieniza e esvazia de signi�cado histórico e lógico a
atividade e a participação dos estudantes. Visto que a ideia de protagonismo se volta para as questões do interior da sala
de aula, para as questões metodológicas, ou seja, se resume a adoção de uma prática pedagógica.

Mesmo quando esse protagonismo aparenta ter um caráter mais político e social, como por exemplo, quando o educador
Antônio Costa do ICE diz:

O protagonismo juvenil deve priorizar a intervenção comunitária, procurando, com a ação concreta dos jovens, contribuir para uma
sociedade mais justa, a partir da incorporação de valores democráticos e participativos por parte dos jovens e da vivência do diálogo,
da negociação e da convivência com as diferenças sociais. Assim, o protagonismo juvenil pressupõe sempre um compromisso com a
democracia.

Entretanto, para que se desenvolva o protagonismo juvenil é necessário desenvolver um novo tipo de relacionamento entre jovens e
adultos, em que o adulto deixa de ser um transmissor de conhecimentos para ser um colaborador e um parceiro do jovem na
descoberta de novos conhecimentos e na ação comunitária. (COSTA, 2000, p. 92)
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O que se pode perceber dessa a�rmação, na verdade, é a face conservadora, economicista e adaptativa do discurso do
protagonismo. De modo que o protagonismo estudantil serviria a tornar o jovem mais solidário e autônomo diante desse
mundo desigual e perverso, porém não está dada a possibilidade desse jovem de questionar as desigualdades e propor
outras possibilidades alternativas de sociedade. O protagonismo é entendido de modo funcional e dirigido a manutenção
das coisas como elas estão.

Diferentemente do que a literatura e esses documentos apresentam, é importante destacar que protagonismo
estudantil/juvenil não se resume a ação de poder escolher a grade curricular, o quê e o como estudar, a ter maior
participação na sala de aula, a ser visto como construtor de seu conhecimento ou responsável por sua aprendizagem e
também não se resume a participar dos processos avaliativos, mas envolve, sobretudo, apropriar-se dos conhecimentos
cultural e socialmente construídos pela humanidade e por meio deles e com base nesses conhecimentos ser capaz de
pensar e repensar o mundo e a sociedade, de modo a re�etir, interpretar, reinterpretar e agir em busca da construção de
um mundo melhor, mais justo, mais humano e mais fraterno.

Diante desse entendimento do protagonismo estudantil/juvenil, cabe perguntar qual a relação entre a formação de
professor e o protagonismo estudantil/juvenil? Ou, dito de outro modo, o que as concepções de formação de professores
têm a dizer sobre o protagonismo estudantil/juvenil?

Desde a emergência da modernidade, a escola, em particular, dentre as várias instituições sociais modernas, ocupa cada
vez mais uma posição de destaque na manutenção e na disseminação ideológica do desenvolvimento do capital (CAMBI,
1999). É inerente à modernidade e ao mundo contemporâneo o caráter reprodutor da educação, ou seja, a escola, no modo
de produção capitalista, é concebida como um dos meios fundamentais de manutenção do capitalismo, tanto por meio da
formação como da preparação da força de trabalho. Evidentemente que nesse processo de reprodução do capital, ao



mesmo tempo, se faz presente o aspecto emancipador da escola, ou a possibilidade de construção de alternativa
societária.

A educação moderna, assim, vai se constituindo em um instrumento ideológico fundamental e necessário ao
desenvolvimento do capital, vai sendo constituído uma ligação orgânica entre a educação, particularmente a escolar, e a
sociedade. Ao longo desse processo, vão se formando distintos projetos societários, subjacentes a esses encontram-se
projetos políticos para a sociedade e vinculados a esses, encontram-se ainda distintas propostas de organização ou re-
organização do ensino em todos os graus e ramos.

Essa reorganização da escola, do ensino e dos processos de escolarização implica de imediato a rede�nição da(s) teoria(s)
pedagógica(s) que orienta(m) os �ns educacionais e que seleciona(m) os meios para se alcançar tais propósitos, ou seja,
torna-se necessário uma mudança radical na concepção �losó�ca, ética e moral de educação e de escola para atender as
novas demandas e necessidades sociais. Nesse processo de reorganização educacional e pedagógica, os cursos de
formação de professores sofrem, em alguma medida, modi�cações em sua concepção, em seus princípios, em seus valores
e em suas práticas com o objetivo de se ajustar as novas atribuições destinadas à escola.
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Assim nas propostas de reorganização do ensino e nas propostas de reformulação dos cursos de professores se
manifestam distintas concepções de sociedade, de homem, de educação e escola, as quais, por sua vez, se fundamentam
em abordagens �losó�cas, psicológicas e ideológicas que se apoiam em diferenciadas concepções de mundo.

Nessa perspectiva, entendendo que os processos educativos, de modo geral, e o escolar, em particular, não são neutros e
nem descontextualizados, mas, ao contrário, mantém uma relação dinâmica e contraditória com os processos sociais,
pretendo de forma breve apresentar as abordagens, concepções e práticas predominantes da formação de professores na
contemporaneidade e suas implicações educacionais, em especial, no papel do professor, do aluno e do conhecimento.

Dentre as classi�cações das abordagens de formação de professores, adotou-se a de Diniz-Pereira (2007), sua análise
baseia-se nos estudos elaborados por Carr e Kemmis (1988), mas também contempla e sintetiza as características
fundamentais de cada uma das perspectivas ou tradições de formação, inclusive a de Liston e Zeichner (1997) e a de Pérez
Gómez (1998), que gozam de grande prestígio no universo acadêmico. Diniz-Pereira (2007) elabora, no texto Paradigmas
contemporâneos da formação docente 2 , um quadro interpretativo das tendências de formação, agrupando-as em três
grandes modelos: os modelos técnicos, os modelos práticos e os modelos críticos, descritos a seguir.

Modelos técnicos: consideram que as questões educacionais são problemas técnicos e, portanto, devem ser tratados
tecnicamente, mediante a aplicação de uma teoria cientí�ca ou uma teoria. A prática, nesses modelos, é vista como local
de aplicação desse conhecimento cientí�co. O professor é um mero técnico que recorre aos conhecimentos técnico-
cientí�cos para solucionar os problemas técnicos do ensino. O aluno, de modo geral, é visto como sujeito passivo, com
pouca ou nenhuma possibilidade de participação no processo ensino - aprendizagem e ainda como receptáculo de
conhecimentos transmitidos pelo professor.

Modelos práticos: O princípio pedagógico deweyano “aprender fazendo”, ou aprender por meio da ação, e a compreensão
de pensamento re�exivo do professor nele implícita são considerados os germes do que constituir-se-ia, a partir dos anos
1960, como racionalidade prática, ou perspectiva prática (PÉREZ GÓMEZ, 1998; ZEICHNER, 2008, 2008ª; DINIZ-PEREIRA, 2008).
A perspectiva prática coloca-se em oposição ao modelo da racionalidade técnica e entende que o professor deve basear
seu julgamento, suas ações, seu fazer, na experiência, na sua prática cotidiana, inclusive na elaboração curricular. Cabe ao
professor, portanto, não transmitir conhecimentos, mas, ao contrário, por meio de sua experiência e prática dar a direção
ou redireção do processo ensino - aprendizagem. Aos alunos cabem também vivenciar na prática os conhecimentos, as
teorias para levantar hipóteses, testá-las e, inclusive refutá-las, en�m “aprender fazendo”. No entendimento que o
processo de ensino se assemelha ao processo de aprendizagem, de modo que o professor é um aluno e o aluno também é
um professor. Schwab, nos Estados Unidos, e Stenhouse, na Inglaterra, nos anos 1960, foram os teóricos que contribuíram
para fundamentar outra concepção de professor, como prático, e ressaltar sua importância na formulação curricular. Schön



(2000) também é apontado como um teórico que, nos anos 1970, chamou novamente a atenção para a importância da
prática, da ação na formação dos futuros professores.
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Modelos críticos: O adjetivo “crítico” conferido a essa perspectiva de formação de professores abre muitas possibilidades
de entendimento e de signi�cados diferentes. A despeito dos enfoques teórico-metodológicos distintos, esses aproximam-
se, por um lado, pela crítica à perspectiva técnica e à perspectiva prática e, por outro, pela pretensão de articular uma
concepção de ensino como prática social com um processo de desenvolvimento da autonomia dos próprios professores, de
modo a elaborar uma abordagem crítica não apenas da sala de aula como também do contexto educacional e institucional.
Autores como Zeichner (2008; 2008ª) e colaboradores, bem como Carr, Kemmis (1988) e colaboradores estariam inseridos
nesses tipos de modelos críticos.

A perspectiva crítica, diferentemente da perspectiva prática e da re�exiva, não se resume a re�exões sobre a própria
experiência ou sobre os problemas que emergem da prática dos professores, mas é crítica também das instituições e das
estruturas em que os professores desenvolvem seu trabalho.

Nesse sentido, a re�exão crítica tem como ponto de partida a prática, a experiência do professor, mas também lança mão
de um arsenal teórico crítico para fundamentar a re�exão do professor sobre sua atividade, sua ação e também sobre a
escola, seu funcionamento, sua organização e sua função política e social.

Contudo, apesar de enfatizar a importância dos conhecimentos teóricos, ou das teorias acadêmicas públicas, como
denomina Zeichner (2008), a �nalidade do trabalho docente é levar os alunos a construção de teorias pessoais, teorias que
advém da re�exão sobre a re�exão da ação. Por isso, Zeichner, Carr e Kemmis e colaboradores defendem que essa prática
teorizada pelos alunos deve ser posteriormente socializada nas comunidades de aprendizagem ou junto a outros
pesquisadores. Processo que levaria a construção de uma tradição de teoria e de investigação educativa decorrente das
pesquisas dos alunos – futuros professores sob a orientação e direção de seus professores.

Como se nota, a ideia do protagonismo estudantil/juvenil, traduzido na ação, na autonomia do aluno ou do futuro
professor, encontra apoio nos aportes teóricos, especialmente, dos modelos de formação de professores práticos e críticos.
Embora não se pode a�rmar que no modelo da racionalidade técnica não haveria uma atividade ou uma ação do aluno.
Visto que o próprio Piaget (1994; 1976) nos ensinou que a atividade do aluno que promove seu desenvolvimento não se
resume a uma ação física e motora, mas é uma ação predominantemente interna, cognitiva e endógena, essa ação,
portanto, é lógica - matemática, operacional e re�exiva.

Com base nesse entendimento, deve-se apresentar uma análise das implicações educacionais dessas abordagens, em
particular práticas e críticas, e, na sequência, a questão do protagonismo estudantil/juvenil.

Em primeiro lugar, os modelos práticos e críticos, em sua tentativa de romper com o modelo da racionalidade técnica, cuja
ênfase está posta no professor e, consequentemente, no conhecimento, dão destaque ao papel do aluno como sujeito
ativo, autônomo, participativo e como aquele que é o construtor de seu próprio conhecimento, ou seja, põem a ênfase no
protagonismo estudantil/juvenil, com isso o papel do professor e do conhecimento torna-se secundário.
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Em segundo lugar, percebe-se nessas duas abordagens: prática e crítica, por um lado, uma exacerbação da prática, da
experiência ou de uma teoria imediatamente referida à prática, por outro, um ofuscamento da importância da teoria,
principalmente das teorias que não têm essa característica de ser imediatamente referidas à prática, mas possuem um
valor inestimável de compreensão e interpretação da realidade e, consequentemente da educação.

Terceiro, as críticas ao enfoque positivista dessas abordagens, e, ao mesmo tempo, a defesa intransigente na formulação
de uma nova concepção de ciência ou teoria educativa, como base na experiência prática do professor, na verdade, pode-



se revelar solidária de abordagens que trazem em seu interior uma crítica radical e demolidora do projeto iluminista. O
projeto iluminista defende a importância de se garantir a todos e todas o acesso aos conhecimentos sistematizados e aos
bens culturais da humanidade, visto que este projeto parte do suposto de que a apropriação desse cabedal de
conhecimentos é que permitiria a emancipação do indivíduo.

Quarto, a aproximação, estabelecida por essas abordagens, entre o senso comum e o conhecimento cientí�co concorre
para o descrédito da teoria e para a valorização e prevalência da prática, ou para o praticismo. Mesmo quando se referem à
práxis, ou à ação pensada e re�etida, a teoria enfatizada é a teoria que advém da prática, da experiência do professor,
portanto, não é qualquer teoria. Em outras palavras, ao se nivelar ação do professor a ação do aluno ou ao se estabelecer
uma equivalência entre as teorias acadêmicas do professor e as teorias pessoais dos alunos, esse procedimento promove
um descrédito das teorias, do conhecimento dos professores, na esteira disso uma desvalorização do próprio professor.

Quinto, a ideia de comunidades críticas de pesquisadores ou comunidades autorre�exivas, defendidas pelas abordagens
críticas, sugerem um potencial formativo interessante. Porém, se a ênfase de todo o processo for posta na prática, na
experiência ou no protagonismo desse sujeito, essas comunidades, no limite, podem obscurecer o papel do próprio
professor e do conhecimento.

Por isso, entende-se que uma concepção de educação e de formação de professores que pretenda dar voz e lugar a ação,
ao protagonismo estudantil/juvenil e ainda superar o praticismo, a instrumentalização da teoria, o imediatismo, o primado
da ação, da técnica não pode negar as contribuições das ciências, da �loso�a, da literatura e das artes. Nesse sentido,
defende-se, neste trabalho, a concepção da formação cultural como princípio educativo, ao mesmo tempo, como
abordagem que se opõe e se distancia da formação proposta pelas abordagens práticas e críticas.

A concepção da formação cultural de professores tem como base teórica abordagens �losó�cas, pedagógicas e
psicológicas, como por exemplo, as denominadas de histórico – cultural, sócio – cultural, ou ainda a psicologia social de
Adorno e Horkheimer (1985), e Adorno (1995; 1995ª; 2003). Abordagens, estas que defendem o papel ativo do aluno, de seu
protagonismo, mas sem descuidar ou obscurecer o papel do professor e, muito menos do conhecimento sistematizado.
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Considerações Finais

A educação como formação cultural é um ensino fundamentado em uma sólida formação cultural, no intuito deve propiciar
ao aluno, ou ao futuro professor, não só conhecimentos práticos, experienciais e pedagógicos, mas conhecimentos sobre a
cultura em geral, no pressuposto de que o acesso à cultura, de modo geral, e, claro, aos conhecimentos cientí�cos,
�losó�cos e artísticos permitiria, isso sim, a elevação da consciência dos professores e de seus alunos. Isso signi�ca
a�rmar que o protagonismo, a ação, a autonomia do aluno é necessária e bem vinda ao processo ensino – aprendizagem,
contudo essa atividade passa necessariamente pela ação, pelo protagonismo e pela autonomia do professor. Nesse
sentido, a possibilidade de re�exão, interpretação e intervenção da realidade pelo aluno está condicionada a apropriação
desses conhecimentos, contemplando ainda as dimensões artísticas, literárias e estéticas da cultura.

Cabe ressaltar ainda que a ideia de protagonismo estudantil/juvenil não se pauta apenas em questões da ordem da
prática pedagógica, ou diz respeito a adoção de metodologias de ensino, por isso essa noção deve-se ancorar, de fato, em
uma práxis e não em uma ação sem re�exão, ou em um praticismo estéril e sem sentido.

En�m, a ação do aluno ou do jovem se pauta ou se fundamenta na re�exão crítica, aprofundada, a qual, por sua vez, apoia-
se em conhecimentos históricos, �losó�cos, culturais, sociais e políticos da realidade, ou seja, esse protagonismo emerge e
se revela por meio da unidade teoria e prática.
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Resumo: Neste artigo é apresentada uma re�exão crítica a respeito da História e Filoso�a da Ciência (HFC) na sua relação
com o ensino de Ciências a partir de uma perspectiva dialética. Considerando a história da relação entre a HFC com o
ensino e os estudos sobre a lógica dialética, advogamos que a HFC pode ser uma abordagem didática de pensar o
conteúdo. Nesse movimento, percebemos que é essencial que a HFC seja incorporada como estratégia didática
contextualizada/contextualizadora no processo de construção do conhecimento, mas não como um conteúdo a mais a ser
trabalhado ou como uma metodologia a mais do currículo. Compreendemos que essa relação HFC e o modo de pensar o
processo de ensino- aprendizagem pode se apresentar como um eixo uni�cador que perpassa todo ensino de Ciências na
escola, dando organicidade aos conteúdos e superando a dicotomia entre a teoria e prática. Investimos aqui na ideia que a
HFC como estratégia didática trabalha forma e o conteúdo num movimento dialético, visando a superação tanto do “ensino
conteudista”, quanto a “epistemologia da prática”.

A inserção da HFC no campo educacional

Num movimento dialético é possível perceber que existem “duas histórias”, aquela vinda das transformações da matéria na
Natureza (História Natural) e a que vem das transformações das relações de produção humana (História Social). Porém,
elas não existem separadamente, já que estão reciprocamente relacionadas e é exatamente dessa relação que emerge a
Ciência (NASCIMENTO Jr., SOUZA e CARNEIRO, 2011).

Compreender a Ciência e ensiná-la a partir do seu movimento histórico e suas bases �losó�cas tem provocado a atenção
de pesquisadores e professores. Nesse percurso a História e Filoso�a da Ciência (HFC) é um campo de estudo que vem
construindo, a partir de pesquisas sistemáticas, suas bases teóricas enquanto área do saber. Ao mesmo tempo, é uma área
com implicações para o ensino de Ciências (MARTINS, 2007) que vem sendo analisada sob diferentes perspectivas, como
conteúdo das disciplinas cientí�cas, metodologia, objeto de pesquisa ou ainda como abordagem didática.

De acordo com Prestes e Caldeira (2009), a HFC na sua relação com o ensino de Ciências não é uma discussão nova, pois já
no século XIX a Associação Britânica para o Avanço da Ciência (BAAS), na Grã-Bretanha, solicitava que fossem ensinados
aos estudantes os processos cientí�cos e não apenas os produtos da Ciência. No século XX, desde a década de 1990
ocorreu uma reaproximação signi�cativa entre o ensino de Ciências e a perspectiva histórica e �losó�ca da Ciência. A
inserção de aspectos históricos e �losó�cos quando devidamente contemplados no ensino de Ciências pode possibilitar a
ação de “humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; pode
tomar as aulas de ciências mais desa�adoras e re�exivas, permitindo, o desenvolvimento do pensamento crítico”
(MATTHEWS, 1995, p. 165).
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Matthews (1995) e Campanário (1998) já alertavam no �m da década de 1990 sobre a necessidade do ensino de Ciências ir
além das tradicionais aulas, nas quais os conhecimentos cientí�cos eram apresentados fora de uma estrutura lógica linear,
datada de marcos cientí�co, de uma Ciência desprovida de in�uências sociais e econômicas que a determinam, forma
direta ou indireta. Esses autores ressaltam a relevância de se ensinar aos estudantes os processos cientí�cos, não somente
os produtos da Ciência.

Para isso, é preciso compreender que a realidade é historicamente construída e que o conhecimento cientí�co faz parte
dessa construção, sendo assim, ser necessário explicitar o caminho da construção dos conhecimentos cientí�cos para que
esses façam sentido na escola. Nesse contexto, esses conhecimentos perdem o papel meramente instrumental e se
constituem um componente básico para a leitura e crítica da realidade multifacetada (NASCIMENTO Jr.; SOUZA; CARNEIRO,
2011). A HFC pode colaborar para percepção da realidade em suas múltiplas determinações, em um movimento do
pensamento sobre a construção do conceito pela sua abstração. Para Kosik (2011, p. 37):

A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento para o qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta
abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade é, por conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo
para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno.

Portanto, a totalidade não signi�ca a compreensão de todos os fatos, mas sim a análise das suas múltiplas determinações,
como um todo estruturado. Para Engels (1976) o movimento dialético, em seu sentido mais amplo, “compreende todas as
transformações e processos que se produzem no Universo, desde a simples mudança de lugar até a elaboração do
pensamento (p. 41)”. É importante destacar que no materialismo dialético “a natureza e o homem vivem num processo de
constante fazer-se de tal maneira que, da matéria (Natureza) surge o homem que, com seu trabalho, transforma a Natureza
e a si próprio e, nesse processo, ele projeta o seu futuro e inventa o pensamento” (NASCIMENTO Jr.; SOUZA; CARNEIRO, 2011,
p. 225).

No Brasil, um dos primeiros documentos o�ciais a elucidar esta proposta foram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
do ensino fundamental, na década de 1990 e do ensino médio, já nos anos 2000 (BRASIL, 1998; 2000). Eles enfatizaram a
relevância da HFC como complemento de outras abordagens no ensino cientí�co e indicam que seus elementos podem
conferir um caráter integrador ao currículo, uma vez que permitem aos alunos a compreensão das relações entre produção
cientí�ca e contextos sociais, econômicos e políticos. Contudo, cabe salientar que apesar de defenderem a abordagem
histórico-�losó�ca, os PCN apresentam a HFC de forma vaga e sem uma fundamentação teórico-metodológica,
apresentando lacunas em relação às concepções epistemológicas (ALMEIDA, 2014).
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Pelo PCN se tratar de um documento, um produto social construído pelo homem em sua prática social e política, é possível
perceber as intencionalidades atreladas ao modo de produção capitalista ao transpor a lógica da fragmentação para o
processo de ensino- aprendizagem, presente nos bastidores de sua elaboração. O documento materializa uma proposta
curricular que separa a forma do conteúdo, enfatizando o papel da forma (modos/metodologias de ensinar).

Recentemente os editais do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para livros de Ciências (Edital PNLD, 2016) e de
Biologia (Edital PNLD, 2015), também demarcaram a importância da HFC no ensino de Ciências e Biologia. A falta da
temática foi tido como um item de exclusão de uma obra do processo de seleção. O edital de Convocação n. 01/2013 para o
PNLD de Ciências da Natureza (Biologia) de 2016, por exemplo, explicitou no item “Critérios eliminatórios da área de
Ciências da Natureza” a demanda de observar se a obra analisada “desenvolve os conteúdos e apresenta as atividades, de
forma contextualizada, considerando tanto a dimensão histórica da produção de conhecimento (...)” (p. 63).

De acordo com Gil-Pérez et al. (2001) e Ferraz e Oliveira (2006), a maioria dos professores do ensino básico possui uma
visão empírico-indutivista da Ciência. Segundo esses pesquisadores, essa visão além de in�uenciar na organização do



trabalho didático dos docentes, também guia suas estratégias pedagógicas. Isso por sua vez, confere um obstáculo para
que esses docentes elaborem aulas, projetos e unidades de ensino, por exemplo, que tenham como pressupostos a HFC
para o ensino de Ciências/Biologia.

Em relação à formação de professores, a inserção da HFC nos currículos das licenciaturas é ainda incipiente, pois essa
discussão tem sido observada nos últimos dez anos no Brasil. Para Martins (2007, p. 115), “vários cursos de licenciatura das
áreas cientí�cas, nos últimos anos, têm contemplado essa questão”, mas ainda existe uma carência de professores com
formação adequada para pesquisar e ensinar a história da Ciência, limitando-se a considerar essa perspectiva apenas
como um conteúdo em si não como abordagem histórico- �losó�ca dos conteúdos.

A HFC, como proposta de se constituir o fundamento de uma didática para o ensino, suscita uma retomada histórica e
�losó�ca do modo de constituição de uma Ciência e seus conceitos. Pode ainda, ser uma proposta mais abrangente e
contextualizada dos fatos cientí�cos, pela qual a aprendizagem das Ciências também contempla uma aprendizagem sobre
as Ciências (MARTINS, 2007). Didática, neste trabalho, entendida como aquilo que é capaz de: “a) ajudar os alunos a pensar
teoricamente (a partir da formação de conceitos); b) ajudar o aluno a dominar o modo de pensar, atuar e investigar a
ciência ensinada; c) levar em conta a atividade psicológica do aluno (motivos) e seu contexto sociocultural e institucional”
(LIBÂNEO, 2015, p. 16).
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Realizando ações didáticas que retomem o movimento histórico entre forma e conteúdo no processo de ensino de um
conteúdo cientí�co, a HFC pode possibilitar a apropriação de um saber por meio da construção de um concreto pensado. A
forma na perspectiva de análise pode ser compreendida como a didática pertinente ao percurso lógico- histórico do
conceito cientí�co a ser estudado, por conter as metodologias de investigação e sua transposição às de ensino, e não o
processo inverso.

Com essas posturas buscamos, não somente, analisar o desenvolvimento do pensamento cientí�co ao longo da história da
Ciência, mas também revelar o processo de construção deste pensamento em conceitos históricos que nos possibilitam
promover a compreensão do pensamento de um conceito e sua constituição enquanto produção humana.

Diante do exposto, nesse texto não será contemplado discussões sobre a presença ou ausência da HFC no ensino de
ciências, mas será problematizado “qual” HFC foi historicamente relacionada a esse ensino. Destacar as bases teóricas e
epistemológicas que fundamentam a HFC se torna importante para que o professor possa inclusive se posicionar de forma
crítica acerca dos discursos presentes nos documentos o�ciais.

Abordagem ou conteúdo: possibilidades distintas para a HFC no ensino

Martins (2007) indica que o ensino a partir da HFC pode se apresentar em duas vertentes como conteúdo (forma) ou
abordagem (conteúdo-forma). Superar a concepção de HFC como conteúdo a ser ensinado indo em direção da HFC como
abordagem, requer um conhecimento histórico, ontológico e epistemológico da Ciência a ser trabalhada (MARTINS, 2006).
Como um conteúdo, a HFC é tida como mais uma disciplina do processo formativo, pode se constituir um adendo, mais
uma metodologia e não uma proposta formativa, por não representar uma forma de pensar a Ciência.

A HFC como conteúdo se apresenta apenas como uma perspectiva de inserção de elementos históricos e �losó�cos no
ensino, e ainda que feita com qualidade não assegure a integração desses conhecimentos no processo ensino
aprendizagem, ou ainda uma re�exão mais aprofundada, por parte dos professores, do papel da HFC para o campo da
didática das ciências (MARTINS, 2007). A sua abordagem nesse aspecto prezara por elementos empíricos, retendo a sua
análise a aspectos imediatos não se pautando no movimento necessário para a construção de uma educação
emancipadora.



Para Samba (2011), a HFC quando adotada não como conteúdo, mas como uma abordagem em uma perspectiva de
re�exividade crítica pode promover uma aprendizagem re�exiva crítica, criativa e situada sócio historicamente. Posta em
práxis no ensino como uma abordagem, a HFC apresenta uma lógica para ensinar o conhecimento cientí�co, que busca um
conhecimento integrado e re�exivo ao modus da Ciência que se leciona. Compreende o processo de construção do
conceito, se preocupando com origem do conhecimento, seu desenvolvimento e desdobramento ao longo da história da
humanidade. Para Engels (1976, p. 161)

a dialética não reconhece linhas duras e �xas, ("isto ou aquilo), imprescindíveis e universalmente válidas, ela ultrapassa as rígidas
diferenças metafísicas e ao lado de "isto ou aquilo" reconhece igualmente, em seu justo lugar, o "tanto isto como aquilo" e, conciliando
os opostos.
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Alguns autores apresentam a HFC como um instrumento que colabora para revelar a realidade da construção do
conhecimento cientí�co e das suas implicações políticas, sociais, econômicas e ambientais, ou também defende o uso da
HFC como estratégia didática, ou ainda, como coadjuvante na formação de cidadãos críticos (SAMBA, 2011). Para que a HFC
seja entendida como estratégia didática contextualizada e incorporada no processo de construção do conhecimento, não
como um conteúdo ou metodologia a mais a ser trabalhado, é preciso superar a lógica formal no intuito de oferecer uma
aprendizagem efetiva para emancipação intelectual dos sujeitos.

Samba (2011) a�rma que a re�exividade e criticidade atualizadas, podem fazer com que a HFC seja fundamental para que
haja re�exividade crítica situada historicamente. O autor ainda acrescenta que “o movimento da HFC no ensino de ciências
apresenta, em seu discurso, prescrições acadêmicas ou políticas que justi�cam a re�exão e a ação investigativa e projetual
na práxis educativa” (p. 41).

Parece haver na literatura compreensões distintas para a inserção da HFC no ensino de Ciências. Para nós, essas
compreensões estão assentadas nas lógicas formal ou dialética e isso nos possibilita a�rmar que a HFC, que tem como
central a questão do conteúdo e/ou da forma está para a lógica formal, assim como, a HFC como abordagem está para a
lógica dialética.

Na primeira assertiva, o conceito cientí�co a ser ensinado e as formas de ensiná-lo são elementos do processo (ensino-
aprendizagem) que estão dissociados, ou seja, o modo de ensinar esse conceito não apresenta relação com os modos e as
determinações envolvidas na construção do conceito cientí�co ensinado. Portanto, nesta acepção, sua apropriação se dá
desvinculado da compreensão dos processos que permitiram a sua construção. Quando a centralidade está na forma de
ensinar, a HFC no ensino lança mão de uma contextualização obtusa; conta a história de vida dos cientistas e/ou, quando
muito, estabelecem frágeis relações com o cenário político e econômico do momento. O ensino de Ciências sob esta
concepção adota uma perspectiva histórica da Ciência, calcada na linearidade dos processos, sucessão de eventos e
adotam a propedêutica como uma premissa da atividade cientí�ca.

Por outro lado, a HFC como abordagem entende que conteúdo e forma não se dissociam e, portanto, compreende a
atividade cientí�ca como sínteses históricas de múltiplas determinações. A atividade cientí�ca se dá por meio do trabalho
do homem e está imbuída de intencionalidades engendradas pelas determinações políticas, econômicas e sociais
circunscritas num tempo histórico. Um conceito cientí�co é uma construção histórica que porta as determinações de seu
tempo, portanto, compreendê-lo passa por ir além das barreiras de suas de�nições, indo em direção à apropriação da
lógica que permitiu a sua construção. A busca por essa lógica, remete às formas de organização do trabalho didático no ato
de ensinar um conceito. A construção de conceitos cientí�cos das ciências da natureza não é universal. Logo, por que
lançamos mão de formas universais para ensinar os conceitos cientí�cos? Esta é a questão que deve ser superada com a
HFC enquanto uma abordagem que, demanda por sua vez, superar a dicotomia conteúdo-forma.
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HFC e o trabalho docente: intencionalidades possíveis na lógica formal

Para Lefebvre (1991, p. 165) “A forma lógica pura representa, exatamente, o “zero” do conhecimento: a ausência de
conteúdo, a redução do conteúdo a um mínimo”. A função dessa forma vem para preservar uma prática de repetições
idênticas a forma “pura”, em que se mantém a conservação do discurso e coerência do mesmo com a em que a forma
formal original, mantendo assim a sua identidade (LEFEBVRE, 1991).

O princípio dessa lógica que dicotomiza conteúdo e forma se baseiam na repetição dessas formas ou na centralidade do
conteúdo, podendo se efetivar em ação conteudista ou de uma epistemologia da prática. A forma ao ser separada do
conteúdo consiste em um erro, pois quando esta se encontra separada trás dilemas sobre os fundamentos desta verdade,
�cando restrito ao metafísico, esquecendo da construção racional do pensamento no empírico durante o processo. A
mesma situação se repete quando centramos na metodologia (empírico) e nos esquecemos da mediação por parte da
didática, culminando em um ensino como um protocolo de passos que deve ser seguido, não levando em consideração as
especi�cidades do processo histórico de sua produção.

A formação por competências segue a lógica formal, em que se aprende durante a prática a desvinculando da teoria.
Caracterizada como um treinamento de professores e alunos para as “inovações” do mundo contemporâneo e com o
argumento de criar autonomia nos processos formativos, o “aprender a aprender” segue uma lógica neoliberal, que
acredita “formar” por meio de técnicas/metodologias necessárias para atender o mercado de trabalho ou para “motivar”
os alunos (DUARTE, 2001).

A educação deve proporcionar a construção de uma compreensão ao indivíduo que o conhecimento não é algo estático,
que os conhecimentos vivenciam esse processo dinâmico que consiste na ação-re�exão teórica-ação em um movimento
constante de construção. Quando este movimento é rompido e ocorre o enaltecimento da prática, separando do conteúdo
ocorre o anacronismo, em que a formação dos sujeitos é embasada em características adaptativas ao mercado (DUARTE,
2001).

A perspectiva praticista da centralidade das metodologias nos revela uma intencionalidade do Estado Neoliberal em que
torna estes sujeitos os únicos responsáveis pela sua própria formação, retirando do Estado à responsabilidade formativa e
as limitações impostas pelo próprio sistema.

O docente da lógica das competências práticas ou, essencialmente, do conteudismo, tem o seu trabalho docente
fragmentado, o que di�culta a noção de totalidade do mesmo, possibilitando a desvalorização do papel do professor em
sala, transformando a sua atuação em diversi�cação metodológica ou de “transmissão” de conhecimentos, o que
historicamente não resulta em emancipação intelectual e compreensão da Ciência nem dos estudantes, nem dos docentes.

Para romper a dicotomia entre conteúdo/forma, conteúdo/ prática, teoria/prática é necessário compreender o movimento
entre estas, uma vez que a lógica formal se fundamenta na constituição do pensamento imediato, quando acessamos a
esta na sua forma pura, em que não se apresenta a essência do conteúdo. A compreensão do movimento enquanto
unidade de contraditórios, na relação entre forma e conteúdo e por meio da síntese dos elementos essenciais ao conteúdo
em suas relações com a rede conceitual que o sustenta, nos possibilita compreender o movimento de constituição da
Ciência.
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Martins (2007) propõe a utilização da HFC como uma abordagem didática para a compreensão de conceitos, modelos e
teorias, podendo ser uma ferramenta de contextualização histórico-social do conhecimento cientí�co. Libâneo (2015, p. 16)
nos acrescenta que:

Trata-se, portanto, de unir no ensino a lógica do processo de investigação com os produtos da investigação. Ou seja, o acesso aos
conteúdos, a aquisição de conceitos cientí�cos, precisa percorrer o processo de investigação, os modos de pensar e investigar da



ciência ensinada. Não basta aprender o que aconteceu na história, é preciso pensar historicamente. Pensar matematicamente sobre
matemática, biologicamente sobre biologia, linguisticamente sobre português.

Essa forma de entender a atividade de ensino das disciplinas especí�cas requer do professor não apenas o domínio do conteúdo mas,
também, dos procedimentos investigativos da matéria que está ensinando e das formas de pensamento, habilidades de pensamento
que propiciem uma re�exão sobre a metodologia investigativa do conteúdo que se está aprendendo. Ensinar, portanto, é adquirir
meios do pensar, através dos conteúdos (grifos do autor).

Portanto, o pensar biologicamente compreende o modo de pensar e investigar a uma determinada Ciência, a Biologia, por
exemplo, contemplando seus aspectos históricos e �losó�cos que perpassam por toda a construção de um conceito
biológico, e que fundamenta teórica e pedagogicamente o trabalho docente, superando o pragmatismo. Delizoicov
acrescenta ainda que:

A inserção do componente histórico-epistemológico nos cursos de formação de professores tem contribuições a dar para a melhoria do
ensino de ciências e de biologia, no ensino fundamental e médio. A História e a Filoso�a da Ciência oportunizam ao professor não só a
redimensionar a abordagem de conteúdos em sala de aula como também a melhorar a sua própria compreensão da dinâmica da
disseminação e da produção de conhecimentos cientí�cos (DELIZOICOV, 2002, p. 207).

Em um processo de emancipação e libertação do sujeito, o professor não deve permanecer apenas como transmissor, mas
se tornar um agente transformador, sujeito ativo que se encontra em um movimento de se pensar como ensinar a Ciência.
Para tanto, o processo de formação de professores deve propiciar a compreensão dos conteúdos curriculares por meio da
HFC como abordagem que permeie todas as disciplinas biológicas (CARVALHO, 2017). Nesse sentido Souza e Magalhães
(2016, p. 53) propõem que “O professor é sujeito crítico emancipado, cujo trabalho é problematizador, intrinsecamente
político, e afeta as escolhas dos sujeitos envolvidos no processo. Sua função social é promover a transformação da
sociedade por meio da educação da classe do proletariado”.

Todavia, salientamos que ainda existem grandes di�culdades em relação ao entendimento das construções de conceitos,
na inserção da HFC no ensino de Ciências e no processo formativo docente. Segundo Cury (1989) o processo de
compreensão da totalidade de um fenômeno se constrói a partir da compreensão de sujeito histórico em sua práxis. Assim,
o processo de aprendizagem na Ciência se inicia na constituição da razão, esta por sua vez possibilita a compreensão dos
eventos de forma sistemática a compreender o mundo, para que possamos explicá-lo a partir da experimentação.
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Da mesma forma conseguimos entender que o trabalho docente deve ser construído em um movimento constante entre
forma e conteúdo, pois ao mesmo tempo em que os dois se negam, eles se constroem no processo de ensino-
aprendizagem. Ao pensarmos na relação de HFC ela precisa ser além das nuances agrupadas para um modo de ensinar e se
con�gurar em um modo dialético de constituição do homem e suas produções.

Considerações Finais

Pensar a respeito da História e Filoso�a da Ciência na sua relação com o ensino de Ciências, a partir de uma perspectiva
dialética, é um desa�o que precisamos enfrentar. Algumas de suas categorias, tais como: forma e conteúdo, mediato e
imediato, concreto e abstrato cabem para sustentar os argumentos dessa perspectiva e devem se constituir um movimento
de práxis ao longo de um curso de graduação ou de ensino da educação básica.

Em consonância a proposta de emancipação por meio da apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela
humanidade con�rmamos à necessidade da inserção da HFC como estratégia didática no processo de apropriação de um
conceito da Ciência, bem como no processo de formar professores.



Defendemos, portanto, a articulação da história e �loso�a da Ciência como estratégia didática para pensar o conteúdo
relacionado aos aspectos didáticos-pedagógicos que permeiam as disciplinas no ensino de Ciências. Visto que o professor
pode ser capaz de se apropriar do processo de construção do conhecimento sobre esta lógica, articulando sua aula como
práxis educativa, promovendo transformações e se constituindo pro�ssional na luta pela emancipação.

Com base nesta análise podemos concluir que se faz necessário compreender a totalidade que envolve o processo de
ensino-aprendizagem, objetivando identi�car os fatores que o perpassam com princípios do direito à apropriação dos
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade.
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Resumo: Desde 2016 trabalho como professor visitante da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás.
Instado pela Pró-reitoria de graduação a oferecer uma o�cina no SIMPÓSIO DO ENSINO CRIATIVO, COLABORATIVO E
INOVADOR. Entendi que meu contributo poderia centrar-se sobre minha experiência docente no ensino universitário em
Portugal e no Brasil (2016 – 2019). Não tratarei de uma análise comparativa de sistemas, mas de uma re�exão, ou
autorre�exão, sobre as práticas de ensino e pesquisa desenvolvidos num e noutro país e instadas pela pergunta central do
SIMPÓSIO – Por que pensar num ensino criativo, colaborativo inovador? Trata-se de uma re�exão pessoal, no entanto,
incorpora alguns testemunhos de alunos e colegas, sobretudo tutores que lecionaram disciplinas que eu supervisionei. Na
abordagem das práticas de ensino em Portugal senti a necessidade de abordar as mudanças provocadas pelo Reforma do
Ensino Superior do denominado Processo de Bolonha.

Introdução

Depois de uma passagem como docente pelo ensino preparatório e secundário (atualmente 2º e 3º ciclo do ensino básico
e secundário 1 ) iniciei em 1993 a docência no ensino superior no curso de Mestrado em Relações Interculturais, disciplina
de antropologia visual, posteriormente acumulei com a docência em ensino a distância das disciplinas de Antropologia e
de Métodos e Técnicas de Investigação em Antropologia. Tratava-se, então, de um percurso pelo ensino presencial de pós-
graduação e de ensino distância de segunda geração 2 . Em 2010 a Universidade Aberta de Portugal passa por uma
profunda mudança decorrente do Processo de Bolonha e pela criação e implementação do Modelo Pedagógico e
Virtual 3 . Foi no quadro destas mudanças que desenvolvi minha atividade de pesquisa, ensino e extensão (serviço à
comunidade) entre 2010 e 2015.

1. Rumos para um sistema europeu de ensino superior
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O denominado Processo de Bolonha introduz no sistema de ensino superior dos países europeus profundas mudanças. Em
primeiro lugar a adoção de uma política educacional supranacional comum aos Estados-Membros da União Europeia (e
aos 45 países aderentes) com vista à criação de “sistema europeu de ensino superior”. Antes as universidades “�xaram e
mantiveram inúmeros elementos próprios, de natureza nacional ou regional, face a especi�cidades de ordem política,
religiosa, cultural, econômica, das quais resultaram distintos “modelos” (por exemplo os modelos napoleónico e
humboldtiano 4 ), diferentes relações com o Estado e a administração pública, estatutos jurídicos variados, projetos
educativos e culturais, e ainda formas de organização dos estudos, consideravelmente plurais” (Lima e All, 2008 p8).



A preparação das mudanças que visaram a criação do “espaço europeu de educação superior” durou mais de uma década
desde a DECLARAÇÃO DA SORBONNE em maio de 1998 até à sua implementação em 2010.

Em 1998, em Paris, os ministros da educação da Alemanha, França, Itália e Reino Unido assinaram uma declaração conjunta
onde perspetivaram já a construção de um “espaço europeu de educação superior” (DECLARAÇÃO DA SORBONNE, 1998). No
ano seguinte, os ministros de vinte e nove estados europeus, incluindo Portugal, subscreveram a chamada DECLARAÇÃO DE
BOLONHA (1999), onde assumem como objetivos o estabelecimento, até 2010, de um espaço europeu de educação superior
coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros. Este sistema europeu de
educação superior é considerado “a chave para promover a mobilidade e a empregabilidade dos cidadãos” e para a
“obtenção de maior compatibilidade e de maior comparabilidade”.

Em especial, deve-se ter em conta o objetivo de elevar a competitividade internacional do sistema europeu de educação superior. A
vitalidade e a e�ciência de qualquer civilização podem medir-se pela atração que a sua cultura exerce sobre os outros países.
Precisamos assegurar que o sistema europeu de educação superior consiga adquirir um grau de atração mundial semelhante ao das
nossas extraordinárias tradições cultural e cientí�ca. (in LIMA e All2008:11)

Eram assim apontadas as metas para 2010:

Espaço de ensino superior europeu estruturado em três ciclos – Licenciatura
(graduação) 3 anos, Mestrado 2 anos e doutorado 3 anos.

Respeito pela autonomia institucional e pela diversidade.

Harmonização, compatibilidade e comparabilidade de graus académicos através
da criação de Unidades Curriculares e de ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER
SYSTEM - Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Crédito) com o
objetivo de gerar procedimentos comuns que garantam o reconhecimento da
equivalência acadêmica dos estudos efetuados noutros países fomentando
assim a mobilidade de estudantes no espaço europeu de ensino superior.

Comparabilidade - Qualidade e níveis quantitativos comparáveis.

Mobilidades e empregabilidade de estudantes, professores, investigadores e
técnicos.

Aprendizagem ao longo da vida (LifelongLearning ‐ LLL).

Qualidade e �nanciamento fortes das IES - Instituições de Ensino Superior.

Financiamento mais adequado das IES, com sustentabilidade via �nanciamento
público. Evolução para a diversi�cação das fontes de recursos �nanceiros.
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Entrosamento dos princípios e objetivos da Agenda de Lisboa 5  com o Processo
de Bolonha na criação da sociedade e economia do conhecimento na Europa.



Refocagem do Processo de Bolonha versus sustentabilidade, alargamento do
acesso ao Ensino Superior, calendários escolares e académicos, criação da
European Research Area (ERA).

Investimento programático e contratualizado em função de metas a atingir.

Desenvolvimento de políticas nacionais para registo e acreditação de formações
superiores com base em critérios de aceitação internacional, devidamente
adaptados ao país.

Operacionalizar formações curtas para o mercado de trabalho dentro da
estrutura de ensino superior de dois ciclos e também via formação pós‐
secundária.

A argumentação produzida revela-se compatível com a chamada Estratégia de Lisboa, aprovada em 2000 sob a presidência
portuguesa, na qual a União Europeia assume a criação do “espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo”,
baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e
com maior coesão social. Uma criação que, até ao momento, se vem revelando bastante mais difícil de realizar do que
aquilo que inicialmente se poderia prever. O Processo de Bolonha, contudo, tem-se revelado um processo dinâmico,
fortemente liderado e monitorado periodicamente 6 . No ano seguinte à Estratégia de Lisboa a Declaração de Praga (Maio
de 2001) con�rma orientações anteriores referentes à Importância da aprendizagem ao longo da vida (LLL) e ERASMUS 7 ,
à garantia da qualidade nos processos de acreditação e de certi�cação de formações, a adesão de mais países à
declaração de Bolonha (33 países),ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM em todos os graus e formações e
suplementos aos diplomas; rea�rma o forte consenso nos objetivos comuns: mobilidade, empregabilidade,
compatibilidade, competitividade, matérias nucleares; e acrescenta mais três linhas de ação - atratividade e
competitividade do ensino superior europeu, apoio à colaboração transnacional, ao maior envolvimento dos estudantes
na gestão das instituições.
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A legislação 8  que institui em Portugal o processo de Bolonha (DL nº 74/2006), refere que se torna necessário a
“transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no
desenvolvimento de competências”. É pois reconhecida quer pela repetição insistente desta necessidade de mudança, o
decreto lei repete cinco vezes esta a�rmação, quer pela sua formulação explícita “a questão central no Processo de
Bolonha é reconhecida como a da mudança do paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na transmissão de
conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de competências, onde se incluem quer as de natureza
genérica – instrumentais, interpessoais e sistémicas – quer as de natureza especí�ca associadas à área de formação, e
onde a componente experimental e de projeto desempenham um papel importante” (DL nº 74/2006, artigo 60). Considera
ainda que o modelo de ensino baseado na transmissão – aquisição de conhecimentos é “questão crítica central em toda a
Europa, com particular expressão em Portugal (Ribeiro, 2012 – REVISTA CET).

2. Modelo Pedagógico e Virtual da Universidade Aberta

O Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta de Portugal decorre da “passagem de um modelo de ensino a
distância industrial (2ª geração), centrado na distribuição ao estudante de um pacote de materiais de aprendizagem
(interação entre o estudante e os conteúdos), para um modelo centrado no desenvolvimento de competências com recurso
integral aos novos instrumentos de informação e comunicação. Esta transição é exigida, não só pelos atuais



desenvolvimentos no âmbito das tecnologias, como pela construção de um espaço europeu de ensino superior” (Pereira e
All, 2007: 8).

O espaço europeu de ensino superior, torna imperativa uma maior responsabilização do estudante pela sua aprendizagem,
ao mesmo tempo que exige novos modos de ensinar e aprender, dado que, ao invés de colocar a tónica apenas na
informação que o estudante recolhe e processa, enfatiza a aquisição e o desenvolvimento de competências, e requer para
isso a adoção de posturas pedagógicas que comprometam o estudante a ser um participante ativo, a desenvolver
competências metacognitivas (aprender a aprender), a adotar atitudes construtivas perante a sua capacidade de
autorrealização com vista à aprendizagem ao longo da vida, a tornar-se cada vez mais autónomo e capaz de interagir de
modo responsável em contextos grupais.
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Assim o modelo da Universidade Aberta desenvolve-se em consonância com quatro grandes linhas de força: a
aprendizagem centrada no estudante, o primado da �exibilidade, o primado da interação e o princípio da inclusão digital.
Estas linhas de força norteiam a organização do ensino, o papel do estudante e do professor, a plani�cação, conceção e
gestão das atividades de aprendizagem a propor aos estudantes, a tipologia de materiais a desenvolver e a natureza da
avaliação das competências adquiridas.

O estudante enquanto indivíduo ativo, construtor do seu conhecimento, empenhado e comprometido com o seu processo
de aprendizagem, e integrado numa comunidade de aprendizagem constitui o centro da aprendizagem. Desde início
chamado a debater ou a negociar o Contrato de Aprendizagem. O estudante é assim chamado a conhecer e a debater o
ensino superior. O modelo não refere a participação no processo de avaliação centrado no aluno. Ver abaixo método de
avaliação participativa e re�exiva e as ferramentas adotadas no ensino presencial.

A segunda orientação é �exibilidade. Tratando-se de ensino a distância baseado em tecnologias digitais o modelo
recomenda a interação assíncrono que permita ao estudante gerir o tempo. Assim o processo de ensino-aprendizagem é
contínuo independente do lugar em que professores e alunos se encontrem de modo que os alunos possam conciliar seu
tempo de trabalho com a gestão de sua vida nos seus mais diversos aspetos – pro�ssional, familiar, cívica, cultural…

A terceira linha de forma apontada pelo modelo é a do primado da interação. A interação dos sistemas tradicionais de
ensino, no ensino a distância de segunda geração ou nos sistemas baseados na transmissão de conhecimento é sobretudo
realizada ou mediada pelos conteúdos e com o professor. Neste modelo torna-se importante a estudante-estudante
através de grupos de grupos de trabalho, a interação professor-estudantes e estudante professores em contexto de turma
virtual, aberto a todos, ou em contextos mais reservado de relação mais personalizada. Pode ainda estender-se essa
interação com contextos e situações de aprendizagem – pesquisa individual e partilha com os restantes estudantes,
partilha de experiências individuais resultantes da pesquisa realizada pelos estudantes em seus ambientes sociais e
culturais especí�cos (ligação ao meio).

A quarta linha de força é constituída pelo princípio da inclusão digital. Os desenvolvimentos das tecnologias digitais
transformaram profundamente todos os processos sociais nas sociedades contemporâneas – emprego, participação cívica
e política, relações com a administração, relações comerciais, criatividade, relações amorosas, relações na vida doméstica,
etc., num processo simultâneo de convergências tecnológica e cultural. Deste facto não podem as instituições educativas
ignorar este paradigma em constante e acelerada mudança, sob pena de perderem sua importância e valor social e
cultural. Não podendo, no entanto, esquecer que as tecnologias digitais são sobretudo tecnologias de controlo, e que
outras funções podem e devem ser desenvolvidas com os estudantes de forma crítica e criativa como sugere Ben
Shneiderman do Human-ComputerInteraction Laboratory da Universidade de Maryland acerca da nova educação: acentuar
o pensamento crítico, estratégias analíticas, o trabalho em rede (amigos, colegas, familiares, cidadãos, mercado)e estes
exigem o aprimorar de capacidades de comunicação e criatividade. A nova informática poderá contribuir para este
objetivo, a partir de quatro atividades fundamentais, entendidas de forma complementar:
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1. Atividades de recolha de informação pré-elaborada nas bases documentais
(bibliotecas, bases de dados, websites, recursos abertos) e de factos e situações
do quotidiano (observação, registo e tratamento da informação). Para tal, a
necessidade de ferramentas para avaliar a validade dos recursos e dados
encontrados (qualidade e diversidade da informação e das suas fontes).

2. Atividades de relacionamento, incentivo ao trabalho de grupo, desenvolvimento
de atividades de comunicação, sociabilidade, exigências de autonomia e
trabalho do aluno. Trabalho de grupos e colaboração.

3. Atividades de criação, isto é, a fusão entre a aprendizagem e o trabalho criativo
ou realização criativa. Desenvolvimento de projetos ambiciosos.

4. Finalmente a partilha, doação/dádiva. Esta enfatiza os projetos orientados para
serviços que venham a ser signi�cativos (e úteis) para alguém fora da própria
aula ou situação de ensino. Salientamos a importância da extensão universitária
nas múltiplas formas de intervir na sociedade, não apenas de uma forma crítica,
mas também criativa.

3. Da transmissão de conhecimentos ao desenvolvimento de competências

Nestes quadros institucionais de implementação do sistema europeu de ensino superior e o modelo pedagógico virtual da
Universidade Aberta, de mudança acelerada perguntamo-nos: Que ações a desenvolver na resolução destes problemas
(centralidade dos alunos e o desenvolvimento de competências)? Como entender essa passagem “da transmissão de
conhecimentos para o desenvolvimento de competências”? Como e com quem de�nir as competências e níveis de
competências? Como criar situações em que a componente experimental (experiencial) e de projeto desempenhem um
papel importante na formação? Como proporcionar aos estudantes, situações que permitam superar o etnocentrismo e a
valorização da intersubjetividade, da diversidade cultural, da interculturalidade, do cosmopolitismo? Que materiais
produzir, inventariar e integrar no processo de ensino/aprendizagem, de modo a dar resposta às di�culdades encontradas?
Como superar a tendência natural para uma aprendizagem passiva (modelo passivo e investimento mínimo indispensável à
passagem nas provas) e propor uma atitude ativa e empreendedora (apaixonada, de descoberta e que se confronta com o
risco), colaborativa nos processos de ensino e na introdução de componentes de ensino on-line – uso das plataformas
digitais no ensino presencial?

Identi�camos três vias simultâneas neste desa�o.

A primeira focaliza a proximidade em relação ao campo, às situações de pesquisa, isto é, privilegia um ensino experiencial
resultante de uma aproximação entre investigação e ensino, manifesta sobretudo na ideia de ação e de resolução de
problemas.

A segunda via é a de desenvolvimento de formas de aprendizagem colaborativa – as comunidades de prática 9  poderão
ter neste contexto um particular interesse no desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa, a utilização das
tecnologias digitais com suas extraordinárias potencialidades de comunicação, de recon�guração do espaço-tempo e de
novas linguagens (ou de estabelecer novas ligações entre elementos constitutivos das linguagens), de tratar maior
quantidade de informação e de recolha, armazenamento e tratamento de informação, de “convergência cultural”. Estes
constituem instrumentação indispensável para esta mudança.
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Finalmente, a aprendizagem centrada na procura de soluções ou resolução de problemas remete necessariamente para
questões de natureza interdisciplinar.

Tanto na implementação do sistema europeu de ensino superior quanto no modelo pedagógico virtual da Universidade
Aberta se aponta pra três níveis de competências acima referidas.

Competências instrumentais – capacidade para análise e síntese, capacidade para organizar e planear / plani�car,
conhecimentos gerais básicos, patamar em conhecimentos básicos da pro�ssão, comunicação oral e escrita na língua
materna, conhecimentos sobre a 2ª língua (inglês, espanhol…), habilidades elementares de computação e informática,
habilidades em gestão da informação (capacidade para procurar e analisar informação de diferentes fontes), resolução de
problemas, tomada de decisões;

Competências interpessoais: habilidades críticas e de autocrítica, trabalho em equipa, habilidades interpessoais,
habilidades para trabalhar num grupo interdisciplinar, habilidade para comunicar com especialistas noutras áreas,
apreciação da diversidade e multiculturalidade, habilidade para trabalhar em contexto internacional, compromisso ético;

Competências sistémicas: capacidade para aplicar na prática conhecimentos, habilidades de investigação, capacidade para
– aprender, adaptar‐se a novas situações, gerar novas ideias (criatividade) – liderança, compreensão de culturas e tradições
de outros países e nações, habilidade para trabalhar autonomamente, gerir e conceber projetos, espírito de iniciativa e
empreendedorismo, preocupação com a qualidade, vontade de vencer e ter sucesso;

Bernard Rey refere a dimensão construtivista e antropológica do conceito de competências. Construtivista, porque as
competências são construídas a partir de situações-problema que o professor deve criar. Antropológica, na medida em que
estas competências não se inscrevem numa visão utilitarista, ao serviço do uso concreto e imediato, mas inscritas na sua
dimensão cultural e articulam-se com interrogações basilares, que lhes atribuem sentido. A noção de competência
conserva traços do mundo laboral – capacidade individual de adaptação a situações inéditas e, consequentemente, o
domínio de processos e a capacidade de os mobilizar para um problema inédito. No ensino, articulam a tensão de duas
competências especí�cas de cada um dos sistemas – atingir os objetivos �nais de formação (capacidade re�exiva) e a
capacidade de dar resposta a situações inéditas (a ação).

Na de�nição de competência, articulam-se também três níveis de competências: Competências de 1º grau - elementares ou
processuais, Competências de 2º grau - elementares interpretativas; Competências complexas ou de 3º grau.

Competências elementares ou processuais - teorias, métodos e técnicas de investigação que permitam desenvolver ações
parcelares – realizar a observação, fazer entrevistas, escrever notas de campo e o diário de campo, organizar informação,
consultar e saber utilizar a informação local (fontes documentais primárias) e global (fontes documentais secundárias) e a
utilização das tecnologias de documentação – câmaras fotográ�cas, de vídeo, microfones e gravadores áudio, programas
informáticos, etc.

Competências de 2º grau - elementares interpretativas (ou de enquadramento) da situação. Poderão situar-se a nível da
“simulação” ou antecipação – elaborar um projeto de pesquisa, realizar as escolhas – problemática, campo, métodos,
técnicas e tecnologias, de�nir estratégias, preparar a passagem ao campo (trabalho de campo, laboratório, etc…), reunir as
condições para uma consequente realização, ou de realização de exercícios parcelares – analisar um �lme, proceder à
análise de dados, previamente fornecidos
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Competências complexas, ou de 3º grau, estão orientadas para o saber escolher e combinar, adequadamente, diversas
competências elementares, a �m de a ultrapassar ou dar resposta a uma situação nova e complexa. Estas competências



englobam um forte componente interdisciplinar e a capacidade de desenvolver uma ação coerente – elaborar um ensaio,
fazer uma dissertação ou uma tese, uma programação cultural, uma intervenção local, a realização de um �lme, etc.

Acentuada mudança de valores na sociedade e na cultura, mas também nas gerações são fatores importantes a considerar
nas práticas docentes numa sociedade em mudança e crises cíclicas.

1. Apetência para uma recompensa imediata de um esforço, se o curso não
responde às necessidades sentidas e não se pressentem recompensas imediatas
(emprego, saídas pro�ssionais, boas remunerações etc.) abandona-se, larga-se.
Isto acontece em muitas outras situações da vida social atual, tornando-se, de
certa forma, uma dimensão cultural da nossa época;

2. O entretenimento e o divertimento, sobretudo nos estudantes mais jovens, são
mais apelativos, que o esforço, o sofrimento, o trabalho, mesmo que estes
conduzam a melhores oportunidades; o seu maior interesse está mais orientado
para o imediato;

3. O trabalho e o ensino on-line, baseado nas tecnologias, vão ao encontro dos
mais jovens, habituados a usá-las sobretudo nos jogos, redes sociais. Desta
situação decorrem inúmeras perguntas: A estruturação dos conteúdos aproveita
esta sinergia, esta disponibilidade, esta capacidade instalada? O que sabemos e
utilizamos como novas formas de estruturação de conteúdos (menos
monolíticos) será uma forma de “os modi�car facilmente em resposta à
necessidade dos estudantes? A �exibilidade é um custo, a personi�cação do
produto é mais cara, que a estandardização” (RIBEIRO, 2008);

4. As tecnologias respondem a necessidades e a motivações dos jovens e mesmo
dos adultos, nas sociedades atuais – interesse pela autoexpressão,
autorrealização suscetíveis de serem exploradas no ensino e no ensino online.
(RIBEIRO, 2008).

4. Ensaiando práticas de ensino ativo, participativo, colaborativo

Quando em março de 2016 me integrei, como docente, dos programas de pós-graduação em Arte e Cultura Visual e
Antropologia Social alguns desa�os e oportunidades de pesquisa e aprendizagem se me puseram. Por um lado, precisava
de conhecer o sistema de ensino superior brasileiro nas suas sucessivas reformas e ver continuidades ou contrastes com o
sistema de ensino superior europeu decorrente do Processo de Bolonha; por outro lado passar a coisas mais concertas
como conhecer a Universidade, a Faculdade em que me integrava, os regulamentos e procedimentos dos programas, as
práticas docentes das colegas e dos colegas; conhecer os estudantes, seus interesses suas atitudes perante as
aprendizagens e ainda algumas outras interrogações: como passar do ensino a distância nos programas de Mestrado e
Doutorado da Universidade de onde vinha para o ensino presencial? Como preparar disciplinas comuns a dois programas
de pós-graduação (mais tarde vim a veri�car que além das pós-graduações em arte cultura visual e antropologia social
frequentam as disciplinas estudantes de outras pós-graduações – Educação, História, Comunicação, Performances



Culturais); como veri�car se as questões, inquietações e respostas, acima referidas, que orientavam minha prática docente
em Portugal eram pertinentes nesta nova situação de ensino-aprendizagem.
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Finalmente, como avaliar os estudantes? Como orientar teses e dissertações? Ou ainda como integrar alunos
declaradamente desmotivados ou nada focados nas disciplinas mesmo que estas sejam eletivas (opcionais)? Ou como
conduzir os alunos a integrar competências adquiridos nas disciplinas nos projetos pessoais de pesquisa dos estudantes?

Trata-se de uma longa lista de interrogações e desa�os sobre os quais faço a primeira re�exão, mas que merecerão um
maior desenvolvimento em re�exões posteriores e sobretudo contribuirão para o aprofundamento das práticas de ensino-
aprendizagem de novas gerações de estudantes.

Segundo Lima, Azevedo e Catani as reformas das políticas públicas brasileiras são “bastante in�uenciadas pelo
fundamento de política externa, isto é, por modelos estrangeiros, relatórios teóricos e por thinktanks (laboratórios de
ideias, gabinete estratégico, centros de pensamento ou de re�exão) transnacionais”. Assim, seguindo os mesmos autores, a
reforma universitária de 1968 no Brasil sofreu a in�uência do modelo departamental da universidade norte-americana e
nos anos 1990as reformas do Estado e da educação superior tiveram por referencial teórico o liberalismo ortodoxo
emulado pelo Banco Mundial. Recordemos também a proposta de “Universidade Nova” de 2007 de conciliação entre os
modelos europeu e norte-americano:

A proposta atualmente denominada de Universidade Nova implica uma transformação radical da arquitetura acadêmica da
universidade pública brasileira, visando a superar os desa�os e corrigir [uma série de] defeitos. Pretende-se, desse modo, construir um
modelo compatível tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem �exneriana) quanto com o Modelo Uni�cado Europeu (processo
de Bolonha) sem, no entanto, signi�car submissão a qualquer um desses regimes de educação universitária. A principal alteração
proposta na estrutura curricular da universidade é a implantação de um regime de três ciclos de educação superior (UFBA em LIMA e
all, 2008, pp. 23)

Esta nova orientação no ensino superior no Brasil esta materializada no Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007, que
institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que tem por
objetivo “criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo
melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007, Art.
1º).

Para o português Licínio Lima e os brasileiros Mário Luiz Neves de Azevedo e Afrânio Mendes Catani

A lógica da “Universidade Nova” pode ser compreendida como um modo de se afastar do Processo Bolonha e se reaproximar do
modelo norte-americano (não totalmente implantado em 1968), isto sem precisar montar a infraestrutura necessária da universidade
norte-americana e sem a necessidade de encaminhar a formação pro�ssional na graduação como, de fato, continua acontecendo na
Europa do Processo de Bolonha. (em LIMA e ALL, 2008, pp 27)

Re�etiam os autores referidos que sem Harvard e sem Bolonha se construía no Brasil um “espaço de educação superior no
Hemisfério Sul que seja compatível com os centros cientí�cos mundiais, que possua reconhecida qualidade, que promova
a inclusão social, que considere a educação com um bem público, que permita a mobilidade acadêmica de professores e
discentes e que a internacionalização da educação superior tenha a marca da solidariedade” (Anísio Teixeira citado por
Lima e All, 2017, pp 29).
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Procurava-se assim uma Universidade Brasileira capaz de incorporação pelo aluno da cultura real da sociedade, de ser
mais que um acréscimo, um ornamento, um simples processo informativo. “Só conseguiremos transmitir a cultura e o saber
quando transformarmos as nossas instituições educacionais em instituições realmente embebidas no solo brasileiro, na



terra brasileira, a re�etirem a peculiaridade brasileira e o modo de pensar brasileiro. Foi exatamente isso que Humboldt
imaginou para a Alemanha” (Anísio Teixeira citado por Lima e All, 2017, pp 30).

Encontramos três questões importantes, ainda que nem todas su�cientemente explicitas: a ideia de uma universidade que
supõe um projeto de país e de cultura, uma ideia que se supõe diferenciada em relação ao sistema europeu de ensino
superior que apela a uma comunidade transnacional e baseada na competitividade europeia baseada na criação da
sociedade e economia do conhecimento, incorporação da cultura real da sociedade para além de uma universidade
“ornamento” ou processo informativo.

Esta ideia, uma universidade além de “ornamento” e do “processo informativos”, remete-me para o que no Processo de
Bolonha seria a mudança do paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na transmissão de conhecimentos, para
um modelo baseado no desenvolvimento de competências.

Ao modelo passivo opõe-se, pois, um modelo ativo de ensino-aprendizagem, mas em que consiste realmente este modelo
e qual o papel da universidade?

…as abordagens pedagógicas ativas de ensino e aprendizagem vêm sendo construídas e implicam formar pro�ssionais como sujeitos
sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade
para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os para intervir em contextos de incertezas e complexidades (MITRE et al., em
OLIVEIRA e ZALUSKI e, 2018 pp 403).

Gemignani (2012) acredita que a universidade pode contribuir de forma signi�cativa nessa transição paradigmática ao promover ações
que propiciem a construção coletiva de uma nova forma de interagir e de trabalhar com o conhecimento, ou seja, um caminho que
conduza à compreensão da complexidade da vida humana pela construção de um currículo mais �exível, pensado, criado e vivenciado
coletivamente. (GEMIANI em OLIVEIRA e ZALUSKI e 2018 pp 403)

Também no Brasil Henrique Martins Rocha e Washington de Macedo Lemos a partir de uma pesquisa desenvolvida no
curso de Engenharia de uma Instituição de Ensino Superior privada do Estado do Rio de Janeiro apresentam os principais
conceitos, ferramentas, métodos, fundamentos teóricos e práticas das denominadas Metodologias Ativas constatando que
houve um “aumento signi�cativo no desempenho dos alunos nas avaliações, alta participação e tendo sido expressado
pelos mesmos a boa aceitação de tais metodologias” pretendendo ainda veri�car nesta pesquisa em andamento “a
existência de diminuição da taxa de evasão de alunos nos cursos em que as metodologias ativas são aplicadas” (ROCHA e
LEMOS, 2014, pp10).
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Teoria de uma prática

Como referi acima, desde o início de minha atividade na Universidade Federal de Goiás algumas preocupações marcam
minha integração nas práticas desenvolvidas na Universidade e nos Programas de pós-graduação: o conhecimento dos
regulamentos, normas e procedimentos; as práticas pedagógicas desenvolvidas; o conhecimento e as formas de interação
com os estudantes. Assim as melhores lições decorriam nas reuniões das Coordenadorias das Pós-Graduações (CPG) pela
pluralidade de vozes e interpretações e pela posicionalidade das colegas e dos colegas acerca das matérias em debate,
pelas práticas desenvolvidas na sala de aula, pelo relacionamento formal e informal com os estudantes. Assim, tive
possibilidade de acesso aos modelos de apresentação das disciplinas e à sala de aula de colegas numa situação de
observação e participação (ou de observação participante como os antropólogos preferem chamar 10 ). Foi também
sugerido pelos colegas coordenadores, coordenadoras e diretores que não ofereça disciplinas novas, mas dê continuidade
às disciplinas de pós-graduação oferecidas em Portugal: Dinâmicas sociais e culturais na era digital e Trabalho de campo e
narrativas digitais. Este trabalho contínuo de observação e participação e abertura à cultura académica localizada nas
práticas na sala de aula, na atenção aos estudantes, e de gerenciamento dos programas permitiram-me uma melhor
integração na universidade.



Nos últimos anos de docência em Portugal, após a adoção do Modelo Virtual da Universidade Aberta em 2010, tive contatos
efémeros, mas signi�cativos, com alunos na sala de aula – apenas curtos horários no Mestrado em Comunicação
Audiovisual: Fotogra�a, Cinema da atual ESMAD - Escola Superior de Media Artes e Design e em cursos curtos nos Programa
de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades – DIVERSITAS – Universidade de São Paulo. Os
professores que trabalham unicamente em ensino a distância estão sempre ávidos pela interação presencial. Esta nova
situação fazia, pois, parte de meus objetivos e de uma aspiração pessoal.

Um dos primeiros e mais complexos desa�os foi o de preparar a disciplina que na sua de�nição inicial se orientava para as
áreas de antropologia e cinema ou da antropologia visual, antropologia sonora, antropologia audiovisual e antropologia
digital (ou ainda no âmbito de Mídias e Mediações Culturais) para alunos de várias pós-graduações. Inicialmente previstas
para as pós-graduações em Arte e Cultura Visual as disciplinas passaram a ter estudantes de outras pós-graduações –
Educação, História, Comunicação, Performances Culturais. Se as relações entre antropologia e comunicação< 11 ,
antropologia e artes 12 , antropologia e educação 13  são, constituem em termos teóricos, re�exões e diálogos possíveis
e necessários, na realidade, os conceitos e práticas desenvolvidos nas diversas disciplinas são frequentemente muito
diferenciados. Ensaiamos procurar materiais de referência, distribui-los após o lançamento do tema, criar grupos de
discussão de estudantes provenientes de diversas pós-graduações, apresentação dos resultados das discussões e
propostas de novos desa�os de etnogra�as audiovisuais especí�cas na realização de �lmes de escola / educação, �lmes
de arte, possíveis distinções entre documentário e �lme etnográ�co. Estes novos desa�os deverão concretizar-se nas
práticas de produção audiovisual proposto para a avaliação contínua a integrar do “diário de bordo” ou “portfólio”.
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Tinha ainda de me interrogar se as questões que se me punham em Portugal eram pertinentes nos Programas em que
estava integrado.

Como vimos acima o PROUNI aborda sobretudo questões relacionadas com a gestão. O Decreto Lei que institui em Portugal
o Processo de Bolonha e o Modelo Virtual da Universidade Aberta identi�cam como problema central o ensino baseado na
transmissão de conhecimentos e apontam para a passagem “da transmissão de conhecimentos para o desenvolvimento de
competências” e para de�nições de competência. Variadas abordagens produzidas no Brasil aponta já nesse caminho.

Segui a de�nição de competências e os três níveis de Bernard Rey que acima referi aplicando-as às situações concretas de
aprendizagem.

Assim na transição do modelo de transmissão de conhecimentos (produção e consumo de discursos), “se o intuito é a
formação de alunos mais proativos, deve adotar-se metodologias em que os alunos desenvolvam atividades cada vez mais
complexas, em que busquem tomar decisões e avaliar os resultados; ou ainda, se o objetivo é a formação de alunos mais
criativos, eles devem experimentar inúmeras novas possibilidades de demonstrar e desenvolver sua iniciativa e
criatividade. Então as metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade à medida que os alunos participam
da teorização e trazem novos elementos ainda não considerados nas aulas ou, até mesmo, na perspetiva do professor”
(BASTOS2006).

Finalizando, Bastos (2006) reforça que as metodologias ativas.

… são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a �nalidade de
encontrar soluções para um problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno. O professor atua
como facilitador ou orientador para que o estudante faça pesquisas, re�ita e decida por ele mesmo, o que fazer para atingir um
objetivo. É um processo que estimula a autoaprendizagem e facilita a educação continuada porque desperta a curiosidade do aluno e,
ao mesmo tempo, oferece meios para que possa desenvolver capacidade de análise de situações com ênfase nas condições loco-
regionais e apresentar soluções em consonância com o per�l psicossocial da comunidade na qual está inserido (BASTOS, 2006).

Não vale para o professor do ensino superior o argumento mediatizado e vulgarizado de que o aluno vem mal preparado
de ciclos de estudos anteriores. É este estudante concreto com seus percursos e projetos que chega à sala de aula e um
dos seus desa�os e atividades mais complexas a desenvolver aí é motivá-lo, envolvê-lo nas atividades da turma, mobilizá-



lo para uma atitude ativa e efetiva não apenas na sala de aula, mas também na realização de outras atividades e
elaboração meios / ferramentas ativos de formação continuada como de�nir sua posicionalidade re�exiva perante as
aprendizagens e a pesquisa.
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Nesse sentido propus aos estudantes na disciplina de Trabalho de Campo e Narrativas Digitais alguns métodos ativos e
re�exivos de aprendizagem e avaliação elaboração audiovisual de sua apresentação utilizando Pecha Kucha 14 , primeira
atividade de avaliação contínua a integrar no Portfólio ou no Diário de Bordo (ou de campo). A última atividade a integrar é
uma produção em grupo de um audiovisual. A integrar no Portfólio ou no Diário de Bordo outras produções apresentadas
nas aulas, re�exões sobre os temas tratados na aula e sobre o programa apresentado, a pesquisa documental e visual,
audiovisual e sonora realizada no decorrer do ciclo (semestre) letivo.

Através da elaboração do Pecha Kucha pretendi pesquisar as motivações e os interesses dos estudantes, seus projetos de
pesquisa e ligação destes à disciplina e proporcionar formas de expressão e partilha na turma. Uma vez adquirido o modo
de fazer o PK passa a ser utilizado noutras apresentações na sala de aula como forma de apresentação elaborada,
re�etida, mas concisa. O meio (formato) utilizado baseia-se no powerpoint, ferramenta conhecida e utilizada por todos,
mas contém alguns desa�os importantes para a disciplina: elaboração de uma ideia para a apresentação, seleção e edição
de imagens e sons imbricados na vida e percurso individual dos estudantes, estruturação de uma narrativa audiovisual,
apresentação curta e e�caz de si e de seus projetos. Este meio desenvolvido pelos arquitetos e designers Mark Dytham e
Astrid Kleinem 2003 acomoda e�cientemente um grande número de apresentadores e adapta-se bem ao cenário da sala de
aula. Além disso é um meio criativo, em parte porque o formato é libertador - todos os participantes são obrigados a usar
o mesmo formato, o que diminui a pressão para superar outros apresentadores.

Plani�cação de um Pecha Kucha

Tópico Imagem Roteiro (voz e som)

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE ...

SLIDE 20

Há muitas re�exões e descrição de experiências diversi�cadas de utilização do Portfólio no ensino superior no Brasil e um
consistente levantamento bibliográ�co que desde 2006 ALVARENGA e ARAÚJO tem vindo a desenvolver. Para estes autores
são muitas as vantagens de utilização dos Portfólios quer nos desenvolvimentos das aprendizagens quer na avaliação dos
estudantes
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… portfólios têm sido descritos como uma coletânea das evidências que documentam o desenvolvimento, as competências e as
habilidades do indivíduo (Waterman, 1991). O valor de um portfólio está caracterizado no seu desenvolvimento (Ryan, Kuhs, 1993),
especialmente porque o processo envolve a autorre�exão do aluno, induzindo-o à autoavaliação e oferecendo a oportunidade para
sedimentar e ampliar suas aprendizagens. (ALVARENGA e ARAÚJO 2006: 138)



Desde 2016 introduzi este formato nas disciplinas lecionadas, motivado sobretudo pelo facto de supor que seria uma
prática desenvolvida pelos alunos de artes que chegavam aos Programas de Pós-Graduação. Essa suposição levou-me a
não trabalhar com os estudantes sobre práticas deste formato nas aprendizagens e na avaliação. Ao Portfólio, que pensei
ser mais adequado e mais vivenciado pelos estudantes de artes, foi colocado como alternativa o diário de campo,
entendendo como diário de campo o diário de campo clássico de pesquisa em antropologia e em ciências sociais em geral.
Sugeri a utilização dos cinco tipos de notas de campo propostas por RICHARDSON (1999 pp 527) e amplamente
desenvolvidas por RIBEIRO, (2003 pp 95-112). O diário de campo seria criado as partir destas notas:

Notas de Observação (NO): Estas são as mais detalhadas e concretas que eu for capaz de fazer. Quero pensar nelas como interpretações
bastante precisas do que vejo, ouço, sinto, provo, etc...

Notas Metodológicas (NM): Estas são mensagens para mim próprio relativamente a como recolher “dados”, – com quem falar, o que
ouvir, quando telefonar, o que fotografar, �lmar, registar em áudio, etc... Eu escrevo muitas destas porque gosto de métodos, e gosto de
manter um diário do processo do meu trabalho.

Notas Teóricas (NT): Estas são palpites, hipóteses, relações pós-estruturalistas, críticas do que estou a fazer/pensar/ver (que ligações
com a teoria). Eu gosto de as escrever porque elas abrem o meu texto – o meu texto de notas de campo - a interpretações alternativas e
uma estância crítica epistemológica. É uma forma de fazer com que não esteja agarrado ao meu “plano” da realidade.

>Notas Pessoais (NP): Estas são a�rmações de sentimentos em relação à pesquisa, às pessoas com quem estou a falar, a mim próprio
no desenvolver do processo, às minhas dúvidas, às minhas ansiedades, aos meus prazeres. Eu não faço nenhuma censura aqui. Quero
os meus sentimentos no papel porque gosto deles e porque sei que eles estão ali de qualquer modo, afetando o que/como eu
reivindico conhecer. Escrever notas pessoais é uma forma de me conhecer melhor, uma forma de usar a escrita como um método de
questionar o eu (re�exividade).

RIBEIRO, 2003 pp 100

Autores como, Christopher DamienAuretta descreve em Diário de bordo: Aspectos do Pensamento Contemporâneo - A
Construção de um Saber Comum em Comum (um percurso) (2012) um minucioso diário de bordo sobre a construção de
conhecimento com os alunos. Esta obra constitui uma prática estimulante, resultado de um longo percurso de ensino na
Faculdade de Ciências Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Para mim foi uma referência que me levou a ensaiar
esta metodologia durante o curto período de trabalho com os alunos das disciplinas acima referido. Estou certo que o
diário de bordo (ou de campo), peça fundamental na pesquisa em ciências sociais e da vida quotidiana de criadores e
trabalhadores sociais, tem um grande potencial metodológico para a iniciação cientí�ca e para trabalho a desenvolver com
os estudantes nas situações concretas e contextuais dos temas abordados na sala de aula que transbordam para o seu
quotidiano permitindo-lhes observar, analisar e atribuir sentido às experiências relacionadas com seus projetos de
pesquisa. O diário de bordo ou de campo 15  é assim uma grande ferramenta necessária para organizar os apontamentos
das atividades escolares e para despertar a atenção do quotidiano relacionado com os temas em estudo.
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WINKIN (1998, pp 110-113) interroga-se: “Como gerir simultaneamente observações, leituras, re�exões e frustrações?” e
argumenta que ao campo, eu diria também à sala de aula, “devem forçar-se a ter um diário. Qualquer antropólogo vos dirá
que o seu instrumento de pesquisa essencial é o diário” e identi�ca três funções do diário de campo: função catártica ou
função emotiva do diário; função empírica, função re�exiva e analítica. Emite também algumas recomendações a
considerar e a ter em conta.

Evoquei o que é preciso fazer sempre: o diário; o que é preciso fazer às vezes: fotogra�as; gostaria �nalmente de dizer uma palavra do
que não é preciso na minha opinião nunca fazer: observação escondida. Tentar “ocultar-se” para melhor ver. Isso não funciona.
Acabarão sempre por vê-lo, acabará sempre por ser corrido. Não use também disfarce, papel (função), dizendo: seria melhor se �zesse
como se fosse um professor de natação na piscina, um sacristão na igreja... não. Negoceie o seu estatuto com os outros, force-se a
entrar dentro, a jogar o jogo, a não enganar os membros “naturais” do lugar. É simultaneamente um problema metodológico e um
problema deontológico. Não se brinca com as pessoas. Ponto.



Eis, pois, para os grandes princípios. Falta-me tentar resumir as di�culdades com que se deparam a maior parte dos estudantes que
inicia este tipo de abordagem e algumas soluções que são muitas vezes possíveis. Parece-me mais uma vez que o trabalho etnográ�co
não é um trabalho simples, mas também não é um procedimento que exija anos de formação. Podemos aprender muito graças às
nossas próprias tentativas e erros, evidentemente, mas também graças a antropólogos que relatam as suas próprias experiências de
terreno.

WINKIN em RIBEIRO, RIBEIRO, 2003 pp 100

Finalmente entendo que os estudantes não podem �car apenas num processo de avaliação continuada utilizados ou não
os formatos ou os meios acima referidos devem desenvolver competência de síntese e de vontade de publicar os
resultados do seu percurso por uma qualquer situação de aprendizagem numa disciplina ou num curso. Propusemos a
elaboração de um ensaio que partisse do percurso realizado, das atividades desenvolvidas nas aulas, nas produções
audiovisuais e, sobretudo no Portfólio e no Diário de Bordo. Elaborei para isso normas especí�cas para elaboração do
ensaio, com bibliogra�a especí�ca, a serem apresentadas aos estudantes para que as possam debater e assimilar visando
a passagem à prática - produção de um ensaio revisto para publicação em qualquer livro ou revista.

Nessas normas considerei que

Os ensaios são especialmente adequados para avaliar a capacidade crítica dos estudantes. Um ensaio é um texto argumentativo em
que se defende uma posição sobre uma determinada temática. O ensaio deve mostrar que o seu autor tem conhecimento da temática
e sabe articular clara e corretamente os problemas, teorias, conceitos e argumentos em causa. Por isso deve ter a forma de resposta a
uma pergunta. Pergunta essa à qual não se deve poder responder com um «sim» ou com um «não», procurando o estudante avaliar
criticamente os principais argumentos em confronto de modo a tomar uma posição pessoal na disputa.
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Num ensaio, os estudantes não se devem limitar a dar a sua opinião. Têm também de avançar com argumentos e de responder aos
argumentos contrários. Caso não lhe pareça possível defender uma das partes, deverá argumentar, porquê….

Ao avaliar um ensaio o professor veri�ca se os estudantes formulam corretamente o problema em causa, revelam conhecimentos
precisos, se os argumentos utilizados são bons, se não cometem falácias e se respondem às principais objeções que costumam ser
colocadas ao defendido pelo estudante.

RIBEIRO, Normas e Metodologia do Trabalho 2017

Foi também proposta uma estrutura para o ensaio

Um bom ensaio tem, geralmente, a seguinte estrutura geral:

Primeira parte: Introdução
1. Breve apresentação do problema que será tratado no ensaio. Geralmente, apenas algumas linhas. Por exemplo, «Neste ensaio
discute-se o problema das diversas utilizações do conceito de cultura e da sua mutabilidade.» e procura-se evidenciar a pertinência da
problemática na sociedade atual.
2. Explicitação da teoria defendida. Também apenas algumas linhas. Por exemplo, «A posição defendida neste ensaio é que o conceito
é complexo usado de formas muito diversas pelos antropólogos, pedagogos, artistas, etc… que existem outras abordagens externas à
antropologia e a estas disciplinas…»

Segunda parte: desenvolvimento
3. Apresentação mais desenvolvida e articulada dois aspetos fundamentais do problema que será tratado no ensaio. É nesta parte que
se fazem distinções conceptuais e se esclarecem alguns conceitos centrais importantes, se houver necessidade disso.
4. Apresentação das posições em confronto.
5. Apresentação pormenorizada da posição que se defende e dos argumentos a seu favor. Resposta as objeções mais prováveis aos
argumentos apresentados.
6. Apresentação dos argumentos mais importantes a favor da posição contrária e respetiva refutação. Resposta a algumas das objeções
mais prováveis às refutações apresentadas.

Terceira parte: conclusão
7. Conclusão: breve recapitulação do problema tratado e da posição defendida.



Quarta parte: indicação das fontes de informação seguindo as normas em vigor - ABNT 8. Bibliogra�a, �lmogra�a, webgra�a

RIBEIRO, Normas e Metodologia do Trabalho 2017

Foram ainda fornecidas, aos estudantes, indicações gerais, normas de apresentação e uma bibliogra�a especí�ca sobre
escrita cientí�ca, orientações para realização do ensaio e o valor do ensaio na publicação cientí�ca.

Um bom ensaio usa uma linguagem clara, simples e direta. A so�sticação deve resultar exclusivamente das ideias. As frases devem ser
diretas e cuidadosamente encadeadas, seguindo o �uxo natural das ideias e argumentos. Cada parágrafo deve tratar de uma ideia
apenas e ter uma certa unidade. Para garantir um estilo direto e simples, devemos tentar apagar palavras desnecessárias nas frases
que acabamos de escrever. Sempre que, numa determinada frase, for possível apagar palavras mantendo o signi�cado fundamental
que queremos transmitir, devemos apagá-las. Devemos fazer o mesmo com as frases: sempre que for possível apagá-las mantendo o
signi�cado fundamental, devemos apagá-las (como na montagem, não é ?!).

Por outro lado, um bom ensaio argumentativo tem um estilo objetivo, imparcial e sóbrio. Pode-se usar a primeira pessoa do singular
(«Neste trabalho, defendo que...») mas não se deve repetir vezes sem conta expressões como «penso que», «do meu ponto de vista» e
a�ns – pois é óbvio que o que se a�rma no trabalho é o que o seu autor pensa. Em alternativa, pode-se usar a primeira pessoa do
plural («Neste trabalho, defendemos que...»), mas é preciso também não repetir desnecessariamente expressões como «pensamos
que», etc. Outra possibilidade é usar o modo impessoal («Neste trabalho, defende-se que...»).
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Finalmente é despretensioso, isto é, não começa com generalidades vazias, do género «Desde sempre a humanidade procurou resolver
o problema do sentido da vida». As generalidades deste tipo não têm qualquer interesse e só surgem em ensaios pretensiosos, mas
vazios (muita parra pouca uva).

RIBEIRO, Normas e Metodologia do Trabalho 2017

O ensaio permitiu que os estudantes �zessem uma síntese do percurso realizado, construíssem uma contínua ligação ao
seu projeto de pesquisa, preparassem uma publicação. A elaboração destas normas em Portugal e nos PPPGs em que
lecionei, reformuladas cada ano em função dos resultados obtidos, visaram também a clareza de processos, a recusa e a
luta contra a fraude, as encomendas de trabalhos ou a estratégia não menos habitual do CUT, PASTE infelizmente
frequentes em muitos trabalhos académicos.

Conclusões e avaliação do percurso

Esta re�exão baseia-se no percurso individual e na história pessoal razoavelmente rica de experiências de docência e
múltiplas situações e em alguns países. Nem sempre o sonhado, plani�cado e desejado foi realizado plenamente. Nem
sempre nos conseguimos realizar naquilo que tínhamos intensão de fazer. Entre o desejado e o realizado há uma brecha.
Uma brecha decorrente de não sermos capazes de motivar os estudantes para o objeto das nossas paixões, para o que e
para o como gostamos de trabalhar. Também vão sempre faltando elementos que possam tornar as intensões, mais claras
e acessíveis a todos os participantes nas atividades da aula. A brecha decorre também da diversidade dos atores em cena.
Nas conversas com alguns alunos, ex-alunos perpassa a ideia de que nos primeiros encontros não entenderam nada do
que se pretendia para as disciplinas que ensinei, alguns desses alunos foram os melhores das turmas. Com outros �camos
no caminho perplexos porque ou não havia energia criadora nem distanciamento crítico e criativo, nem atitude para
empreendermos o percurso. Foram sempre momento de autoaprendizagem e de um percurso feliz e de algumas
frustrações.
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Resumo: Os cenários educacionais contemporâneos estão em contínua mudança, atravessados por novas con�gurações
interpessoais, sociais, econômicas, políticas e tecnológicas advindas da cultura digital. Esses contextos educacionais
exigem o redesenhar de espaços de ensino e aprendizagem, a integração entre o ensino presencial e o virtual, entre o
formal e o informal, a partir do potencial das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). As TDIC ampliam as
formas de acesso à informação e comunicação e modi�cam a interação entre os agentes do processo educativo e as
possibilidades de aprendizagem. Desde 2017, a Universidade Brasília (UnB) desenvolve o Programa Aprendizagem para o 3º
Milênio (A3M), que tem por �nalidade apoiar as iniciativas de inovação educacional produzidas pelos professores da
Universidade. O Programa A3M, por meio de diversos parceiros internos na Instituição (Decanato de Ensino de Graduação –
DEG e Decanato de Pesquisa e Inovação – DPI, entre outros), apoia o desenvolvimento de 56 projetos de inovação
educacional nas diferentes áreas do conhecimento, selecionados por meio de dois editais. O presente estudo objetiva
analisar o potencial das ações do Programa A3M para a promoção da prática educativa inovadora na UnB, com foco na
aprendizagem. Os resultados evidenciaram que o Programa A3M tem favorecido o ensino e a aprendizagem conectada e
colaborativa, possibilitado a formação contínua de professores, oportunizado o desenvolvimento de novos recursos
educacionais com potencial para serem utilizados e reaplicados em diferentes contextos de ensino. Ademais, apoiou
diferentes ações de extensão e a produção de um site educativo, no intuito de se tornar um portfólio de experiências, uma
referência nacional em inovação educacional.

Palavras-chave: Inovação educacional. Práticas educativas e pedagógicas. Cultura digital.

1. Introdução

Nos últimos 50 anos, com a criação da Internet, é possível identi�car diferentes ciclos da evolução humana e tecnológica:
era da informação, era da comunicação, era digital. Esses períodos trazem transformações substanciais na sociedade, nas
formas de relacionar, comunicar e formar pessoas. A internet e os recursos multimídia têm uma natureza disruptiva,
transformadora e, ao mesmo tempo, adaptativa à necessidade humana. Esses recursos têm sido o portal de entrada para a
criação de uma nova ecologia da aprendizagem, resultado de mudanças nas trajetórias pessoais de aprendizagem, como
via de acesso ao conhecimento na sociedade da informação. A cultura digital (BOLL, 2013) é um pano de fundo apropriado
para discutir como esses processos de mudanças têm repercutido na perspectiva das práticas educativas.

Para Boll (2013), Lemos e Lévy (2010), a cultura digital é um produto das TIC e da convergência das telecomunicações e
informática, estabelecendo uma relação simbiótica especí�ca entre sociedade e a informática. Dessa relação surgem
formas sociais e culturais que modi�cam os hábitos, as práticas de consumo cultural, os ritmos de produção e distribuição



da informação. No contexto da cultura digital, a educação deve estar atenta as propostas pedagógicas de sistemas
presenciais, totalmente a distância ou híbridas, utilizando artefatos tecnológicos e um conjunto de teorias e práticas
emergentes que se referem à aprendizagem, à identidade do aprendiz, à organização do currículo e às novas pedagogias da
virtualidade (COLL, 2013). Para atender as demandas da aprendizagem no século XXI é necessário que a educação,
enquanto processo, seja �exível, híbrida, digital, ativa e diversi�cada (MORAN, 2017).
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A cultura digital é produtora de subjetividade social e subjetividade individual no sentido de geração de novas culturas e
novas formas de produção de sentidos pelos sujeitos partícipes e coparticipes que navegam nessa grande rede. Esse
tempo da cultura digital, da mobilidade de aprendizagem, da hiperconectividade e da ubiquidade, nos obriga pensarmos
os novos sentidos de ser aprendiz no novo milênio, pensarmos como aprendemos hoje e como isso afeta as práticas de
ensino.

Fazer parte desse início de século XXI implica em (re)aprender os modos de conhecer e os modos de fazer permeados pela
cibercultura. Os modos de ser e de conviver com o outro também têm demandado uma (re)aprendizagem, visto que as
relações sociais estão cada vez mais mediadas pela tecnologia. “A dinâmica da sociedade da informação requer educação
continuada ao longo da vida, que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas,
sobretudo, inovar” (TAKAHASHI, 2000, p. 7).

Diante deste novo cenário de inovação e reaprendizagem, UnB em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o
período de 2018-2022 vislumbra fortalecer o desenvolvimento e o aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem
adotadas na Universidade, ao mesmo tempo que prioriza, em relação aos aspectos didático-pedagógicos, as orientações
do PPI (2017), entre as quais, se destacam: a) valorização da docência na graduação, garantida por meio do apoio à
formação de docentes; b) criação de políticas de incentivo à inovação e à produção cientí�ca e c) a implantação de
mecanismos para reduzir a elevada taxa de evasão e aumentar a retenção nos cursos de graduação. Considera ainda, as
inovações tecnológicas e metodológicas como suportes estratégicos à aprendizagem discente e à produção cientí�ca.

O Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M) encontra-se alinhado ao PDI da UnB, pois visa fomentar novas práticas e
metodologias de ensino, em consonância com as transformações no cenário educativo da cultura digital. Foi concebido
como um Programa de identi�cação, valorização e promoção de ações educacionais inovadoras de professores da
Instituição, com o intuito de aprimorar o processo educacional ocasionando re�exos na aprendizagem, satisfação do aluno
e do professor e integração com a sociedade. O A3M incentiva o uso e a apropriação de tecnologias, metodologias e novas
formas de interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem num cenário presente e futuro,
projetando a Universidade para o milênio que se inicia (FREITAS et al, 2018).

Nessa perspectiva, o estudo tem por objetivo analisar o potencial das ações do Programa para a promoção da prática
educativa inovadora na UnB, com foco na aprendizagem. Para tanto, discutimos qual o potencial das ações do Programa
A3M para a promoção de práticas educativas ativas e colaborativas, consideradas inovadoras, assim como seus efeitos na
aprendizagem.

2. Transformações e inovações educacionais na cultura digital

A era digital e suas antecessoras, era da informação, era da comunicação, retratam a evolução tecnológica e sua in�uência
no sistema sociotécnico, na cultura digital, implicando mudanças radicais no cotidiano das pessoas, das famílias e
empresas entre outros contextos (LOVELESS; WILLIAMSON, 2017). Milhares de pessoas em vários países estão diariamente
conectadas aos dispositivos, trocando informação, interagindo, aprendendo, negociando, etc.
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A digitalização dos textos, imagens, dados, signos, e outros produtos tem se tornado parte das funções da cultura digital:
tornar acessível a qualquer ponto da rede os artefatos produzidos e acumulados ao longo da história da humanidade. Mas,
essa não foi a grande revolução, a revolução se deu nas formas de comunicação, expressão, socialização, criatividade, que
emolduram o quadro que chamamos de cultura digital. De acordo com Boll (2013), a cultura digital é um produto das novas
tecnologias da informação e comunicação, da convergência das telecomunicações e a informática, possibilitando que uma
relação especí�ca de simbiose entre sociedade e a informática, se estabelecesse enquanto uma forma sociocultural. Essa
expressão sociocultural é designada por Lemos (2010) como cibercultura, porque produz uma sinergia entre as novas redes
sociais e as tecnologias digitais ampliando o potencial humano de relacionar, comunicar, interagir, produzir, disseminar,
etc. Nunca em outras épocas ou era pudemos agir de forma assíncrona e síncrona, ubíqua e �exível como agimos hoje.

Vivemos novas formas de sociabilidade na esfera da comunicação, novas formas de expressão proporcionadas pela
internet. Por isso, compreendemos a internet não mais como uma mídia, onde se disponibiliza informações da cultura,
mas, como um instrumento que agrega redes de mídias e culturas no plural pois possibilita a convergência de todos os
textos midiáticos (tv, rádio, redes etc). Podemos observar que não é mais o usuário que se desloca até a rede, mas é a rede
que envolve os usuários e os objetos numa conexão generalizada. (LEMOS, 2010).

Pierre Levy (1999, p. 16) foi um dos primeiros a conceituar cibercultura como o "conjunto de técnicas, de práticas, de
atividades, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço",
também valorizando a ação do homem na de�nição da natureza e �nalidades da cultura digital. Neste sentido, Loveless e
Williamson (2017) argumentam que os modelos de pensamento na contemporaneidade têm se construído por conceitos e
elementos que compõem a era digital, a cultura digital do século XXI. Os recursos midiáticos produzem novos estilos de
linguagem, enquanto processo comunicacional e novas formas de pensar, mediatizados por áudio, vídeos, imagens, fotos,
jogos, produzindo novas acepções sobre a aprendizagem como aprendizagem conectada, aprendizagem colaborativa, entre
outras, mediadas pela cultura digital.

Esse contexto demanda que as práticas socioculturais de ensino e aprendizagem, o currículo e a pedagogia também sejam
transformados, remodelados, renomeados os seus processos e assimilem características e potencialidades dadas pelas
tecnologias, o que implica em produzir novos modos de pensamento, novas formas de ensinar e aprender.

Para os gestores educacionais e docentes apresenta-se a necessidade de inovar as práticas pedagógicas, considerando os
per�s de estudantes do novo milênio e as novas formas de comunicação, relacionamento, consumo e produção,
compartilhamento e participação na cultura digital. Faz-se indispensável diversi�car as formas de ensino, seja individual
ou colaborativa, presencial ou online, formal ou informal e, para tanto, são necessárias mudanças de paradigmas (MORAN,
2000, MORAN, 2017, MASETTO; BEHRENS, 2006). De acordo com Moran (2017, p. 1), a educação presencial e a distância,
necessitam:
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[...] incorporar todas as possibilidades que as tecnologias digitais trazem: a �exibilidade, o compartilhamento, ver-nos e ouvir-nos com
facilidade, desenvolvimento de projetos em grupo e individualmente, visualização do percurso de cada um, possibilidade de criar
itinerários mais personalizados. Precisa incorporar também todas as formas de aprendizagem ativa que ajudam os alunos a
desenvolver as competências cognitivas e socioemocionais. Mais que educação a distância podemos falar de educação �exível, online.

Neste contexto, o que compreendemos por inovação educacional?

Diferentes teóricos, tais como Moran (2017) e Ramos e Rossato (2017) ressaltam a importância de inovar, de repensar
seriamente os modelos de ensino utilizados até agora e, de se reposicionar frente ao desa�o de ensinar e aprender no
novo cenário educativo.

Para Messina (2001), o conceito e a prática da inovação foram modi�cados ao longo dos anos, passando de uma
característica prede�nida para o caráter autogerado e diverso da inovação. A autora destaca ainda, dois componentes que
distinguem a inovação: a alteração de sentido a respeito da prática corrente e o caráter intencional, sistemático e
planejado, em oposição às mudanças espontâneas. Dessa forma, a inovação é considerada um processo contextualizado



que requer autonomia dos professores e dos estudantes, criatividade e re�exões críticas na e sobre a ação. Como a�rma
Fullan (2000), “inovar não é um simples acontecimento”.

A inovação propõe mudança de paradigmas, desconstruindo a visão tradicional, conforme destacado em Morin e Le Moigne
(2000). Essa ruptura é necessária para que a educação, enquanto um acontecimento, evoque o desenvolvimento do ensino
e aprendizagem inovadores. O conceito de inovação está interrelacionado com a ideia de “ruptura paradigmática” proposta
por Behrens (1999). Essa ruptura é ocasionada pela mudança de visão da realidade educativa e pela compreensão da
complexidade e multidimensionalidade dos contextos em que estão inseridas as práticas educativas.

Para Libedinsky (2001, 2014), a inovação educacional está relacionada a uma didática emergente, tem relação com as
tecnologias e com a utilização de novos recursos na prática docente. A autora enfatiza que a inovação considera a
criatividade como elemento para a resolução de problemas e, que as experiências inovadoras abrangem rupturas e
continuidades em relação às práticas já existentes. Em resumo, uma prática é considerada inovadora quando o docente
busca romper com os esquemas rígidos do modelo conservador e desenvolve sua proposta, elaborando atividades que
despertem nos alunos o interesse e a motivação pela aprendizagem, tornando-os ativos no processo de construção do
conhecimento.

2.1 Aprendizagem no novo milênio
As TIC e as redes de computadores �zeram surgir novas formas de aprendizagem também denominadas de novas ecologias
da aprendizagem. Os processos de aprendizagem são facilitados pelas redes de comunicação, possibilidades de interação
e, disponibilização de recursos e ferramentas.

A interconectividade (capacidade de dispositivos e grupos se conectarem) é um dos processos promissores para as novas
aprendizagens. “Neste novo cenário, a aprendizagem está e estará cada vez mais, modelada pelas TIC digitais e mais
concretamente pelas tecnologias digitais da informação e comunicação” (COLL, 2013, p.4). Esta realidade é baseada na
integração entre espaços e tempos de aprendizagem, onde as atividades presenciais e online ocorrem de forma integrada,
constituindo o que Wong e Looi (2011) denominam de aprendizagem sem costura. Os autores a�rmam que a aprendizagem
sem costura ocorre quando há “um aumento da capacidade do aluno de aprender em seu próprio ambiente, enquanto se
move”.
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Sharples (2015) estuda as experiências de aprendizagem relatadas por Kuh (1996), que defende a articulação e a
continuidade da aprendizagem dentro e fora da classe; do conteúdo acadêmico e não acadêmico; do currículo e currículo
paralelo; no campus e fora do campus (KUH, 1996). Esse aprendizado pode ser intencional, conduzido pelo professor; algo
que começa em sala de aula e pode ter continuidade para além do espaço escolar. Já Bacich e Moran (2015) reconhecem
que a “integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a [universidade] para o
mundo e trazer o mundo para dentro da [universidade]”. De acordo com os autores, a educação sempre foi misturada e
híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos, no entanto, o processo que mescla
a mobilidade e a conectividade, atualmente, é muito mais perceptível, “[...] trata-se de um ecossistema mais aberto e
criativo. O ensino também é híbrido, porque não se reduz ao que planejamos institucionalmente, intencionalmente”.

Nessa perspectiva, Barron (2004) traz a de�nição de ecologia de aprendizagem, de�nida como o conjunto de contextos
encontrados em espaços físicos ou virtuais que oferecem oportunidades para aprender. Cada contexto é composto de uma
con�guração única de atividades, recursos materiais, relacionamentos e interações que emergem deles. Para Coll (2013),
são contextos de atividades que dispõem de inúmeras oportunidades de interação entre pessoas, recursos e ferramentas
para se comunicar, interagir, construir, colaborar, atribuir signi�cados e obter novas aprendizagens. Esses contextos
representam nichos potenciais de aprendizagem que estão além das ofertas da escola formal. Coll (2013, p.4) a�rma que
esses contextos de atividades são “os que proporcionam as redes sociais, os mundos e entornos virtuais, as comunidades
virtuais de interesse, prática de aprendizagem e os jogos online em geral, criados pelas TIC digitais”.



Compreendendo que as novas ecologias de aprendizagem abrem diferentes portas para o conhecimento, também se
entende que as pessoas escolhem suas formas de busca, formas de motivação para entretenimento, aprendizagem e/ou
trabalho. Essas formas pessoais, únicas e singulares representam uma adequação de sua ação enquanto um ato de
aprendizagem.

Para Coll (2013, p.33) a “personalização da aprendizagem é uma necessidade crescente, já sendo uma realidade imposta às
escolas e aos sistemas, é uma tendência que se anuncia”. Para o autor, as mudanças decorrentes das novas con�gurações
sociais produzem mudanças sérias no papel da aprendizagem na sociedade da cultura digital e nos parâmetros que
caracterizam a aprendizagem humana, impondo uma agenda que pressupõe mudanças estruturais na organização das
escolas, dos sistemas de ensino, das metodologias, do currículo e da formação do professorado, etc. Coll (2013) ainda
aponta três grandes focos de aprofundamento: a conexão das instituições escolares a uma rede mais ampla de contextos
de aprendizagem que ofereça aos alunos oportunidades, recursos e instrumentos para aprender; a personalização da
aprendizagem; e a formação de aprendizes competentes.

Alinhados com as novas possibilidades de aprendizagem, apresentamos o Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M),
objeto desta pesquisa e que detalharemos seu o contexto de desenvolvimento e os resultados ao longo das próximas
seções.
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3. Delineando o percurso metodológico

A pesquisa que apresentaremos foi norteada pela observação dos Projetos de Pesquisa que compõem o Programa
Aprendizagem para o 3º Milênio. Esta iniciativa tem como objetivo analisar o potencial das ações do A3M para a promoção
da prática educativa inovadora na UnB, com foco na aprendizagem. Para tanto, discutimos ao longo do texto qual o
potencial das ações do Programa A3M para a promoção de práticas educativas ativas e colaborativas, consideradas
inovadoras, e seus efeitos na aprendizagem na UnB.

Como procedimentos metodológicos, realizamos uma análise documental que inclui os projetos aprovados nos Editais do
A3M. Aliados a essa análise, utilizamos também a abordagem qualitativa interpretativa por meio de entrevistas
semiestruturadas para identi�car os indicadores de inovação educacional a partir das narrativas dos coordenadores dos
projetos. Portanto, os participantes foram os coordenadores (professores) e demais envolvidos no projeto.

A pesquisa qualitativa nas áreas de Ciências Humanas e Sociais tem representado um caminho alternativo para vencer a
rigidez dos métodos quantitativos. Nesse estudo, adotou-se a análise qualitativa, apoiada na técnica de entrevistas. A
análise qualitativa busca “uma apreensão de signi�cados na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se
inserem e delimitada pela abordagem conceitual (teoria) pesquisador (...)”. (BIASOLI; SILVA 1992, p. 65). A partir da análise
das informações, referentes às narrativas dos entrevistados, devem emergir sentidos e signi�cados subjetivos, que não
estão apenas na superfície das falas, no dito, mas também no não dito, que constitui uma forma de sistematização
qualitativa das informações mediante o modelo conceitual (teoria) adotado pelo pesquisador.

Conforme será apresentado mais adiante, existem 56 projetos em execução no âmbito do Programa A3M. Para efeitos da
análise qualitativa, consideramos os projetos identi�cados em 2017, totalizando 22 6 . A maioria destas ações foi iniciada
naquele ano e estão em fase de �nalização. No decorrer do ano de 2018, o CEAD realizou o acompanhamento da execução
destas ações para compreender os recursos em desenvolvimento e as possibilidades de aplicabilidade das práticas
educativas da UnB.

Além de reuniões, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os coordenadores dos projetos 7 . Todos os
coordenadores foram convidados para a entrevista durante os anos de 2017 e 2018 e, até o momento, foi possível dialogar
com 18 projetos, uma vez que há restrições de disponibilidade dos docentes e da equipe técnica que acompanha a ação.



Todos os encontros foram gravados, com o consentimento dos entrevistados, bem como houve autorização por escrito do
uso das falas e das imagens relacionadas ao projeto, assim como para divulgação no site e mídias sociais.
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Dentre os tópicos abordados na entrevista, destacam-se: descrição do projeto, proposta de inovação, atores envolvidos,
resultados esperados na aprendizagem e sugestões de eventos/ações para apoiar o desenvolvimento e a divulgação.
Elegemos para a análise os itens que abordam as questões de inovação e os resultados na aprendizagem, que são o foco
do A3M. Para efeitos desta pesquisa, os nomes dos participantes foram substituídos pelo termo Coordenador e por um
numeral.

Nas próximas seções, apresentaremos a análise dos dados obtidos nas entrevistas e documentos relacionados ao
Programa A3M.

4. Contextualização do Programa A3M

O Programa Aprendizagem para o 3º Milênio é desenvolvido pelo Centro de Educação a Distância da UnB (CEAD), em
parceria com a Reitoria, os decanatos acadêmicos (Decanato de Ensino de Graduação, Decanato de Pesquisa e Inovação,
Decanato de Pós-Graduação e Decanato de Extensão) e a comunidade acadêmica da UnB. Tendo por propósito valorizar as
experiências dos professores da Universidade, o Programa visa atuar junto à instituição na identi�cação, valorização e
promoção de ações educacionais inovadoras, que buscam alinhar-se às demandas dos novos per�s da comunidade
acadêmica 8 . Inaugurando o seu terceiro ano de execução, o A3M já desenvolveu atividades de extensão, pesquisa e
inovação, abrindo espaços de diálogo, construção e trocas de experiências sobre diferentes práticas e recursos
pedagógicos para a promoção da ruptura e promoção de diferentes formas de ensino.

No período compreendido entre 2017 e 2018, foram realizadas ações estratégicas (Quadro 01) com o intuito de compartilhar
as experiências e propostas dos Projetos que fazem parte do A3M, assim como apresentar para a comunidade acadêmica
temáticas atuais relacionadas à aprendizagem neste novo milênio e que são atendidas pelo Programa.

Quadro 01: Ações estratégicas do A3M no período de 2017-2018
Fonte: as autoras com base em documentos, relatórios 2017/2018, 2019.

Ações Objetivos das ações

Acordos entre o Decanato de
Ensino de Graduação (DEG) e
Decanato de Pesquisa e Inovação
(DPI).

Buscar parcerias que possibilitam potencializar as ações do
Centro de Educação a Distância da UnB alinhadas com as metas
institucionais.

Elaboração e publicação de Editais
de apoio aos docentes.

Identi�car as experiências educacionais inovadoras; fomentar o
desenvolvimento de ações educacionais inovadoras e a
socialização dos resultados para a comunidade acadêmica.

Educathon- Evento participativo da
comunidade acadêmica

Identi�car problemas e soluções educacionais a partir do aluno
da UnB.



Ações Objetivos das ações

I e II Seminários do Programa
Aprendizagem para o 3º Milênio

Divulgar o Programa A3M, promover discussão entre os pares,
oportunizar espaço de formação contínua, identi�car parcerias e
compartilhar experiências e promover a institucionalização de
práticas educativas inovadoras.

Minicursos (Learning Analytics;
Gami�cação; Acessibilidade;
Recursos Educacionais Abertos)

Oportunizar espaço de Capacitação/formação inicial e contínua e
trocas de experiências docentes.

Encontros temáticos sobre temas
emergentes, como Gami�cação;
Acessibilidade e Educação;
Recursos Educacionais Abertos.

Divulgar e promover discussão entre os pares, oportunizar
espaço de formação contínua.

Publicações cientí�cas (ESUD 2017 e
2018; CIET/Enped, 2018; Anpae,
2018; Revista Darcy, 2018).

Socializar as ações do A3M na comunidade acadêmica.

44

O primeiro edital A3M, para apoio ao desenvolvimento de ações educacionais inovadoras na UnB, foi realizado em 2017, em
parceria com o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) e o Decanato de Assuntos Comunitários (DAC). O Edital destinou
recursos para aquisição de equipamentos, material de consumo e material bibliográ�co, além de auxílio �nanceiro à
estudante. O segundo edital, por sua vez, realizado em parceria com o DEG, �nanciou apenas recursos para pagamento ao
estudante. Por meio destes certames, identi�cou-se aproximadamente 140 iniciativas inovadoras na UnB 9 . Destas, estão
em andamento 56 projetos, nas diferentes áreas de conhecimento do CNPQ, resultando na produção e divulgação de
recursos educacionais inovadores (metodologias ou recursos didáticos), aplicados aos conteúdos curriculares de diversos
cursos da UnB, com foco na melhoria do aprendizado e dos níveis de satisfação e envolvimento dos estudantes.

Quadro 02: Quantitativo de projetos que concorreram aos Editais do Programa A3M
(2017 e 2018)
Fonte: autores, a partir dos relatórios e documentos do Programa A3M, 2017/2018,
2019.

Propostas
submetidas

Propostas aprovadas Propostas em desenvolvimento

Edital 2017 91 80 22

Edital 2018 50 47 34



Os projetos em andamento estão distribuídos, de forma equilibrada, em três áreas de conhecimento (Grá�co 1-A) e
abrangem as grandes áreas do CNPQ (Grá�co 1-B), evidenciando a busca pela inovação na educação nos diferentes espaços
de construção do conhecimento propiciados pela universidade.

Grá�co 1 – Distribuição dos projetos nas três áreas de conhecimento e nas áreas do CNPQ.
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.

Com o objetivo de compartilhar os recursos e as práticas docentes inovadores, os resultados dos projetos estão sendo
disponibilizados no site do Programa A3M (http://a3m.cead.unb.br/). Desta forma, poderão ser utilizados e repensados por
qualquer professor, estudante ou membro da comunidade acadêmica. O site deverá acolher um banco de projetos, visando
publicizar o Portfólio de diferentes práticas pedagógicas. Esperamos que o Programa seja um nicho fértil para a pesquisa
acadêmica, a experimentação controlada e sistematizada podendo, a médio prazo, impactar positivamente nos índices
acadêmicos da instituição. Buscamos, ainda, que o Programa também estimule a pesquisa sobre o per�l do discente, as
práticas docentes e as novas metodologias associadas ao uso das TDIC.

4.2. O Programa A3M: identi�cação e promoção de ações educacionais
inovadoras
Para identi�car a ação educacional inovadora desenvolvida em cada projeto, o primeiro passo foi analisar os documentos
encaminhados para a seleção, via Edital público. Selecionamos os 22 projetos e classi�camos por área de conhecimento:
Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências Exatas. Categorizamos os resultados de cada ação em duas variáveis, de
acordo com o resultado esperado: recurso didático ou metodologia. Os resultados dessa análise estão apresentados nos
Quadros 3, 4 e 5.
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Quadro 03: Projetos A3M desenvolvidos na área de Saúde
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.

http://a3m.cead.unb.br/


Título do projeto Descrição do ResultadoTítulo do projeto Descrição do Resultado

Atlas Fotográ�co de
Anatomia Comparativa de
Vertebrados

Recurso didático: produção de quatro livros digitais sobre o Sistema
Digestório, o Sistema Urogenital, o Sistema Neuro-Sensorial e o Sistema
Musculo–Esquelético.

Laboratório de Acesso
Remoto como
Ferramentas para a
Pesquisa e Ensino
Presencial e a Distância

Recurso didático: estrutura para controle via internet de estações
experimentais modulares, nas áreas da Biologia e Química, que
possibilitarão o compartilhamento do ambiente entre os usuários
presenciais e a distância.

Plataforma de
Acolhimento ao
Estudante - PAE - UnB -
Campus de Planaltina –
FUP

Recurso didático: criação de plataforma de Acolhimento (PAE-FUP) –
contendo vídeos, simuladores e experimentos que auxiliarão na
compreensão de conceitos.

Estratégias Inovadoras no
Ensino de Genética

Recurso didático: produção de vídeo aulas para a disciplina de genética.
Elaboração de produtos educacionais com o auxílio de TIC e de estratégias
do ensino por investigação.

Ensino de Epidemiologia
e Sala de Aula Invertida

Recurso didático: produção de vídeo aulas e planos de aulas para utilizar
nas aulas de Epidemiologia Analítica, usando a metodologia de sala de
aula invertida.

Ensino de Zoologia em 3D

Recurso didático: produção de imagens digitais e peças 3D da coleção
didática e cientí�ca do Departamento de Zoologia com o objetivo de
fortalecer a estrutura do ensino de graduação por meio da incorporação
de modernas técnicas de digitalização e impressão de material didático
em 3D.

Desenvolvimento de uma
Plataforma Multimídia
para a Customização e
Criação de Jogos
Educativos Digitais

Recurso didático: criação de jogos (batalha naval e jogo em tabuleiro) para
discutir disciplinas de Química, podendo se estender a outras disciplinas.

Na área de Saúde, temos sete projetos em andamento (31,7%) que objetivam produzir recursos de apoio à aprendizagem,
incluindo vídeo aulas, jogos digitais, estruturação de uma plataforma de acolhimento ao estudante no Moodle e produção
de e-books. Observa-se fortemente a inclusão das tecnologias digitais na proposição de novos recursos didáticos, com
capacidade de utilização em diferentes espaços e maior possibilidade de acesso.

Quadro 04: Projetos A3M desenvolvidos na área de Ciências Exatas
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.



Título do projeto Descrição do Recurso

ICC do 3º Milênio
Recurso didático: tutorial multimídia online de Introdução à Ciência da
Computação (ICC) que conjuga algoritmos, pensamento computacional e a
linguagem de programação Python.

Atividades
Experimentais no
Ensino de Modelos
Atômicos

Recurso didático: vídeos com experimentos demonstrativos investigativos que
discutem a ciência e a construção, de�nição, adequação e limitação dos
modelos atômicos. Visa desenvolver uma coletânea de vídeos experimentais
sobre os modelos atômicos e suas histórias.

Uma abordagem de
ensino de cálculo
através de histórias
em quadrinhos

Metodologia baseada na construção e utilização de história em quadrinhos (HQ)
para a aprendizagem de conceitos matemáticos.,Propõe a utilização de história
em quadrinhos, tirinhas ou contos infantis para o ensino e aprendizagem de
conceitos de cálculo de variáveis e cálculo vetorial, em situações do dia a dia, a
�m de veri�car a aprendizagem dos discentes na disciplina de Cálculo.

Uso de TIC para
inovação no
ensino-
aprendizagem e
gestão de projetos
interdisciplinares

Desenvolvimento de metodologias de projetos interdisciplinares (Problem Based
Learning - PBL) no ensino de Engenharia. Centra-se no apoio à criação e a
manutenção de ambientes de ensino-aprendizagem baseados no
desenvolvimento de projetos, os quais integram professores e estudantes de
várias áreas.

Plataforma
Uni�cada de
Metodologia Ativa
(PUMA)

Recurso didático: desenvolvimento de software - Plataforma Uni�cada de
Metodologia Ativa (PUMA) para avaliar a e�ciência da metodologia PBL adotada
no curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília.

Personalizando a
Educação Discente
Combinando
Metodologias
Educacionais e
Tecnologias
"Inteligentes"

Recurso didático: evolução do Sistema de Apoio Educacional (SAE) para a
integração de metodologias educacionais com recursos tecnológicos
“inteligentes” visando o acompanhamento personalizado do processo de
aprendizagem.

RDD, Summaê e
Método Trezentos:
Aprendizagem ativa
e colaborativa

Recurso didático e Metodologia: ferramentas, uma concreta (quadro portátil) e
duas digitais (site do Summaê e Aplicativo do 300) para utilização em três
metodologias ativas e colaborativas já existentes: Rei e Rainha da Derivada,
Summaê e Trezentos.
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Na área de Ciências Exatas o Programa apresenta o mesmo quantitativo de projetos (31,8%), há também a predominância na
produção de recursos inovadores, apresentando-se algumas variações no tipo, tais como: tutorial multimídia, software tutor
inteligente e aplicativo. Ademais, observamos a proposta de duas metodologias: uma baseada em histórias em quadrinhos,



outra em projetos interdisciplinares (PBL). Temos, ainda, um projeto para ampliar as possibilidades de aplicação de três
metodologias já existentes (RDD, Summaê e Método Trezentos) por meio de recursos tecnológicos.

Quadro 05: Projetos A3M desenvolvidos na área de Ciências Humanas
Fonte: própria, a partir de relatórios e documentos do Programa A3M, 2019.

Título do projeto Descrição do Recurso

comNEGRA: Mídia de
Comunicação Negra

Recurso didático: construção de um site para ser utilizado como mídia
de Comunicação Negra, o Portal da comNEGRA. Espaço de produção e
difusão de conhecimentos referentes à história, cultura, religiosidade,
diáspora e às questões relacionadas às violências e violação de
direitos da população negra.

Projeto Kiron

Recurso didático e Metodologia: Plataforma Moodle e Plataforma do
Mundo Virtual 3D, para integrar os conteúdos da disciplina de
Webdesign em Jornalismo, da Faculdade de Comunicação, a um
ambiente virtual, no qual seja possível realizar parte da disciplina de
maneira remota.

Aplicativo web como
ferramenta didática para
aprendizagem e divulgação da
Língua Brasileira de Sinais na
UnB: Game-Libras

Recurso didático: aplicativo Game Libras, a �m de mediar o processo
de ensino e aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por
meio de games, além de oferecer material adequado com a
modalidade viso-espacial da língua aos estudantes surdos e não-
surdos matriculados nas disciplinas de Língua de Sinais Brasileira
(LSB) Básico e LSB Básico EAD.

A utilização da telefonia móvel
colaborativa como suporte
pedagógico no processo de
ensino/aprendizagem no
ensino médio da educação de
surdos – TECMOLIBRAS

Recurso didático: Novos formatos para a educação em Libras,
utilizando o uso pedagógico da tecnologia móvel. Objetiva contribuir
com a acessibilidade, realizando pesquisas sobre o programa de
formação docente para o uso da tecnologia móvel no processo de
ensino e aprendizagem de Libras.

Uso da arte em meios digitais
interativos para promover a
aprendizagem na
Administração

Metodologia baseada na aproximação entre a experiência e o
conhecimento do professor utilizando recursos visuais, arte e meios
digitais interativos. Estuda e desenvolve a utilização de estímulos
visuais de arte e meios interativos digitais em disciplinas do curso de
administração da UnB.

Disciplinas de texto do IL/LIP
no contexto das novas TCI�s
atendimento à demanda e
inovação em tecnologias de
ensino-aprendizagem

Metodologia e recurso didático: produção de disciplina online de
produção de textos (conteúdo, vídeo aula e ambiente virtual) com o
objetivo de incorporar o uso de tecnologias de informação e
comunicação às disciplinas de texto ofertadas pelo Departamento de
Linguística, Português e Línguas Clássicas/Instituto de Letras.



Título do projeto Descrição do Recurso

Desenvolvimento de
Estratégias Pedagógicas
Integradoras e não
dicotômicas na formação
inicial do geógrafo

Metodologia e recurso didático: Desenvolvimento de metodologia e
vídeo aulas utilizando material 3D. O projeto visa pesquisar e
desenvolver metodologias e estratégias didático-pedagógicas e
objetos de aprendizagem inovadores para as disciplinas do curso de
Geogra�a.

Literatura e representação:
povos indígenas

Recurso didático: miniaulas de 3 a 5 min em formato de vídeo para
utilização nas aulas de literatura brasileira, com os objetivos de
discutir a representação dos povos indígenas.
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A quantidade de projetos na área de Ciências Humanas, oito projetos, é muito semelhante às outras duas áreas
apresentadas (36,4%). Neste subgrupo, encontramos propostas que envolvem fortemente o uso da tecnologia e a proposta
de estabelecer locais de participação, interação e trocas. Destacamos a produção de um portal para a socialização de temas
sobre a comunidade negra; a criação de um ambiente de aprendizagem 3D, o desenvolvimento de um jogo em forma de
aplicativo para o ensino de Libras, entre outros recursos, incluindo duas metodologias e a utilização de redes sociais.

Os projetos contaram com o uso das tecnologias digitais para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes,
corroborando com os autores que apresentam as Tecnologias Digitais de Interação e Comunicação (TDCI) como práticas
educativas indispensáveis na era digital (MORAN, 2017; BOLL, 2013). Em termos da análise dos formatos de aprendizagem, se
observou a organização de contextos de aprendizagem distintos e o uso de variadas tecnologias como, por exemplo, o
ambiente 3D, que nos permitem inferir a existência de uma con�guração dos processos de ensino e aprendizagem baseada
nas novas ecologias (BARRON, 2004; COLL, 2013). Outro ponto importante identi�cado foi a integração entre espaços físicos
e virtuais de aprendizagem, con�gurando o ensino híbrido, como uma prática em uso na Universidade (BACICH; MORAN,
2015). Um exemplo dessa prática foi o Laboratório Remoto utilizado no ensino de física e biologia.

Aproximadamente 70% dos projetos propõem a produção de um recurso didático para as aulas na UnB, outros 30% atuam
na estruturação de metodologias e didáticas especí�cas para a aula. Novos formatos de aula poderão ser planejados a
partir destes recursos, tendo em vista a iniciativa de socialização dos resultados na Universidade e a necessidade dos
docentes na utilização de recursos motivacionais e instigantes para os estudantes. Como discutido por Libedinsky (2014), a
inovação educacional tem relação com as tecnologias e com a utilização de novos recursos na prática docente, considera a
criatividade e abrange rupturas e continuidades em relação às práticas já existentes.

Resta compreender, no entanto, qual o potencial dos recursos e metodologias mencionados na opinião dos docentes. Como
os docentes classi�cam os efeitos dessas mudanças na aprendizagem e interação professor-estudante? Para responder a
essas questões, recorremos às falas dos coordenadores de Projetos.

4.3. O Programa A3M sob o olhar dos coordenadores de projeto
Nesta seção, apresentamos as informações referentes à análise das entrevistas, da fala dos coordenadores (professores),
focando nos temas de inovação educacional e resultados na aprendizagem.

Uma das questões pontuadas nas entrevistas diz respeito à visão docente sobre a abertura de novos espaços de
aprendizagem virtual, o reconhecimento do quanto se aprende nas redes sociais, mediados pelos conhecimentos dos
próprios colegas e dos recursos da internet. Esse foi um dos depoimentos mais recorrentes, como podemos notar a seguir:
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A gente quer realmente acolher as pessoas... os alunos precisam de um acolhimento... pretendemos ir diretamente na dúvida do aluno,
a plataforma é uma oportunidade de rever disciplinas do ensino médio, os executores são os estudantes... utilizamos várias
ferramentas, vídeos, aplicativos na internet (simuladores), o diferencial é o atendimento direto ao aluno, evitando que ele �que
perdido.... é o incentivo para ele não desistir do curso (Coordenador 10).

… a gente sai do espaço de sala de aula e vai para fora (Coordenador 2).

O aluno é muito mais tecnológico... ele é um aluno o diferente. Então, nós, professores, também devemos ensinar de uma forma
diferente e trazer novas tecnologias para o ensino (Coordenador 8).

Na visão dos entrevistados, o Programa A3M provocou possibilidades de modi�car as formas de compreender a
organização da educação superior na UnB.

Outro tema que surge em diversas narrativas é a percepção de que a inovação educativa vai além da introdução de novas
tecnologias, pois implica em propor uma ação docente transformadora, uma ação criativa e revolucionária, com
envolvimento do trabalho colaborativo e da formação do próprio docente:

a educação inovadora reside no fato de os professores aprenderem a trabalhar juntos nestes projetos, não é só a questão dos
estudantes aprenderem, os professores também precisam trabalhar juntos... o objetivo é integrar ... É uma ação de atividades por
projetos que visa integrar áreas de conhecimento (Coordenador 3).

O aluno se torna proativo neste ambiente 3D, o conhecimento deixa de ser centralizado na �gura do professor, ele passa a ser
compartilhado e construído com os alunos (Coordenador 6)

Também surgem depoimentos relacionados ao lúdico como ponto de partida para mudar o processo de aprendizagem:

Fazer o aluno aprender através do lúdico. O uso de uma metodologia ativa ... que aqui no caso é o lúdico, sair um pouco do tradicional
... com as histórias em quadrinhos... tem-se um grande retorno da participação ativa dos alunos (Coordenador 4).

Em geral, os coordenadores destacaram a característica inovadora do projeto. Mencionam não apenas o resultado do
projeto em si, que já seria por si inovador, mas as possibilidades de interação entre os membros da equipe, a participação
nas várias etapas de desenvolvimento do recurso, o fato de aprender fazendo, em uma postura muito mais ativa, dinâmica,
participativa e, ainda, a possibilidade de formação do professor. A necessidade de repensar o ensino e a aprendizagem
nesta perspectiva está presente nas propostas de autores como Moran (2017), Ramos e Rossato (2017).

Outro tema relevante nas falas é o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem, o que pode levá-los a serem
mais criativos e proativos. Os depoimentos dos docentes a seguir evidenciam esse indicador de inovação educacional:

Os alunos estão escrevendo o material, os textos que vão acompanhar esses experimentos. Eles estão decidindo, eles discutem comigo
quais os experimentos que eles acham mais adequados, mais apropriados, que eles se sentem mais confortáveis (Coordenador 16).

Nessa metodologia o esforço maior é do aluno e não do professor... (Coordenador 15).
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Eu vejo que o estudante se torna muito mais próximo e eles também se permitem, como o tema é criatividade e implica um pouco em
pensar, sair das fronteiras, sair da caixa, propor coisas novas, ousar, ter coragem, os alunos �cam mais disponíveis, o diálogo �ca mais
fácil (Coordenador 2).

A participação dos alunos é fundamental, eles sabem nos dizer o que precisamos para avançarmos nas novas ferramentas
(Coordenador 14).



Outras narrativas docentes abordam a questão central da necessidade dos estudantes de estarem conectados em
ambientes que despertem o interesse e oportunizem um novo protagonismo frente às possibilidades de aprender. Para o
Coordenador 6 “... os alunos vão despertar um interesse maior pela disciplina por estar em um ambiente digital, por fazer
parte da realidade deles, os alunos são super conectados....” (Coordenador 6).

Para os autores Coll (2013) e Birron (2006), os novos contextos de aprendizagem abrangem os recursos analógicos e,
principalmente, os recursos multimidiáticos que estão disponíveis a qualquer tempo e lugar (hiperconectividade e a
mobilidade como potencial para a aprendizagem).

Os entrevistados abordam também a importância de despertar o interesse dos estudantes “... não existe maior motivação
do que o aluno perceber que o que ele está aprendendo serve para alguma coisa..” (Coordenador 15). Também percebemos
uma preocupação em possibilitar que os alunos saiam virtualmente dos muros da Universidade. “Desmisti�car as exatas,
mostrar que as exatas podem ser sim uma coisa mais interessante. As plataformas digitais vão facilitar, por quê? A partir do
momento... quando você sai daquele padrão, você tem outra visão” (Coordenador 7).

Imersos na cultura digital, os professores e os alunos dos projetos passam pelo processo de construção e consolidação de
novas formas de comunicação e convivência na aprendizagem em rede, rompem fronteiras do tempo e espaço,
desconstroem as fronteiras entre o formal e o informal, entre o dentro e fora da universidade, dos espaços de sala de aula
física e de sala de aula virtual. Todas essas questões estão ligadas a uma característica básica para o Terceiro Milênio: o
potencial inovador dos recursos multimídia. Contudo, somente ocorrerão se assentados em projetos que envolvem
mudança da metodologia, das crenças e das práticas docentes, e na perspectiva e expectativas que os professores têm dos
seus estudantes.

Para os entrevistados, é inegável o potencial de inovação e os ganhos na aprendizagem mediante a execução dos projetos.

... esperamos melhorar os indicadores de desempenho disciplina como um todo: evasão, reprovação e retenção (Coordenador 15).

Toda essa atividade trouxe mais clareza para o conteúdo, é mais fácil ver diferentes ângulos de um conteúdo (Coordenador 4).

Os alunos que eram bons, se tornam excelentes! E nossos alunos que tinham baixo rendimento, se tornam excepcionais (Coordenador
22).

As narrativas evidenciam que as expectativas de obtenção de bons resultados são tão fortes que podem abrir novas formas
de compreensão do ensino nas diversas áreas. São necessárias formas de organização dos processos de aprendizagem que
extrapolam o uso da tecnologia, e que tragam uma cultura da participação, da cooperação, do acolhimento, do apoio, etc.
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As inovações, conforme destaca Libedinsky (2014), trazem outras possibilidades de interação entre os membros da equipe, o
acompanhamento das etapas de desenvolvimento do recurso, o fato de aprender em uma postura muito mais ativa,
dinâmica, participativa e, ainda, a possibilidade de autoformação do professor neste processo. De acordo com os
coordenadores, estes são ganhos resultantes da atuação nos projetos.

Outro ponto importante para destacar é a capacidade de socialização dos resultados e das experiências para a
comunidade acadêmica, possibilitando e motivando a experimentação destes recursos por outros professores, em
diferentes contextos.

... ideia é que a plataforma não bene�cie só o meu curso ... a ideia é que isso possa bene�ciar outros cursos, possa se expandir pela
universidade (Coordenador 18).

...nós temos todos esses arquivos disponibilizados em um site, só que nós gostaríamos de facilitar ainda mais a utilização dessas
metodologias (Coordenador 22).



A nossa ideia é ampliar o projeto e aplicar em disciplinas obrigatórias envolvendo mais professores, de tal forma que eles consigam
também replicar essas ações cada um dentro de suas áreas. (Coordenador 3).

Esses recursos vão estar disponíveis de forma geral vai �car tudo locado no YouTube, que é a plataforma mais utilizada pra vídeo
(Coordenador 16).

Essa é uma contribuição relevante do Programa A3M, que vai ao encontro das aspirações da instituição de fortalecer o
desenvolvimento e o aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem adotadas na Universidade, como aborda o PDI
da UnB (FUB, 2018).

Nos cenários educativos revelados no Programa A3M, consideramos algumas falas que caracterizam, fundamentam a
inovação e estão presentes nas práticas educativas de professores e na realização dos projetos, a saber: o caráter de
transformação da ação pedagógica, destacado por Messina (2001); a presença de metodologias ativas, que consideramos
ser uma ação oriunda de re�exões na e sobre a prática realizada; a capacidade de reaplicabilidade por outros professores,
que também proporciona oportunidades de rever as formas de ensino e aprimorá-las.

Sobre essas questões é importante retomar o argumento de Behrens (1999, p.383) ao a�rmar que a sua vivência com os
professores universitários a fez acreditar que “poucos professores re�etem sobre a sua ação docente. E que, ao ter a
oportunidade de fazê-lo, desperta o professor responsável que anseia por modi�car sua prática pedagógica, mas não sabe
como alterá-la”.

Considerações �nais

Podemos a�rmar que os objetivos do Programa A3M estão sendo alcançados no sentido de identi�car as experiências
inovadoras (práticas educativas inovadoras) na UnB e socializá-las, viabilizando a institucionalização deste processo de
inovação da aprendizagem. A iniciativa do Programa A3M volta-se para a experimentação de novas práticas docentes e a
discussão dessas práticas entre os pares por meio de eventos, site e mídias sociais. Neste sentido, a UnB amplia as
possibilidades de comunicação entre os departamentos e as áreas do conhecimento, implementando um modelo
comunicacional trans e interdisciplinar. Os projetos apresentam propostas inclusivas de alunos no processo de ensino e
aprendizagem, no desenvolvimento de ações integradas, interdisciplinares, com menos desigualdade entre quem produz e
quem consome a informação.
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Observamos nos projetos as possibilidades de interatividade que, como a�rma Valle e Bohadana (2012, p. 976), extrapolam
o universo tecnológico, invadem outros domínios e contagiam todo tipo de “comunicação” indiretamente ou diretamente.

As ações do A3M, em seu conjunto, podem ter alcance maior do que os apresentados na pesquisa, visto que possibilitam a
formação contínua e a autoformação do professor, por meio da ação coletiva entre seus pares, no compartilhamento de
propostas e projetos e pela própria experiência de fazer parte de um conjunto de coordenadores autores de projetos
inovadores na Universidade de Brasília. Esse atributo, per si, mobiliza sentidos subjetivos e novas con�gurações subjetivas
do fazer docente, tencionando os modos tradicionais de ensino que se colocam em con�ito com os novos modos operandi,
que emergem da formação de um sentido coletivo de participar e colaborar, em pares, em um Programa único e singular
como o A3M.
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Resumo: A busca pelo ensino criativo, colaborativo e inovador tem sido uma demanda constante nos cursos de formação
docente. No caso especí�co da Pedagogia, essa busca necessita ser parte constante no processo de formação acadêmica,
pois se pretende integral, com base teórica sólida, capaz de sustentar atividades aspirando uma formação omnilateral. Os
pressupostos dessa formação são sustentados pela epistemologia da práxis, a qual destaca uma concepção de ensino-
aprendizagem crítico, plural, cuidadoso, colaborativo, criativo, inovador, conscientizador, e emancipador, com compromisso
explícito com a transformação dos sujeitos. A partir dessa base epistemológica que é sustentada no materialismo histórico
e dialético, nesse artigo apresentamos o relato de experiência sobre o processo ensino-aprendizagem implementado no
curso de Pedagogia, no ano de 2018. A partir da epistemologia da práxis destacamos, prioritariamente, a importância da
relação e interdependência entre a afetividade e a inteligência na construção do conhecimento, a�rmando que essa
interdependência é parte importante do processo ensino-aprendizagem, estando envolvida na práxis na formação de
professores. Apresentamos o desenvolvimento de estratégias de ensinagem que compuseram a Metodologia Ativa de
ensino, essas tornaram o processo mais dinâmico, interdisciplinar, criativo, in�uindo signi�cativamente na capacidade de
leitura, interpretação, escrita, síntese, metacognição, resolução de problemas, criticidade, posicionamento ético-político
dos estudantes. A iniciativa também promoveu a melhoria nos vínculos estabelecidos entre os sujeitos-sujeitos, sujeitos-
objetos do conhecimento, aspecto imprescindível à formação integral e humanizadora.

Palavras-chave: Ensino criativo; Ensino inovador; Práxis pedagógica.

Introdução

A composição de um per�l de ensino-aprendizagem criativo, colaborativo tem sido bastante discutida no Brasil, como
aspecto relevante na inovação dos cursos, sobretudo no campo da formação docente. Embora seja uma busca constante
que envolve a descrição de metodologias - qualitativas e quantitativas, capazes de favorecer novas estratégias educativas,
não se pode a�rmar que tenham alcançado os resultados esperados, quer seja em função da estrutura e particularidade
de cada curso, que se mostram bastante dinâmicos e complexos, quer seja em função da in�uência dos condicionantes
sociais, políticos e ideológicos neoliberais, que têm afetado os currículos de formação até as práticas pedagógicas,
modi�cando signi�cativamente o per�l dos pro�ssionais da educação.

Por outro lado, o movimento inovador implica em necessariamente compreender as especi�cidades de cada curso, isso
envolve buscar a superação paradigmática de uma visão tradicionalista muito presente nos campos de formação e da ação
docente. Perspectiva que pode ser identi�cada, por exemplo, na necessidade de priorizar apenas o domínio de conteúdos,
como objetivo último da trajetória formativa. Isso, no mínimo, mostra-se antagônico aos modelos de formação voltados à
omnilateralidade de Marx e a centralidade do trabalho enquanto princípio educativo dos trabalhadores. Nos termos de
Marx (2001), superar o caráter antagônico e contraditório, presente numa formação tradicional e pragmática de professores,
exige superar uma concepção de ensino fortalecida pela racionalidade positivista, com vistas a uma posição crítica e
humanista. Isso signi�ca assumir que a busca pela inovação, enquanto princípio de um ensino criativo e colaborativo,



necessita estar agregada à uma concepção de formação cidadã e integral, o que passa necessariamente por uma base
epistemológica crítica e dialética.

Nossa opção por uma discussão que destaca a abordagem epistemológica da dialética passa pelo entendimento de que
ela está imbricada na construção de concepções e que expressam valores, regras, normas, princípios éticos e políticos, os
quais perpassam a formação, consolidando uma série de saberes que in�uenciam na forma como os professores pensam e
desenvolvem suas práticas educativas.
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Ainda no sentido de re�etir sobre as possibilidades de consolidar um movimento inovador na formação docente, quando
se fortalece o estatuto epistemológico que sustenta concepções ligadas a hegemonia, há a manutenção de bases teóricas
pragmáticas, mantenedoras da ordem atual, como mostram nossas atuais políticas de formação docente, as quais
apresentam uma pseudoneutralidade de suas intenções e �nalidades. Circunscreve-se, assim, um discurso que favorecerá
o “consenso ativo” entre os próprios docentes (NEVES, 2013).

AA�rmamos que há a manutenção do consenso ativo por entendermos que os professores estão expostos às ideias e
concepções que fortalecem o “convencimento” entre eles, para que aceitem e apoiem as diretrizes impostas pela lógica
neoliberal. Diante dos desa�os de promover um ensino criativo, colaborativo e inovador, essa compreensão sobre as ações
para consolidação do consenso ativo, nos tem permitido reorientar ações formativas, indicando a necessidade de
superação de concepções e propósitos, por exemplo, daqueles difundidos pelos organismos internacionais. Esses forjam e
reforçam concepções a partir de uma construção ideológica “poderosa” que padronizam uma base teórico-conceitual
malé�ca à formação docente, pois envolve o que é ser professor e o como deve ser sua prática.

A ideologia neoliberal, portanto, fortalece uma rede conceitual vinculada às grandes questões políticas que são
revigoradas em estatutos epistemológicos, os quais representam posições políticas, éticas e ideológicas que fortalecem
suas posições. O aspecto mais perverso, no caso dos professores, é que eles se distanciam de formas alternativas criativas,
inovadoras e de colaboração (SOUZA; MAGALHÃES, 2017) e, as vezes, acabam por favorecer a propagação de concepções que
legitimam princípios formativos do estatuto epistemológico hegemônico, que envolvem o desenvolvimento de práticas
pedagógicas de treinamento, em uma perspectiva técnica e instrumental.

O movimento sócio-político favorece o individualismo e o posicionamento apolítico dos professores, acabando por apoiar
o consenso em torno dos princípios de manutenção do controle social via educação. Nesse sentido, destacar a base
epistemológica da dialética relacionasse a necessidade de exlicitar clareza dos conceitos relacionados ao processo ensino-
aprendizagem - criativo, colaborativo e inovador, ao mesmo tempo em que se busca fazer entender aos professores, quais
princípios sustentam em suas concepções e práticas.

Nossa referência é a epistemologia da práxis (MAGALHÃES; SOUZA, 2018), a partir da qual a criatividade está relacionada a
aspectos sociais, cognitivos e afetivos, exigindo uma inovação na esfera subjetiva dos sujeitos. Isso signi�ca que o
processo ensino-aprendizagem criativo faz emergir novas subjetivações que estão relacionadas à �uência, �exibilidade e
originalidade e é justamente essa condição que torna os sujeitos capazes de enfrentar um mundo mutante e conviver com
ele.

Ao dar novas formas ao universo de signi�cações que tem de si e do mundo, modi�cam-se três aspectos individuais: a
natureza cognitiva, a emocional e a social; o que ocorre num processo contínuo de crescimento e busca, com possibilidade
de autorrealização por meio da expressão do potencial humano. Potencial que se expressa como algo novo, abrangendo as
capacidades de compreensão, relação, ordenação, con�guração e sentidos. Condição que, gradativamente, gera mais
autonomia, libertando o sujeito de todos os meios de opressão e dominação.
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No caso da inovação, o conceito está relacionado à docência por inspiração de Freire (1991; 1996), pois ele delineou uma
revolucionária forma de ver a educação e seus agentes. Em parceria com Schor, traçou elementos fundamentais para que
os professores entendessem melhor a construção de seus saberes pro�ssionais, valorizando os chamados saberes da
prática, além de direcionar a docência à promoção de uma educação com base em uma perspectiva historicamente
construída (FREIRE; SCHOR, 1986). A partir dessa concepção de inovação nos deparamos com a necessidade de alterações
nas relações unilaterais de uma classe de aula tradicional, o que também acaba por gerar alterações no sistema
intersubjetivo do estudante como sujeito, ajudando-o a reunir ideias de progressão, de novo, de intencionalidade, de
aperfeiçoamento consciente e emancipação. Portanto, para a epistemologia da práxis, inovar signi�ca promover a ruptura
com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos, inspirados nos princípios
positivistas da ciência moderna. Signi�ca também desenvolver uma gestão participativa, por meio da qual os sujeitos do
processo de ensino inovador sejam protagonistas da experiência, desde a concepção até a avaliação dos resultados.

Para a epistemologia da práxis, a concepção de colaboração nos leva de encontro a Hargreaves (1998, p. 218) que nos
orienta que o processo ensino-aprendizagem inovador tem como “princípio a colaboração mútua”, assumindo o trabalho
colaborativo como estratégico “pelo poder político que conquista no próprio fazer (...), e pela legitimação da comunidade
acadêmica” (FRANCO; MOROSINI, 2001, p. 20). Exige ação coletiva, interação entre os membros do grupo, na medida em que
é uma atividade coordenada e sincronizada. O ensino colaborativo exige investir na aceitação dos outros, no respeito, mas
também na partilha de autoridade, de objetivos em comum, �rmando-se um consenso e ausência de competição. Como
prenunciou Paulo Freire, o ser humano tem uma vocação ontológica a ser-mais, durante o processo formativo essa busca
precisa legitimar sua posição frente ao conhecimento, exercendo força de atração, persistência e motivação para todos os
envolvidos e, por isso mesmo, consegue ser contínua, num trajeto que envolve repensar dialeticamente o processo ensino-
aprendizagem.

Do nosso campo de referência - a epistemologia da práxis, cujo fundamento no materialismo histórico e dialético, nos
ajudou a compreender os conceitos de criatividade, inovação e colaboração, articulados à docência. Eles também são
respaldados nas contribuições de Freire (1998), portanto numa perspectiva político-social. Podemos resumir as
característica que estão envolvidas no processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador: a) formação sólida
teoricamente e de base multidisciplinar; b) unidade entre teoria/prática, que assume o trabalho docente como práxis
social; c) conscientização e emancipação das relações de poder envolvidas no social; d) capacidade de análises políticas
sobre as lutas históricas pela superação da sociedade de classes; e) capacidade de instituir trabalho coletivo, solidário e
interdisciplinar, como eixo articulador do conhecimento; f) formação continuada e ao longo da vida; g) avaliação
permanente e responsabilidade coletiva pela melhoria dos processos; h) formação ética, política e moral.
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No conjunto, esses aspectos podem ajudar a superar o ensino formal e tradicional com vistas ao objetivo de tornar-se
integrado, criativo, inovador e colaborativo, o que está necessariamente associado à uma ação docente compreendida
como prática social mediadora e potencializadora de aprendizagem signi�cativa. Essa ação docente fortalece o
desenvolvimento do raciocínio re�exivo e crítico, pois envolve dialogia, interatividade, criatividade, criticidade,
coparticipação entre docente e discente, num movimento aqui entendido como práxis. Metodologicamente, o ensino exige
a realização de tarefas articuladas, envolvimento pessoal, ambiente de interação, despertar de dimensões humanas
(sensibilidade, afetividade, etc), bem como uma rede de comunicação que possibilite a ajuda mútua, o que será facilitador
de metodologias que favoreçam o desenvolvimento pro�ssional.

Dentre as mudanças esperadas nos processos de ensino-aprendizagem, nos cursos de formação docente, destacamos a
importância da relação entre afetividade e inteligência, como aspecto preponderante de uma Metodologia Ativa que busca
ação criativa, colaborativa e inovadora.

O processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador: em destaque a
relação entre afetividade e inteligência



A partir da mesma base epistemológica - da práxis (MAGALHÃES; SOUZA, 2018), a afetividade refere-se às várias
manifestações afetivas no interior do emaranhado das funções psicológicas superiores do indivíduo. Também está
relacionado às formas de expressão mais complexas, como: afetos, emoções, sentimentos, paixões (GALVÃO, 1999; LEITE,
2012).

A mesma base teórica sustenta uma ontogênese da emoção, cuja peculiar natureza perpassa a consciência e a
personalidade, o que indica que atua no funcionamento psíquico do ser humano, como um todo. Do que se entende que
as emoções fazem parte das funções psíquicas superiores, conforme tese defendia por Vygotsky, sendo que a relação entre
a afetividade e a inteligência estão em profunda correspondência com a conduta do sujeito social, fazendo-nos
compreender que todos os sujeitos sentem, se abalam, comovem, e se perturbam, numa relação constitutiva de suas
personalidades.

Wallon (1971) que trabalhou a questão das emoções explicando sua psicogênese, descreveu que as emoções são o primeiro
e mais forte vínculo entre os indivíduos. Para ele, a forma como exteriorizam a afetividade implica em reação �siológica,
componentes humorais e motores, ao mesmo tempo em que dizem de um “comportamento social”, enquanto “função de
adaptação do ser humano ao seu meio” (WALLON, 1995, p.143). Adaptação porque para Wallon, as emoções são
instrumentos de sociabilidade, os quais gestam meios de expressão dos sujeitos para que melhor interajam com os outros
e o meio. Para Wallon institui-se um processo que ajuda o sujeito a fundir adequadamente as relações interindividuais,
chegando até a uma participação mútua.

A epistemologia da práxis indica que a relação entre afetividade e inteligência, implica em uma relação de causalidade e
alternância, estruturante da sequência do desenvolvimento humano. Como a�rmou Wallon, as primeiras emoções criam
estruturações cognitivas que, gradativamente, organizam a vida psíquica, culminando com a construção da pessoa, até que
haja uma preponderância cognitiva da relação entre afeto e cognição. Trata-se de uma construção que ocorre por meio de
estágios que foram assim pensados por Wallon: 1) estágio impulsivo-emocional que representa a etapa de indiferenciação
entre eu e outro, as primeiras emoções fazem a comunicação e expressão das necessidades orgânicas; 2) estágio sensório-
motor e projetivo, no qual a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos; 3) Estágio do
personalismo no qual a criança faz uma diferenciação gradativa entre eu e outro, a criança aprende a se opor ao mundo,
formação da personalidade e da autoconsciência; 4) estágio categorial no qual a criança toma posse de instrumentos
cognitivos, há a exaltação da inteligência sobre as emoções; 5) estágio a adolescência, no qual há a representação e o
pensamento racional utilizado para coordenar as emoções e para construir conhecimentos (GALVÃO, 2003). Do que resulta
que as emoções acabam sendo, assim como em Vygotsky, entendidas como instrumentos de interação do sujeito com o
mundo, fazendo parte direta da construção da personalidade, bem como do conhecimento.
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Resumidamente, para Wallon há uma relação de causalidade e alternância entre afetividade e inteligência ao longo do
desenvolvimento. Para Vygotsky essa relação é de complementaridade, pois para ele as emoções estão no âmbito das
funções mentais (funções psicológicas superiores), presentes na construção da personalidade, do pensamento e do
conhecimento. Do que podemos entender que em ambos autores, a afetividade está diretamente ligada à subjetividade e
essa, por sua vez, irá sempre depender das interações que são sempre permeadas e transformadas pela cultura.

Conforme explicaram Vygotsky e Wallon, teóricos da epistemologia da práxis, o processo ensino-aprendizagem criativo,
colaborativo e inovador, é histórico-cultural, mediado, simbólico, dialógico, sempre e, simultaneamente, intelectual e
volitivo, pois o sujeito conhece, pensa e sente, ao mesmo tempo. Logo, não há como não destacar a importância da relação
entre afetividade e intelecto, a qual permite aos sujeitos atingirem novos níveis de evolução, cada vez mais elevados. Do
que se entende que esse pode ser um caminho para superar a visão dicotômica da natureza humana, pois “a afetividade
depende, para evoluir de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa” (DANTAS, 1992, p. 90).

Assim entendendo, relatamos a experiência formativa desenvolvida no curso de Pedagogia, ano de 2018, com 37 estudantes
do noturno, Disciplina Sociedade, Cultura e Infância, Faculdade de Educação/UFG. O objetivo foi trabalhar a relação entre
afetividade e inteligência, como dimensão do processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, capaz de
gerar transformações nos sujeitos no sentido da conscientização e emancipação.



Relato de experiência na formação de professores: o processo ensino-aprendizagem
criativo, colaborativo e inovador, sustentado pela práxis

Como a�rmou Freire (1996), considerando a relação entre afetividade e inteligência como dimensão imprescindível no
processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, pois mobilizadora de todos os envolvidos no ato de
conhecer, quando centrada numa metodologia ativa de ensino, com estratégias e processos autogestionários, solidários e
de emancipação, identi�ca-se com a práxis pedagógica. A Ação docente como práxis, conforme �loso�a marxista, é atenta
e re�exiva, é a expressão e fonte do saber docente, e do desenvolvimento da teoria pedagógica. Portanto, como práxis, o
processo de ensino, em sua estrutura e funcionamento (metodologia), mantém a indissociável relação entre teoria e
prática, essa determina-se mutuamente produzindo importante alterações na relação do sujeito com o conhecimento,
oque pode gerar um saber que visa a transformação.

Nessa lógica, o termo metodologia da práxis associa-se ao desenvolvimento de estratégias no sentido dado por Anastasiou
e Alves (2004), guardando características que o aproxima do conceito da práxis, pois ligado à promoção de ações capazes
de gestarem: responsabilidade, criticidade, politicidade, autonomia, leitura crítica do mundo, interpretação, escrita,
aspectos que serão explicitados no relato da experiência pedagógica, voltada ao processo ensino-aprendizagem criativo,
colaborativo e inovador.

De�nimos que a práxis pedagógica está diretamente relacionada ao processo de ensino-aprendizagem criativo,
colaborativo e inovador, no seu desenvolvimento assumimos estratégias, veja Quadro 1, com foco na relação entre
afetividade e inteligência. No processo buscamos manter o diálogo com o mundo, mobilizando os estudantes
emocionalmente de diversas formas, inclusive remetendo-os à sua história e à própria construção de sua subjetividade.
Essa iniciativa retoma o estado afetivo e sensível dos sujeitos, sua corporeidade, suas vivências, seus conteúdos culturais,
suas histórias de vida, o que modi�ca as experiências vividas na sala de aula, tornado os envolvidos “emotivados”.
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Como suporte teórico para as estratégias pedagógicas a serem desenvolvidas, assumimos, como a�rmamos, a descrição de
Anastasiou e Alves (2004). O Quadro 1 apresenta as estratégias que foram desenvolvidas ao longo do semestre, elas
sustentaram nossa proposta de práxis pedagógica.

Quadro 01: Quadro com as de�nições de estratégias desenvolvidas no processo
ensino-aprendizagem.
Fonte: Anastasiou e Alves (2004).

1. Aula
expositiva
dialogada

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo
conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O
professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de
estudo, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade.

2. Estudo de
texto

É a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de um texto e/ou a busca
de informações e exploração de ideias dos autores estudados.

3. Portifólio É a identi�cação e a construção de registro, análise, seleção e re�exão das produções



mais signi�cativas de um objeto de estudo.

4.
Tempestade
Cerebral

É uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea e
natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo o que for
levantado será considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do
estudante.

5. Mapa
Conceitual

Consiste na construção de um diagrama que indica a relação de conceitos em uma
perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre os
conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo.

6. Estudo
Dirigido

É o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar
di�culdades especí�cas.

7. Solução
de
problemas

É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento re�exivo, crítico e
criativo a partir dos dados expressos na descrição do problema; demanda a aplicação
de princípios estudados.

8. Philips 66
É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma discussão sobre
temas/problemas do contexto dos estudantes. Pode também ser útil para obtenção de
informação rápida sobre interesses, problemas, sugestões e perguntas.

9.
Seminário

É um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. Portanto, espaço, onde
um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão.

10. Estudo
de caso

É a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é
desa�adora para os envolvidos.

11. Painel
É a discussão informal de um grupo de estudantes, indicados pelo professor (que já
estudaram a matéria em análise, interessados ou afetados pelo problema em questão),
em que apresentam pontos de vista antagônicos na presença de outros.

12. O�cina
(laboratório
ou
workshop)

É a reunião de um pequeno número de pessoas com interesses comuns, a �m de
estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de um tema.

13. Ensino
com
pesquisa

É a utilização dos princípios do ensino associados aos da pesquisa: Concepção de
conhecimento e ciência em que a dúvida e a crítica sejam elementos fundamentais;
assumir o estudo como situação construtiva e signi�cativa.
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Assumindo que práxis pedagógica estava diretamente relacionada ao processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo
e inovador, iniciamos o processo planejando três estratégias de sensibilização, acrescidas daquelas pensadas a partir de
Anastasiou e Alves (2004). No relato que se segue, apresentamos os resultados dessas estratégias e das estratégias de
número 5, 7, 10 e 12, conforme Quadro 1. Ao longo do semestre, foram realizados debates, sínteses, metacognições, todas
registradas para a composição das informações aqui discutidas. Os registros nos ajudaram a validar a importância da



relação entre afetividade e inteligência no desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e
inovador na formação docente.

O semestre foi iniciado, como dissemos, com três estratégias pensadas para sensibilização dos estudantes: a primeira foi à
apresentação do acordo de trabalho coletivo, cujas características dizem dos objetivos das estratégias, formas de
avaliação, necessidade de envolvimento dos estudantes num “trabalho de crescimento mútuo, com respeito e con�ança,
sendo necessário que eles observassem se lhes ocorria transformação”. O contrato também descreve as normas básicas da
boa convivência em sala de aula, como a simples necessidade boas maneiras até o respeito aos prazos para a realização de
trabalhos, entrega, correções, presenças, participações, diálogos, princípios e regras que deveriam ser mantidos durante
todo o semestre. O contrato foi bem aceito pelos estudantes. Essa estratégia de sensibilização gerou re�exão e
impulsionou uma primeira experiência - de parceria, respeito e cooperação.

A segunda estratégia de sensibilização relacionou-se a entrega do material que foi utilizado durante todo o semestre.
Realizamos uma compilação dos textos, tentando ajudar os estudantes a terem acesso a todo o material da disciplina.
Constantemente os estudantes se queixam do volume de cópias que precisam fazer, outros não têm realmente recursos,
inviabilizando os estudos. Buscando a superação desse problema, compomos uma apostila que foi entregue gratuitamente
aos estudantes. Foi explicado que houve a busca de recursos e que alguém os ajudou, mesmo sem conhecê-los, doando a
quantia necessária para a elaboração e doação das apostilas para que pudessem ter um semestre de estudo, com total
apoio teórico. Essa prática, embora bastante difícil, teve resultados bastante interessantes, os estudantes se questionaram
sobre o porquê alguém os ajudaria sem conhecê-los? A re�exão impulsiona uma segunda experiência - de solidariedade e
colaboração.

A terceira estratégia de sensibilização estava relaciona ao olhar da infância. Como identi�camos que muitos estudantes –
jovens, nunca tinham tido contato com crianças, essa estratégia exigiu que eles buscassem, conversassem e entendessem
a infância real. Para tanto foi solicitado um trabalho que envolveu conversar e fotografar uma criança. O trabalho exigiu
solicitar autorização prévia (por escrito) dos responsáveis para a atividade, exigiu diálogo com a criança e sensibilidade
para anotar relatos que expressassem o ser criança e, por �m, fotografá-la, de forma a representá-la, conforme ela se
expressou. Após o trabalho, os estudantes voltaram bastante admirados, a�rmando que aprendem a diferenciar o próprio
“olhar no sentido de compreender melhor a infância”. Os estudantes também relataram que essa aprendizagem exigiu
postura ética (pois precisam de autorização escrita para elaboração desse trabalho e expressão dos desejos da criança
entrevistada), o que já tornou a experiência bastante signi�cativa. Os relatos dos estudantes foram bastante variados e, em
comum acordo realizamos uma exposição das fotos e de trechos das entrevistas que foram debatidos e comentados ao
�nal dos trabalhos. O fato é que o semestre iniciou com todos efetivamente falando sobre a infância! A re�exão impulsiona
uma terceira experiência - de autonomia e proatividade.
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A metodologia que se seguir, relacionada a práxis pedagógica, está relatada na Estratégia 5 - Mapa Conceitual. O objetivo
dessa estratégia foi gerar as seguintes operações de pensamento: interpretação, classi�cação, crítica, organização de
dados, e resumo. Ao �nal acrescentamos que ela foi criativa, colaborativa e inovadora.

A dinâmica da atividade motivou: 1. Organização dos textos por parte do professor; 2. Identi�cação e seleção dos
conceitos-chave; 3. Compartilhamento dos mapas conceituais, para comparação de conteúdo. A avaliação da estratégia se
deu a partir do próprio mapa elaborado pelo grupo, segundo critérios preestabelecidos, como: conceitos claros, relação
justi�cada, riqueza de ideias, criatividade, criticidade. A estratégia exigiu estudo do conteúdo relacionado, capacidade
lógica, síntese, diálogo, coletividade, estruturando maior con�ança entre os membros do grupo.

Na sequência do desenvolvimento da metodologia propostas, realizamos o desenvolvimento da Estratégia 7 - Resolução de
Problemas - Charges, a qual exigiu o enfrentamento de uma situação problema nova. O objetivo dessa estratégia foi gerar
as seguintes operações de pensamento: interpretação, crítica, capacidade de argumentação, e síntese. A estratégia
mostrou motivadora de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador.



A estratégia 7 envolveu as seguintes operações de pensamento: identi�cação, obtenção e organização de dados,
planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação e decisão. Na sua dinâmica foi possível visualizar: 1.
Apresentação do problema (Charges); 2. Desenvolvimento das hipóteses; 3. Comparação das soluções obtidas; 4. Síntese,
pela veri�cação de aplicabilidade, sua avaliação foi realizada por meio das ideias, soluções apresentadas (concisão,
aplicabilidade).

O desenvolvimento da Estratégia 12 - O�cinas Pedagógicas - Fanzines exigiu a reunião de um pequeno grupo, cuja função
seria transportar o conteúdo estudado para outra linguagem. No caso, os alunos optaram pela construção de fanzines que
são um tipo de publicação impressa, cujo objetivo é expressar ideias através do “faça você mesmo”.

Abaixo alguns relatos dos estudantes sobre essa estratégia:

A estratégia 12 – O�cinas no formato de Fanzine com o conteúdo Jean Jacques Rousseau transformou um texto clássico que seria
cansativo e complicado, em algo. Penso que o fanzine foi o ideal, pois lemos o texto buscando quais informações poderiam estar na
revista. Além disso, aplicar o aprendido em uma produção de grupo foi uma grande estratégia se o objetivo era viver o conteúdo. O
pensamento sai do empírico para ser impresso no concreto, ressaltando a quantidade de atividades acadêmicas. O fanzine foi um
trabalho pensado no aprender fazendo, e não só no produto, isso foi incrível! (Sujeito 12).

As portas estavam abertas, o semestre acontecia. Rousseau adentrou, grandiosamente, trazendo com ele sua criança natureza e com
ele a estratégia Fanzine; ela nos ajudou a sistematizar o conteúdo, fez com que penetrasse nossas almas, entrando pelos nossos olhos
deslumbrados com o talento e sensibilidade dos colegas na elaboração de suas revistas, o que acabou enchendo nossos corações
(Sujeito 3).

A estratégia 12 – O�cinas no formato de Fanzine com o conteúdo Jean Jacques tornou o ensino bastante criativo, aprendi a pensar sobre
o conteúdo a partir de uma nova proposta. Foi bastante instigador! (Sujeito 24).

Na sequência da metodologia, desenvolvemos a Estratégia 10 - estudo de caso, que obteve um particular resultado. O
processo mostrou-se criativo, colaborativo e inovador por exigir análise minuciosa e objetiva de um texto que necessitava
ser investigado, re�etido, mostrando-se desa�ador dos estudantes envolvidos. O objetivo dessa estratégia foi gerar as
seguintes operações de pensamento: interpretação, crítica, capacidade de argumentação, capacidade de superação de
desa�os, debate e síntese.
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Fez parte da estratégia a leitura e análise de texto retirado do Prefácio do livro de Phillipe Ariès (1981) - História Social da
Família e da Infância. Foram dadas as seguintes orientações: leitura, análise e discussão em grupos, no sentido de re�etir
sobre o conteúdo, além de buscar identi�car: o objetivo central do texto; a emoção do autor (um aspecto novo); dos
estudantes; e a emoção envolvida no processo, sobretudo após o entendimento do conteúdo. O texto assim descreve:

Costuma-se dizer que a árvore impede a visão da �oresta, mas o tempo maravilhoso da pesquisa é sempre aquele em que o historiador
mal começa a imaginar a visão de conjunto, enquanto a bruma que encobre os horizontes longínquos ainda não se dissipou
totalmente, enquanto ele ainda não tomou muita distância do detalhe dos documentos brutos, e estes ainda conservam todo o frescor.
Seu maior mérito talvez seja menos defender uma tese do que comunicar aos leitores a alegria de sua descoberta, torna-los sensíveis –
como ele próprio o foi – às cores e aos odores das coisas desconhecidas. Mas ele também tem a ambição de organizar todos esses
detalhes concretos numa estrutura abstrata, e é sempre difícil para ele (felizmente!) desprender-se do emaranhado das impressões
que o solicitaram em sua busca aventurosa, é sempre difícil conformá-las imediatamente à álgebra no entanto necessária de uma
teoria. Anos depois, no momento da reedição, o tempo passou, levando consigo a emoção desse primeiro contato, mas trazendo por
outro lado numa compensação: pode-se ver melhor a �oresta” (Prefácio do livro - História social da criança e da família, de Philippe
Ariés,1981).

Na elaboração dessa estratégia, o debate coletivo foi guiado pelas seguintes questões: Qual é o foco central do texto? É
possível percebemos a emoção que perpassa o autor do texto? Podemos inferir sobre o porquê esse texto está colocado no
prefácio do livro a ser estudado? O que os estudantes sentem no percurso da tentativa de interpretação e compreensão do
texto? Essas questões foram guias importantes para a re�exão, envolveu autoconhecimento, imaginação, criatividade,



enfrentamento das di�culdades do grupo na interpretação, resistências, desabafos, etc., mostrando-se, particularmente,
criativo, colaborativo e inovador.

O resultado maximizou a aprendizagem ao mobilizar, conjuntamente, as dimensões mentais, emocionais, sensíveis, no
contexto da sala de aula. A lógica assumida exigiu comprometimento dos estudantes, eles precisaram explicitar suas
conclusões em vários aspectos, vejamos alguns relatos:

Não fazia a menor ideia do que se tratava o texto, fui obrigada a me aventurar no mundo das ideias, e isso foi muito bom (estudante
30).

Ao ler esse pequeno trecho, tentando perceber sobre o que ele estava falando, quais emoções estava me passando, percebi o quanto é
difícil fazer isso! Ninguém me ensinou isso até agora. Precisei me imaginar como o autor, se ele sentia alegria, comprometimento, e
esse movimento me exigiu tanto esforço que chego à conclusão de que nunca fui capaz de fazer uma interpretação com emoção
(sujeito 21).

Tive muita di�culdade em entender e relatar o que havia compreendido e sentido com este pequeno texto. Acho que meu contexto
nunca me propiciou essa interpretação. Até agora penso se realmente entendi (sujeito 14).
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Incrível esse exercício de saber do que se trata – conteúdo, identi�car o que o autor nos passa – emoção, e o que sentimos em relação
a essa interpretação – o que eu sinto. Isso foi muito importante, pois aprendia a traduzir o conteúdo em outra linguagem, e isso me
mostrou o quanto posso ser mais sensível (sujeito 13).

As interpretações, como os exemplos relatados acima, foram apresentadas em plenária, geraram debates e maior
envolvimento dos sujeitos na construção de signi�cados. Não havia certo ou errado, um importante aspecto integrador e
não-excludente, apenas a expressão do como eles entendiam o conteúdo e se posicionavam frente a ele. As conclusões
explicitaram o como as emoções, suas mais variadas formas de expressão, estão presentes em sala de aula. Interpretamos
que houve o aprimoramento de um olhar afetivo-sensível sobre si mesmo, sobre o texto e sobre os colegas.

As avaliações da estratégias desenvolvidas no semestre foram escritas pelos estudantes e entregues a professora. A leitura
e análise dos relatos nos reportou à Vygotsky no que se refere a articulação e interdependência da afetividade e intelecto.
Os estudantes expressaram o quanto gostaram das estratégias, o quanto mobilizaram para o estudo e marcaram sua
relação com o conhecimento. A articulação entre afetividade/inteligência foi aceita em sala de aula, ajudou a reorganizar a
inteligência dos estudantes, numa relação de interfuncionalidade.

Se inicialmente os alunos disseram que não sabiam do que se tratava o texto do Prefácio do livro de Ariès (1981), após
discussão em plenária, quando cada um colocou seu ponto de vista, o que pensou e sentiu, houve reformulações do
pensamento e, com isso, gerou-se bem-estar emocional no grupo. Alguns expressaram surpresa da emoção sentida, outros
expressaram suas di�culdades, resistências e descontentamento com a própria interpretação, mas, no conjunto,
destacaram a importância de no processo ensino-aprendizagem se ter espaço para o trato das emoções, sentimentos e
afetos. Os estudantes também relataram:

Faz muito sentido o esforço intelectual para captar o sentido da proposta pedagógica, mas o mais importante foi ouvir os colegas,
identi�car o que sentiam. Essa compreensão fez mais sentido e me ajudou a reformular minhas conclusões (sujeito 1).

É impressionante quando buscamos acessar o conhecimento por outras vias. O texto parece não ter relação com o conteúdo do livro -
infância, e muito menos suscitar nossas emoções. Gradativamente, identi�quei a fala da alegria do autor, vivenciada na construção da
pesquisa e isso foi fantástico! (sujeito 20).

É bastante grati�cante quando percebemos que podemos interpretar e entender as coisas a partir do que sentimos, e mais ainda
quando podemos rever nossas emoções por meio de um espaço de debates (sujeito 4).

Os fenômenos afetivos estão associados às experiências subjetivas, como mostram os relatos, também revelam a forma
como cada sujeito é afetado, o como cada acontecimento re�ete no íntimo de cada um.



A estratégia de�nitivamente gerou um estado afetivo de despojamento e disponibilidade que motivou e levou os
estudantes a superarem os próprios limites, fragilidades e incompletudes, ao mesmo tempo em que ampliou
possibilidades, forças, tornando-os aptos a identi�car e superar suas próprias insensibilidades.

Podemos a�rmar que as estratégias �zeram com que os estudantes passassem de um estado de anestesiamento para um
compreensivo, mais dinâmico e complexo, o que fomentou o senso espirituoso e afetivo. Nesse sentido, a metodologia
desenvolvida reforçou as possibilidades de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador.
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Quanto ao fortalecimento e importância da articulação dos processos intelectuais e volitivos no processo ensino-
aprendizagem, temos que a base teórica da epistemologia da práxis mobiliza ações para um aprendizado mais produtivo e
signi�cativo, sobretudo ao destacar que no processo o estudante dialeticamente conhece, pensa e sente. Podemos a�rmar
que no contexto da formação docente, a metodologia ativa proposta, pautada na epistemologia da práxis, com estratégias
que ajudaram a superar uma prática mecanizada de transmissão dos saberes, ampliou a possibilidade da práxis
pedagógica, conforme anunciou Freire (1997).

Os resultados mostraram um educar preocupado com o desenvolvimento de um ser plural, capaz do exercício da
�exibilidade, criticidade, criatividade, afetividade, intelectualidade. Possibilitou um processo ensino-aprendizagem
criativo, colaborativo e inovador que suscitou a interlocução entre a afetividade e a inteligência, ajudando os estudantes
na travessia do eu para o nós, para a coletividade, in�uenciando nas aprendizagens que marcaram, decisivamente, a
relação dos alunos com o conhecimento.

Algumas Considerações sobre a práxis como promotora do processo ensino-
aprendizagem criativo, colaborativo e inovador

A base teórica da epistemologia da práxis nos ajudou na construção de uma metodologia de ensino, cujas estratégias
visavam a práxis pedagógica, a qual ajudou a transformar os sujeitos envolvidos e, como a�rmou Vygotsky (1998), acabou
por favorecer a natureza intelectual e emocional dos estudantes, suas consciências, afetando a forma como pensam e
aprendem.

O processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, a partir da base teórica aqui assumida, exigiu a
valorização da relação teoria-prática, combinada com a ação transformadora. Isso faz toda a diferença quando o sujeito
precisa ser emancipado, quando precisa lutar contra a opressão e a alienação, pois gera a crença na própria capacidade,
retirando os futuros professores de um estado de torpor e anestesiamento, que os marca enquanto sujeitos.

Aprendemos que quando o sujeito se divorcia de suas potencialidades, quando sua criatividade está subjugada a uma
força opressora e repetitiva, quando se torna alienado, acaba assumindo um lugar de oprimido frente ao poder e a
hegemonia. As estratégias pensadas e executadas, sempre re�etidas a partir da práxis pedagógica, mostraram seu poder
libertador e mais, por meio de um processo ensino-aprendizagem criativo, colaborativo e inovador, os futuros pedagogos
fortaleceram a certeza de que se emancipados, também poderão ajudar a emancipar.

Acreditamos que a relação entre inteligência e afetividade se faz presente em todas as decisões assumidas pelos docentes
em sala de aula. No caso relatado, mesmo que tenha produzido impactos positivos ou negativos na subjetividade dos
alunos, ao �nal gerou uma nova forma de mediação, conforme depoimentos dos estudantes, aqui entendida como criativa,
colaborativa e inovadora. Isso foi fator de�nidor dos vínculos positivos construídos entre os estudantes, estudantes-
professores, estudantes-conhecimento. Ademais, ao ajudá-los a compreenderem o que pensam, sentem, o que são, qual
será sua função social frente à educação, o processo ensino-aprendizagem acabou sustentando um ambiente
absolutamente comprometido com o sucesso do processo de emancipação daqueles futuros professores.
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Resumo: O ‘Projeto de Ensino Transdisciplinar - Os Brasis e o Ser Brasileiro’ 5  foi elaborado e desenvolvido no primeiro
semestre de 2018 no 2º ano do Ensino Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal
de Goiás – CEPAE/UFG. O presente artigo visa apresentar algumas re�exões didático-pedagógicas e resultados parciais do
referido projeto de ensino, que teve por objetivo geral pensar complexo e produzir cogitações multidimensionais sobre a
realidade brasileira contemporânea e as implicações do que signi�ca “ser brasileiro”. Para tal, o projeto teve com �o
condutor a questão problematizadora: ‘O que é ser brasileiro?’ e, em torno desta, se produziu re�exões e contrapontos
vinculados ao estudo de quatro obras literárias que funcionaram como discursos catalizadores da realidade brasileira. As
obras trabalhadas neste projeto foram: a) Macunaíma, de Mário de Andrade; b) Memórias de um sargento de milícias, de
Manuel Antônio de Almeida; c) Poemas para ler na escola, de João Cabral de Melo Neto, e d) Malagueta, Perus e Bacanaço,
de João Antônio. Transdisciplinarmente as duas primeiras obras foram abordadas em diálogo com outros conteúdos da
Historiogra�a e Geogra�a, tais como Os Sermões, de Padre Antônio Vieira; os relatos de Pero Vaz de Caminha, Padre Manoel
da Nóbrega, Gabriel Soares dos Santos; as narrativas de Pero Magalhães Gândavo; os estudos históricos sobre a formação
da família brasileira, de Gilberto Freyre; o “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda; o estudo antropológico de
Roberto Da Matta sobre o “jeitinho” e a “malandragem” brasileiros. De tal modo, no desenvolvimento do Projeto foram
trabalhados conteúdos curriculares das áreas de História, Geogra�a e Língua Portuguesa, além de se ter oportunizado
diálogo, problematização e argumentação em perspectiva crítica, re�exiva e complexa por meio do aprofundamento
teórico interdisciplinar e da fruição estética.

Introdução

O presente capítulo apresenta o Projeto de Ensino Transdisciplinar ‘Os Brasis e o Ser Brasileiro’ 6 , bem como alguns
resultados obtidos no primeiro semestre de 2018, projeto este ainda em curso até o �nal d este ano, e que vem sendo
construído e desenvolvido pelos autores deste capítulo, sendo estes docentes das áreas de História, Geogra�a e Língua
Portuguesa, do Ensino Médio do CEPAE – UFG (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de
Goiás) – e tendo contado com a parceria de docente da Faculdade de Educação/UFG.

Objetivando o pensar complexo e produzir re�exões multidimensionais sobre a realidade brasileira contemporânea e as
implicações do ser brasileiro, o Projeto de Ensino Transdisciplinar ‘Os Brasis e o Ser Brasileiro’ aborda conteúdos
históricos, geográ�cos, literários, políticos, culturais e econômicos, possibilitando o estudo coletivo e problematizado ao
religar saberes e transdisciplinarizar re�exões em torno da questão problematizadora ‘O que é ser brasileiro?’.
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A partir desta questão, objetiva-se produzir interfaces e contrapontos articulados a quatro obras literárias que funcionam
como discursos catalizadores da realidade brasileira e dos quais derivam conceitos pertinentes ao entendimento dos
“brasis” e ao brasileiro. São elas: Macunaíma, de Mário de Andrade; Memórias de um sargento de milícias, de Manuel
Antônio de Almeida – já lidos e abordados transdisciplinarmente em sala de aula, e Poemas para ler na escola, de João
Cabral de Melo Neto, e Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio, estes dois últimos, ainda sendo lidos e trabalhados
em sala de aula.

Em paralelo e transversalmente as duas primeiras obras foram abordadas em diálogo com outros conteúdos da
Historiogra�a e Geogra�a tais como Os Sermões, de Padre Antônio Vieira; os relatos de Pero Vaz de Caminha, Padre Manoel
da Nóbrega, Gabriel Soares dos Santos; as narrativas de Pero Magalhães Gândavo; os estudos históricos sobre a formação
da família brasileira de Gilberto Freyre; o “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda; o estudo antropológico de
Roberto Da Matta sobre o “jeitinho” e a “malandragem” brasileiras. A partir dessas leituras estimulamos debates e re�exões
acerca do entendimento sobre o Brasil e o brasileiro, articulando a construção das narrativas escritas no passado com o
imaginário social contemporâneo. Essas leituras oportunizaram interpretações e cogitações que possibilitaram o
aprofundamento teórico e a construção de argumentações críticas, re�exivas e complexas.

Para se chegar ao objetivo transdisciplinar o protagonismo e a autonomia discente foram valorizadas e estimuladas no
processo de ensino e nos processos de construção de conhecimentos sobre a temática problematizada com estudantes de
duas turmas do segundo ano do Ensino Médio do CEPAE/UFG.

De fato, ao longo do primeiro semestre de 2018, os docentes fomentaram o entendimento sobre ‘Os Brasis e o Ser
Brasileiro’ por meio deste Projeto de Ensino, levando a ponderações coletivas em plenária; problematizações sobre os
múltiplos enfoques construídos em torno da temática; análises de textos, livros, letras de músicas e �lmes (�ccionais e
documentais) vinculados ao Projeto; o desenvolvimento e a apresentação de pesquisas escolares produzidas de modo
individual e/ou em grupo; a elaboração de textos e produção de vídeos, dentre outros.

A �m de compartilhar esta experiência , o presente capítulo está organizado em torno dos subtópicos: a) Concepções e
organização do Projeto de Ensino Transdisciplinar como contra discurso e autonomia docente frente aos limites do
currículo e da didática no ensino médio apresentando-se como uma possibilidade de experimentar outros caminhos
teórico e práticos de ensino e aprendizagem como metodologia crítica, dialógica e complexa ; b) Sistematização do Projeto
de Ensino (conteúdos, problematizações, re�exões e produções discentes); c) Considerações provisórias - Avaliação do
Projeto.

Desenvolvimento

O projeto de ensino transdisciplinar ‘Os brasis e o ser brasileiro’ foi concebido e organizado como um projeto de ensino
transdisciplinar a partir das inquietações partilhadas por nós. Acreditando na possibilidade de construir um projeto
pedagógico instigante e consequente com os desa�os apresentados por nossos interesses de pesquisa e docência no
ensino básico e, em especial, com a demanda dos alunos por maior protagonismo no processo de ensino aprendizagem.
Para tanto a transdisciplinaridade e a criatividade apresentaram-se como caminhos para idealização do projeto que conta
com a orientação e apoio da RIEC.
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Com efeito, desde 2012 o CEPAE integra a RIEC – Rede Internacional de Escolas Criativas – cujos princípio de ecoconsciência
transdisciplinaridade, interdisciplinaridade correspondem aos anseios dos docentes do CEPAE. Ocorre que, como
professores do Ensino Básico, vemos no cotidiano escolar que a discrepância entre as concepções e métodos educacionais
vigentes desde o século XIX e os alunos da segunda década do século XXI. Contudo, não é simples esta mudança, não há



receitas, uma vez, inclusive, que a criatividade e a transdisciplinaridade oferecem múltiplas e in�nitas proposições e se
con�gura, a priori, experimental, e os princípios da Rede ofereceram as premissas de transformação.

Para João Henrique Suanno (2013, Curso de Extensão em Escolas Criativas: complexidade, transdisciplinaridade e
fenomenologia – FE/UFG -), de fato “Criatividade implica vontade, emoção e decisão.”

Para nós, de fato, a criatividade é um caminho, ainda que haja muito a se construir para chegarmos a uma educação mais
compreensiva, mais competente, mais humana e agora, para além do sonho, há que se agir com responsabilidade, determinação e
coragem. Inspira-nos as palavras do idealizador da RIEC, professor Saturnino de La Torre (1999, p.12): “A razão de ser da criatividade está
na possibilidade de transformação social e a criatividade é um bem social, assim como a educação e a saúde, um conjunto de valores e
bens de serviço compartilhados pelos membros de uma sociedade, país ou civilização.” É inegável que a criatividade há muito já é
aliada do professor de educação básica no Brasil, um pro�ssional que sempre precisa adaptar-se ao contexto, lançando mão dos meios
às vezes parcos de que dispõe, desprovido de estrutura, de material, de condições favoráveis de trabalho, de jornadas e salários
compatíveis com sua função social tão imprescindível quanto desprezada, aviltada pelo governo e, infelizmente, até pela sociedade.
Com efeito, não poderia ser e�ciente uma educação cujo um dos pilares – o professor – encontra-se nesta situação. (FARIA, GARCIA E
GONÇALVES, 2018, no prelo).

Ademais, esta inciativa surgiu de uma demanda dos próprios alunos do 2º ano do Ensino Médio do CEPAE que, em 2017,
manifestaram o desejo de participar de projetos de ensino que mantivessem o diálogo entre as disciplinas de maneira
mais efetiva que a simples interdisciplinaridade. Incomodava-os a fragmentação do conhecimento. Portanto, a �m de nos
contrapor a esta descontinuidade entre os conteúdos abordados em sala, uma vez que se entende ser este o maior estrave
para uma educação emancipadora e cidadã, este projeto nasceu no seio de uma manifestação discente. Nossa escola, de
fato, é um espaço privilegiado para a inovação e a experimentação e forneceu as condições de autonomia docente para
esta empreitada.

Como o CEPAE é uma escola modelo, unidade da UFG que tem por de�nição o tripé Ensino Pesquisa e Extensão, aptidão
expressa tanto no seu nome quanto no Projeto Político Pedagógico, neste espaço educacional há plenas condições de
idealizar e implementar projetos como este. De fato, com o apoio e orientação da RIEC – Rede Internacional de Escolas
Criativas – esta vocação vem se consolidando:

66

De fato, desfrutamos de um espaço favorável ao estímulo e exercício da criatividade, uma vez que é uma instituição que, por fazer
parte da Universidade Federal de Goiás, o PPP concretiza o elo entre o processo de formação de pessoas (Ensino), a geração de
conhecimento (Pesquisa) e o diálogo com a sociedade (Extensão). Este tripé sobre o qual se assenta a escola nos garante a
experimentação de métodos e estratégias, e o compartilhamento do conhecimento, con�gurando o Cepae como ambiente de
transformação social e cidadã e formação cientí�ca do aluno, mantendo como eixo pedagógico principal a relação aluno
/professor/comunidade. Na verdade, há muito tempo, no Cepae os projetos de extensão, pesquisa e ensino já primavam pela
interdisciplinaridade – mas isso, apesar de positivo, não era su�ciente. Depois de anos de diálogo entre as disciplinas naturalmente a
meta é a transdisciplinaridade. Embora seja um centro de educação básica privilegiado, alguns muros ainda precisam ser derrubados,
metaforicamente e de fato, entre as disciplinas, entre as turmas, entre a escola e o mundo. Ainda idealizamos uma escola sem
bloqueios para o sonho. E nosso portal para a escola ideal – a escola que professores, alunos e comunidade queremos – passa pela
transdisciplinaridade. Os projetos transdisciplinares são, por natureza, criativos, uma vez que, por um lado, preveem uma concepção
única e convergente entre vários saberes, e por outro, porque os norteia um pensamento organizador. Para Suanno, “na educação, se
constrói em comunidades de aprendizagem que conjugam aprendizagem, compreensão da condição humana e convivência construtiva
e transformadora no intuito de dialogar e criar o vir a ser” (GARCIA; GONÇALVES; FARIA, 2018, no prelo).

O presente Projeto de Ensino atende ainda ao anunciado como práticas pedagógicas inovadoras no Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFG - PDI/UFG (2018-2022), pois assume uma

Abordagem Transdisciplinar: essa abordagem se refere àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes
disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a
unidade do conhecimento” (PDI/UFG, 2018-2022). Assim, como valoriza o diálogo, a mediação docente e a “Problematização: tem como
base a observação da realidade social concreta, o levantamento de problemas, a teorização, a busca de alternativas para solução dos
problemas detectados e o retorno à realidade. Estão presentes nesse processo o exercício da práxis e a formação da consciência como
cidadãos e futuros pro�ssionais. (PDI/UFG, 2018-2022).



Para Suanno (2015) as práticas pedagógicas criativas e inovadoras demandam processos de ruptura com o ensino
instituído e elaboração de novas �nalidades educativas. Assim, as inovações didáticas complexas e transdisciplinares
identi�cadas na pesquisa (SUANNO, 2015) emergiram a partir da: reforma do pensamento; ampliação multidimensional da
consciência humana; busca por religar razão-emoção-corporeidade; educação como práticas social emancipatória;
reintrodução do sujeito cognoscente em processos contextualizados e geradores de aprendizagens; pulsão transdisciplinar
por religar conhecimentos, emoções, culturas; desejo por pensar complexo; religação entre cultura das humanidades e a
cultura cientí�ca; pensar considerando a dialógica entre a incerteza cognitiva e a incerteza histórica; comprometimento
com o mundo presente; trabalho com metatemas, metapontos de vista e metaconceitos; elaboração docente de processos
e estratégias didático-formativas críticos e criativos; vivência de experiências e estratégias didático-formativas complexas.
Assim, a inovação emerge como inédito-viável (Paulo Freire) e a experiência alcançada produzida via histórias de vida em
processo de ensino-pesquisa-formação complexo e transdisciplinar. De tal modo, assume-se que “Inovar é colocar a
educação a serviço de novas �nalidades” (SAVIANI, 1985).
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Adotar Práticas pedagógicas criativas, inovadoras e emancipadoras (SUANNO, 2010a; SUANNO, 2010b) é compreender que
autonomia, criticidade e criatividade são atitudes interdependentes; levar em consideração que há relações entre
pensamento e emoção; favorecer a metacognição; utilizar estratégias de ensino para sentipensar em contextos educativos;
desenvolver nos processos dialógicos de escuta sensível e utilizar perguntas mediadoras na problematização do estudo;
favorecer a elaboração coletiva de sínteses provisórias dos conhecimentos construídos; educar por meio de projetos de
trabalho e de investigação; valorizar as histórias de vida dos sujeitos e subjetividades emergentes ao longo do estudo;
considerar os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino e de aprendizagem; se valer de metodologias
multidimensionais, multirreferenciais e autorreferenciais para pensar complexo conteúdos e conhecimento pertinente;
promover a aprendizagem cooperativa entre outros.

Crê-se que o conhecimento transdisciplinar se constrói por meio de uma tessitura pedagógica complexa (SUANNO, 2011),
auto-eco-organizadora, nascida nos interstícios da (inter)subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo e em uma
pluralidade de percepções e signi�cados emergentes e, a �m de se alcançar o objetivo que se almeja, o pensar complexo e
transdisciplinar. Nesta perspectiva, o projeto partiu de uma questão problematizadora – O que é ser brasileiro? – pergunta
esta que ensejou outras como O que faz do Brasil, o Brasil? Quais características de�nem o brasileiro etc.

Com a intencionalidade de pensar e compreender o mundo presente em processos de ensino, ou em pesquisas
educacionais, docentes se guiam pela pergunta, pela problematização, e assim, explicitam que metodologicamente há
abertura e desejo de ir além dos limites e territórios disciplinares para, de tal modo, re�etir sobre as crises, as
problemáticas e as questões atuais. BONILL e CALAFFEL, 2007 destacam a importância de ensinar por meio de perguntas
mediadoras, e neste sentido, docentes e investigadores “aprenderam a começar não com um método, mas com uma
pergunta” (CASANOVA e BERLINER 1997, p. 57), no intuito de buscar produzir múltiplos olhares e diferentes tipos de
compreensão sobre as problemáticas estudadas. Para Amado (2013, p. 68) “colocar a pergunta no centro da investigação é
esperar que as respostas não sejam simples e nem imediatas”. Cunha (2000) destaca que “as respostas não importam tanto
quanto as perguntas e ambas são sempre múltiplas”.

Assim, trabalhar com perguntas mediadoras ao problematizar as temáticas em estudo “possibilita dinamicidade, dialogia,
contextualização, recursividade, processos de auto-organização, emergência e autonomia. Assim, pesquisar e apreender,
por meio de perguntas mediadoras, demandam a elaboração de questões que levem à abertura a um modo de pensar e
sentipensar imbricado em razão, emoção, imaginação, corporeidade e intuição, com sensibilidade e criatividade, capaz de
auxiliar na ampliação da consciência de si, do mundo e do conhecimento (SUANNO, 2015, p. 55). Como anunciaram os
docentes deste projeto de ensino:
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A pergunta que mobilizou e mobiliza o pensamento interpretativo, crítico e criativo a respeito do Brasil e dos brasileiros. Entre o
pessimismo e o otimismo, a vergonha e o orgulho, o realismo e o idealismo, a construção e a desconstrução, os mitos e a história, o



popular e o erudito, a unidade e a diversidade, a natureza e o homem, o rural e o urbano, a nação e a globalização, propusemos
continuar o trabalho re�exivo. Antes de encontrar respostas, objetivamos estimular novas perguntas à luz do acervo literário, cientí�co
e artístico produzido por aqueles que enfrentaram o desa�o de compreender o Brasil. Para encarar nossos dilemas mais profundos e
complexos uma abordagem transdisciplinar nos parece bastante signi�cativa em termos de exercício de ensino e aprendizagem com
nossos alunos adolescentes (FARIA, GARCIA E GONCALVES, 2018, no prelo).

De tal modo, guiar-se pela pergunta possibilita o diálogo, a pluralidade de ideias e de compreensões, faz emergir
contradição, análises, sínteses e novas indagações, o que impulsiona uma formação humana e investigativa que valoriza a
complementaridade de conhecimento e a coexistência de percepções e interpretações de mundo.

A partir, portanto, desta questão mediadora, questão esta que remete a outras indagações relacionadas, chegamos a um
primeiro mapa Conceitual composto com conteúdos e conceitos a serem problematizados e religados no projeto:

Na primeira semana de aula expusemos aos alunos qual era o plano do projeto, debatemos sobre a metodologia que
usaríamos, sobre os diversos estereótipos assimilados à brasilidade e pedimos aos alunos que tecessem um comentário
sobre o que é ser brasileiro. Alguns depoimentos se destacaram. Em comum, muitos ressaltaram a suposta falta de caráter,
a miscigenação, a falta de autoestima – complexo de vira-lata –, mas também o povo trabalhador, explorado, sofrido,
amoroso. Como se vê, os vários estereótipos do ser brasileiro foram citados. Mas alguns depoimentos nos chamaram a
atenção por colocarem em xeque os clichês relacionados a concepção do que é ser brasileiro:

O Brasil é um país muito in�uenciado pelos Estados Unidos, podemos perceber isso em vários �lmes por exemplo, onde a bandeira
aparece muito, também nas marcas de roupa e muito mais. As festas escondem nossa tristeza, pois por trás de tanta alegria, existe muita
corrupção que consequentemente gera desigualdade, o Brasil tem todos os recursos para ser um país de primeiro mundo, mas são
diversos os fatores que impedem isso como a má administração do nosso dinheiro nas mãos do governo.
H.Q.

Ser vítima do próprio povo, ao mesmo tempo ser íntimo, prestativo, ingênuo e leal com seus senhores, é como ser o caseiro de quintal do
mundo, abrindo a porteira para visitantes enquanto vai tocando seu povo como gado.
T. D., 2° A

Ser brasileiro é carregar uma história de exploração e sofrimento, história essa que nem sempre encontra ouvidos para serem contadas.
Calejados de opressão, amordaçados pelo abuso. Um país tão diverso ainda é o país mais desigual e preconceituoso.
C. E., 2°B
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Castro Alves, escritor brasileiro ressaltava no nacionalismo a valorização da pátria, e faz uma crítica à escravidão, em seus poemas ele
buscava expressar sua indignação. Com isso concluo que ser brasileiro é buscar se expressar e defender a pátria, valorizando-a.“Pátria
Amada Brasil”.
A. M., 2° B

Ser, um verbo que traz em si tantas coisas, desde de muito cedo nos perguntam o que seremos, e mesmo que ainda seja muita vaga,
dizemos de cara: “seremos grande”. Quando se pergunta para um brasileiro (todo aquele que nasce no Brasil), o que é ser brasileiro, o
coloca em “uma saia justa”, a�nal, por mais que falássemos não conseguimos sair das estereotipias colocadas por nós, trazendo em si
uma visão não nossa, mas agregada por nós de outros. Para mim, mesmo que ainda tento me desprender das visões de um campo de
fora para dentro, acredito que “ser” brasileiro é viver em um lugar no qual a diversidade é marca registrada, ser brasileiro é entender que
a diversidade de culturas e raças, não foi algo romântico, e sim um passado doloroso, e ser um ser que compreende e corre atrás de
mudanças, mesmo que ainda sejam tão lentas. Ser brasileiro é viver em um país continental rodeado de misturas, compreender que cada
estado tem seu valor, não viver na base de mídias e sim olhar de vários ângulos e tirar suas críticas, ir além do malandro, simpático e o
que deixa tudo para última hora.
V. G., 2° A

Ao trabalho

Esta primeira abordagem estabelecida pelos alunos, que compartilharam suas percepções do Brasil e seu povo, ensejou a
nossa apresentação das obras literárias a serem lidas, debatidas e analisadas em sala de aula. A literatura foi a base e o
prisma para impulsionar as re�exões em torno da questão problematizada e a produção de articulações entre
conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento que contribuíram para construir compreensões em torno da temática
em estudo. Nós escolhemos obras literárias que, por um lado, tivessem real valor estético, como são os clássicos da
literatura brasileira e, por outro, que pudessem contribuir com o processo de re�exão acerca da pergunta “O que é ser
brasileiro?”:

Escolhemos juntos então, obras literárias que pudessem responder, cada uma à sua maneira, à nossa questão elementar – o que é ser
brasileiro? Cremos, com Antonio Candido (1989), que a literatura nacional é um bem de valor incomensurável do brasileiro e direito
inalienável de qualquer ser humano, instrumento poderoso de emancipação e de humanização. Por isso, o projeto do departamento de
Língua Portuguesa de formação do jovem leitor foi abraçado nesta empreitada transdisciplinar. Vamos às obras (FARIA, GARCIA E
GONÇALVES, 2018, no prelo).
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A primeira obra abordada em 2018 foi Macunaíma, de Mário de Andrade. Obra clássica do Modernismo brasileiro da
primeira geração, Macunaíma é o herói sem caráter, considerado símbolo de brasilidade por Antonio Candido (1989). A
rapsódia modernista narra a história do nosso herói em busca da muiraquitã. Nesta travessia Macunaíma passa por
diversas aventuras e revela seu caráter (ou a falta dele?) bastante humano: ele é capaz das maiores crueldades e dos
maiores defeitos – mentiroso, preguiçoso, covarde, indolente – mas também se mostra sensível, corajoso, amoroso, fogoso.
Este caráter ambíguo e contraditório do protagonista serviu cabalmente para ilustrar e contrapor várias concepções do
senso comum do que é ser brasileiro e de como se constituiu essa brasilidade. Em carta a Augusto Meyer, o autor Mário de
Andrade aferia os efeitos da sua obra:

Se foi escrito brincando, ou melhor, divertidamente, por causa da graça que eu achara no momento entre a coincidência dum herói
ameríndio tão sem caráter e a convicção a que eu chegara de que o brasileiro não tinha caráter moral, além do incaracterístico físico
duma raça em formação, se foi escrito divertidamente, a releitura do livro me principiou doendo fundo em seguida. Hoje ele me parece
uma sátira perversa. Tanto mais perversa que eu não acredito se corrija os costumes por meio da sátira. (FONSECA, 2006, 107)



A leitura de Macunaíma nas aulas de Português associava-se aos relatos de viajantes durante o período de descobrimento
do Brasil, abordado nas aulas de História, atuando em consonância com a análise cronológica da formação do território
brasileiro por meio das cartas e, nas aulas de Geogra�a, com a cartogra�a do continente dos séculos XV e XVI. 7

As relações entre as leituras e estudos destes conteúdos durante as aulas História, Português e Geogra�a foram
promovidas por uma problematização e indagação previamente estabelecida, que pretendia, tal qual já anunciamos aqui,
compreender o Brasil (Brasis!) e os brasileiros (e brasileiras!). Movidos por indagações e problematizações em comum a
leitura de Macunaíma encontrava ressonância, dialogava com as projeções cartográ�cas de um Brasil em formação e com
relatos, cartas e descrições dos viajantes. Um problema em comum, um conjunto de indagações em comum, e uma
apreensão multifacetada sobre este problema promoveram interessantes caminhos para pensar, para se aproximar, para
compreender um pouco do sentido da formação do Brasil(sis).

Portanto, paralelamente e conjuntamente à leitura e debate de Macunaíma nas aulas de Língua Portuguesa nas aulas de
Geogra�a tiveram destaque os mapas do Brasil desde o descobrimento até o início do século XX e nas aulas de História os
relatos dos cronistas do descobrimento. Colocando estes conteúdos em diálogo, os alunos puderam construir seus
próprios discursos acerca da concepção do Brasil e do brasileiro. É o que demonstra o trabalho de avaliação em comum,
como o cartaz abaixo:
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Cartaz elaborado pelos estudantes do 2º ano A

TERRA BRASILIS

“Vieram muitas jandaias, muitas araras vermelhas
Buins coricas periquitas saudar Macunaíma,
O novo imperador da mata-virgem.”
“Macunaíma queria erguer um papiri pros três morarem porém jamais que papiri se acabava. Os puxirões goravam sempre porque Jiquê
passava o dia dormindo e Maanape bebendo café.” (Macunaíma, Mário de Andrade)
“O que mais me admira é que, em terra tão fértil, de clima tão brando a natureza dos habitantes seja tão e acerba.” (Jespita, Giovanne
Pietro Maffei, Histórias dos Índios Orientais, 1589)



Neste cartaz o grupo de alunos deveria relacionar os conteúdos abordados durante as aulas de Língua Portuguesa,
Geogra�a e História. Este trabalho estabelece um diálogo entre trechos de Macunaíma, um mapa do século XVII e o relato
Histórias dos índios orientais, de Giovani Pietro Maffei datado de 1589. Nas três concepções de Brasil há a prevalência do
mito do Eldorado e da natureza exuberante, presentes tanto no mapa como nas descrições da obra literária e da crônica de
viagem. Esta foi a percepção predominante deste trabalho, o que demonstra o sendo crítico e analítico dos alunos.

Cartaz elaborado pelos estudantes do 2º ano A

“Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar como que nos
dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal
como se lá houvesse prata”.
Carta de Pero Vaz de Caminhas, 1500

“Nos ramos das ingazeiras das aningas das mamoranas das embaúbas dos catauares de beira-rio o macaco-prego, o macaco-de-cheiro,
o guariba, o bugio, o cuatá, o barrigudo, o coxue, o cairara, todos os quarenta macacos do Brasil, todos, esperavam babando de inveja”.
Macunaíma- Mário de Andrade

“é este gentio tão bárbaro que até hoje não há nenhum que viva como cristão”.
Gabriel Soares de Souza, 1587

“Deu um suspiro catou os carrapatos e dormiu folgado na rede”

Macunaíma- Mário de Andrade

“Ali mesmo na beira d’água tinha um cerradão comprido cheinho da árvore pau-brasil e com palácio de cor dos dois lados”.
Macunaíma- Mário de Andrade

“É estranho que esses habitantes sejam tão incivis e desonestos em seu modo de de vida, dada a suavidade do país”
(não identi�cado na foto)



“O herói vivia sossegado”
Macunaíma- Mário de Andrade

“AI QUE PREGUIÇA”

Neste segundo cartaz observa-se um aspecto ressaltado por Mário de Andrade em sua rapsódia, a suposta “preguiça” do
indígena brasileiro, representado pelo protagonista, estereótipo constituído ainda no primeiro século de colonização em
razão dos indígenas brasileiros não se prestarem à escravidão. O mapa relacionado é mais recente que o anterior, mostra a
visão europeia da natureza brasileira e do homem nativo comparando-a com a descrição da obra literária e dos relatos de
viajantes.
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Terminado o trabalho com a obra modernista, no segundo bimestre a obra abordada foi Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Esta narrativa que tem por contexto o Brasil do primeiro reinado. O protagonista é
Leonardo Pataca, de�nido por Mário de Andrade como o antecessor de Macunaíma, um herói também ambíguo, de caráter
questionável e que se con�gura ainda hoje como um estereótipo do brasileiro.

Tal qual �zemos com a Macunaíma, a literatura fundamentou e amparou, novamente nesta etapa os debates sobre Brasil, e
novamente promoveu uma abordagem que entrelaçou conteúdos nas disciplinas de História, Português e Literatura em
busca do desvendamento das questões em torno do que é e do que é o Brasil(sis) e os(as) brasileiros(as).

Se a primeira obra nos remeteu, dentre tantos outros caminhos possíveis, à questão da formação do território e dos
debates acerca dos povos originários, agora a �gura de Leonardo Pataca e toda a complexidade do Rio de Janeiro no século
XIX nos convidava a pensar um brasileiro tipicamente urbano, notadamente marcado, caracterizado e ainda estereotipado
pela capacidade criativa e adaptativa.

Memórias de um Sargento de Milícias levou as aulas de Geogra�a e História às leituras sobre o homem cordial, de Sérgio
Buarque de Holanda 8 , o Modo de Navegação Social, de Roberto Damatta (1984), bem como sobre a Lei de Gerson 9 .

Buscava-se assim compreender um pouco mais sobre o (a) brasileiro (a) a partir de conceitos e caracterizações sobre o
assim chamado “jeitinho brasileiro”, sobre a malandragem, bem como sobre a Lei de Gerson, a dialética entre ordem e
desordem e o homem cordial.

Nota-se que a escolha dos autores e dos conceitos por eles trabalhados buscou mais uma vez avançar no entendimento da
complexa realidade social brasileira. O aprofundamento dos estudos em torno desta temática nos aproximava de
respostas, mas também nos fomentava uma nova profusão de perguntas, nos convidava a arriscar algumas de�nições.
Todo esforço se voltava à compreensão das especi�cidades que constituem uma possível brasilidade.

Convém evidenciar a preocupação com a apresentação cuidadosa dos conceitos abordados, bem como de seus autores.
Promover o encontro dos estudantes secundaristas com a leitura de autores e obras clássicas da Literatura, da Sociologia,
da História e da Geogra�a brasileira vem sendo, um caminho conscientemente escolhido por nós, para compreender o
Brasil e tem se mostrado – não sem problemas ou contradições- um vigoroso e frutífero caminho.
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Como trabalho de avaliação em comum para este segundo bimestre solicitamos uma produção audiovisual que, mais uma
vez, demonstrasse o diálogo entre os conteúdos abordados nas aulas das três disciplinas. O resultado desta vez se
mostrou mais heterogêneo, tanto quanto aspecto estético e técnico quanto ao nível crítico. De fato, alguns vídeos
alcançaram profundo alcance interpretativo da sociedade brasileira, outros repetiram alguns clichês associados ao modo



de ser do brasileiro. Após a apresentação dos vídeos houve um debate em que os alunos se posicionaram e foram
questionados e novas questões surgiram deste embate:

Há uma marginalização do ser brasileiro pobre? Ou não é esta a relação?

O que difere a camaradagem, da malandragem, do ser desonesto, do sentido da expressão do jeitinho brasileiro e
do politicamente correto? O caracteriza o camarada e o malandro? E o jeitinho brasileiro? O que há de ético ou
antiético? De honesto ou desonesto? O que há de cultura e identidade nesses comportamentos? O que esses per�s
dizem por si mesmos?

Há culturas que tem mais formalidades, rigor nas condutas sociais e agendamentos. Seria que o fato de sermos
mais espontâneos, �exíveis, menos agendados, capazes de improvisarmos, seríamos confundidos ou mal
interpretados por outras culturas?

O jeitinho brasileiro não deveria ser valorizado? Será que o brasileiro tem vergonha de ser brasileiro?

O que foi explorado em cada obra literária para pensar a temática do projeto Ser Brasileiro?

Percebe-se que chegamos ao �nal do primeiro semestre estimulando novas questões e não meramente reproduzindo as
ideias e conteúdos acessados durante as aulas. Acreditamos, portanto, que ao levar em consideração esse modelo
interpretativo abriremos a possibilidade de entender os traços de nossa realidade complexa, assumindo o con�ito e
garantindo a escuta das vozes marginais enquanto traços incontornáveis de nossa vida social sem a qual não será possível
acessar a dimensão simbólica do imaginário social contemporâneo.
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Resumo: A educação farmacêutica vem passando por grandes mudanças que acompanham a mudança da prática do
cuidado em saúde inerente à transição epidemiológica e demográ�ca da população. No âmbito farmacêutico, o conceito de
Atenção Farmacêutica, advindo da �loso�a da Farmácia Clínica, estabeleceu a necessidade do desenvolvimento de
competências pro�ssionais para a realização de serviços clínicos farmacêuticos, demandas estas que estão descritas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia. Dentre estes, o serviço de dispensação de medicamentos, posposto
tanto na educação farmacêutica quanto na prática pro�ssional, foi reestruturado e considerado adequado à promoção do
uso racional de medicamentos e otimização da farmacoterapia para o sucesso do tratamento. Nesse contexto, é necessária
a utilização de metodologias adequadas ao desenvolvimento de competências para a realização do serviço de dispensação
de medicamentos, atendendo a demanda da comunidade e do indivíduo em relação ao uso de medicamentos. O objetivo
deste trabalho é relatar a experiência ocorrida na Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade
Federal de Goiás ao utilizar o Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE). Porém, ao invés de utilizar para avaliação, foi
utilizada como metodologia de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências em estudantes do curso de
Farmácia, com foco no serviço clínico farmacêutico, principalmente relacionado à dispensação. Por meio do feedback,
pode-se observar que após a realização do ECOE no início do estágio, os estudantes buscaram maior interação com
docentes e supervisores, bem como maior atitude na realização das tarefas propostas durante a realização do estágio em
farmácia comunitária. Pode-se observar que os conhecimentos adquiridos de outras disciplinas foram utilizados em
conjunto aos conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvidas durante o estágio, como atributos para o cuidado em
saúde.

Palavras-chave: Educação Farmacêutica. Farmácia Clínica. Dispensação. Farmácia Universitária. Estudantes de Farmácia.
Competência clínica. Exame Clínico Objetivo Estruturado. Objective Structured Clinical Examination.

Introdução

A transição epidemiológica e demográ�ca, acompanhada da superposição de doenças, que se iniciou na década de 90 na
América Latina (FRENK et al., 1991), resultou na discussão sobre a necessidade da manutenção da qualidade assistencial
em saúde, priorizando a sustentabilidade dos sistemas de saúde (FRENK, 2006). Experiências internacionais demonstram
que isso pode ocorrer mediante reforma de políticas públicas para enfatizar e priorizar a cobertura primária em saúde
caracterizada por equipes multidisciplinares capazes de atender à demanda resultante desse acelerado processo de
transição (BARROS, 2012; WHO, 2008).



Paralelo ao início dessa re�exão e, buscando a reinserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar em saúde, surgiu um
movimento denominado “Farmácia Clínica”, que tinha como objetivo a aproximação do farmacêutico ao paciente,
possibilitando o desenvolvimento de habilidades relacionadas à farmacoterapia (PEREIRA; FREITAS, 2008). Advindo dessa
�loso�a e pautados na realização de serviços necessários para um tratamento farmacoterapêutico e�caz, Hepler e Strand
(1990) utilizaram o termo Atenção Farmacêutica (do inglês, “Pharmaceutical Care”), de�nido como “a provisão responsável
do tratamento farmacológico com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de
vida do paciente”. De�nição essa que se ajustou à de�nição do papel do farmacêutico pela Organização Mundial da Saúde
oriundo do consenso de Tóquio como “dispensador da atenção sanitária que pode participar, ativamente, na prevenção das
doenças e da promoção da saúde, junto com outros membros da equipe sanitária” (OMS, 1994).
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Logo, a conciliação entre a necessidade de incorporação de novos conhecimentos, tecnologias e o atendimento à demanda
da população começaram, também, a ser discutidos dentro da formação dos pro�ssionais farmacêuticos (BRASIL, 1990;
REIS; SOUZA; BOLLELA, 2014; SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014; FERREIRA; COTTA; OLIVEIRA, 2009). Esse ponto foi reforçado
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia ao determinar a estruturação do eixo cuidado em saúde por
meio da articulação entre conhecimentos, competências, habilidades e atitudes essenciais para “identi�car as
necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade, bem como para planejar, executar e acompanhar ações
em saúde” (BRASIL, 2017).

Dentro desta perspectiva, observou-se também a importância da reavaliação da complexidade do serviço de dispensação
como serviço clínico farmacêutico no intuito de suprir a demanda da comunidade em relação ao processo de uso dos
medicamentos. Este, por muito tempo negligenciado, inclusive na educação farmacêutica, começou a receber destaque nas
discussões quanto aos conhecimentos necessários para se realizar a dispensação, não executando apenas a entrega do
medicamento ao indivíduo (FERREIRA et al., 2016; GALATO et al., 2008). Esse movimento acompanha o foco da educação
farmacêutica no mundo: o desenvolvimento de competências para as atividades relativas ao acesso do paciente ao
medicamento e provisão de serviços visando o processo de uso dos medicamentos. Além disso, drogarias e farmácias são
os locais da maior demanda pela atuação do farmacêutico, respondendo por 85% dos postos de trabalho destes
(CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2017).

A dispensação de medicamentos, segundo a Política Nacional de Medicamentos:

“É o ato pro�ssional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à
apresentação de uma receita elaborada por um pro�ssional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o
uso adequado do medicamento. São elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a
in�uência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de
conservação dos produtos” (BRASIL, 2001, p. 34).

Este é um serviço clínico farmacêutico que objetiva “proporcionar cuidado ao paciente, família e comunidade, de forma a
promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados de�nidos
que melhorem a qualidade de vida de do paciente” (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013). A dispensação de
medicamentos envolve aspectos cognitivos de interpretação de informações referentes ao receituário, ao medicamento e
ao paciente, convertendo-as em informações personalizadas a esse último, possuindo a capacidade de promover o uso
adequado do medicamento e aumentar as chances de êxito terapêutico (GALATO et al., 2008). A dispensação de
medicamentos também é capaz de promover a adesão à farmacoterapia (SILVA et al., 2008) e proporcionar conhecimentos
sobre a prescrição ao paciente (OENNING; OLIVEIRA; BLATT, 2011).

Dessa forma, a dispensação de medicamentos é uma tecnologia leve em saúde por envolver um saber técnico – cientí�co
que orienta o modo de produzir cuidados em saúde (MERHY, 1997). Além disso, a posição do farmacêutico é considerada
estratégica para a qualidade do cuidado em saúde ao reduzir a mortalidade e morbidade resultante de problemas
relacionados aos medicamentos, possuindo maior capacidade de atendimento e de triagem de doenças autolimitadas e
distúrbios menores (OLIVEIRA, 2011; HERNÁNDEZ; CASTRO; DÁDER, 2009).
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Para que esses resultados sejam efetivamente atingidos é necessário o desenvolvimento de competências especí�cas pra
formação do pro�ssional farmacêutico. A competência em saúde é de�nida como o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes que podem ser classi�cados em três domínios: domínio cognitivo (saber), domínio psicomotor
(saber fazer) e domínio afetivo (saber ser e conviver) (SAUPE et al., 2005), caracterizando uma abordagem centrada em
atributos. Esses atributos, considerando a tarefa a ser realizada, formam a competência necessária a ser desenvolvida. Para
a realização do serviço de dispensação, esses três domínios podem ser elencados nos seguintes termos: coleta e
organização de dados do paciente, raciocínio clínico, tomada de decisão e comunicação, fundamentadas no
pro�ssionalismo e ética (HAUGHEY; O’HARE, 2017).

Quando analisada sob a perspectiva da formação pro�ssional na área da saúde, a competência pode ser traduzida na
capacidade de um ser humano cuidar do outro, colocando em ação conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
para prevenir e resolver problemas de saúde, em situações especí�cas do exercício pro�ssional. Respondendo, dessa
forma, às necessidades e demandas dos indivíduos e da sociedade aos quais assiste de forma satisfatória a partir do
exercício e�ciente do seu trabalho, da participação ativa, consciente e crítica na esfera social em que atua (CONSELHO
FEDERAL DE FARMÁCIA, 2017).

Para atender a necessidade de formação de farmacêuticos com competências voltadas ao serviço clínico farmacêutico de
dispensação, há 32 anos foi estruturada a Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de
Goiás (FU-FF-UFG). Do mesmo modo, desde 2012 a FU-FF-UFG realiza um serviço de dispensação baseado em modelos
propostos na literatura nacional e internacional, de acordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, Conselho Federal de Farmácia e Política Nacional de Medicamentos (CARDOSO et al., 2015).

A dispensação na FU-FF-UFG foi estruturada em um contínuo de etapas que permitem a obtenção de informações sobre o
paciente e sua farmacoterapia por meio da interpretação do receituário, identi�cação do principal problema de saúde,
anamnese dirigida, tomada de decisão, realização de intervenções, fornecimento do medicamento e registro da atuação,
possibilitando o desenvolvimento das atitudes, conhecimentos e habilidades descritas anteriormente, integrando o saber
técnico à prática farmacêutica.

No Brasil, a educação farmacêutica ainda está se adaptando a essa nova realidade de atuação do farmacêutico e à
necessidade de priorizar o cuidado à saúde na formação do pro�ssional, de modo que ainda é necessário o
desenvolvimento de competências para que sejam agregadas ao conhecimento pro�ssional (MELO, 2015). Ressalta-se que
para o desenvolvimento das competências é necessário o uso de métodos que permitam ao aluno vivenciar um ambiente
real, bem como a recuperação da dimensão essencial do cuidado (GENERAL PHARMACEUTICAL COUNCIL, 2017; HAUGHEY;
O’HARE, 2017; SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). Mesquita e colaboradores (2015) descrevem o efeito de diversas
metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem dessas competências voltadas à realização de serviços clínicos
farmacêuticos como, por exemplo, estudo de casos, utilização de pacientes virtuais, simulação de atendimentos e
discussões em sala de aula.
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O Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE) (do inglês, “Objective Structured Clinical Examination”) é, comumente,
utilizado como um método adequado para a avaliação de competências em um número cada vez maior de pro�ssões.
Nessa estratégia de ensino, os participantes são avaliados por observação direta enquanto resolvem uma determinada
atividade em um tempo delimitado (HARDEN; GLEESON, 1979; HARDEN et al., 1975). Dentre os objetivos do ECOE está a
avaliação de competências e identi�cação de pontos positivos e negativos em cada participante, con�gurando-se como
uma avaliação formativa que estimula os estudantes a buscar o aprendizado (SHIRWAIKAR, 2015). Além disso, o ECOE é uma
oportunidade para desenvolvimento de competências em um ambiente simulado próximo à realidade e que é passível de
se assemelhar à diversas situações cotidianas as quais o futuro pro�ssional em saúde pode encontrar (SHIRWAIKAR, 2015).



Assim, este relato de experiência tem por objetivo descrever a utilização ECOE como método de ensino-aprendizagem de
competências clínicas em estudantes no estágio de farmácia comunitária na FU-FF-UFG voltada ao serviço de dispensação.

Desenvolvimento

A experiência vivenciada na FU-FF-UFG com ECOE iniciou-se em 2014, como resultado da participação de docentes da FF-
UFG no Programa de Desenvolvimento Docente do Instituto Regional da Foundation for Advancement of International
Medical Education and Research (FAIMER®) Brasil. Como atividade deste Programa, foi necessário a realização de um
projeto de inovação educacional, assim, um deles foi a estruturação do ECOE no iníciso do estágio em farmácia
comunitária na FU-FF-UFG. Desde então, esta metodologia vem sendo realizada com os estudantes assim que iniciam as
atividades do estágio na FU-FF-UFG.

O Estágio na FU-FF-UFG é ofertado semestralmente, sendo duas turmas no período matutino e duas turmas no período
vespertino. Assim, anualmente são realizadas oito turmas de estágio. Entre 2014 e 2018, 317 alunos realizaram o estágio,
com uma média de 7,8 alunos por turma.

Para a estruturação do cenário, por não haver um laboratório de prática especí�co para as simulações, estas foram
realizadas em salas de aulas e auditórios. Em cada estação, haviam os materiais necessários e orientações aos alunos para
realizarem o atendimento (Imagem 1). Apesar de não ser o ambiente ideal, foi possível observar, pelo relato dos alunos,
que eles se sentiam em uma situação real. Nestes momentos, também foram relatados a importância da tomada de
decisão e responsabilidade do aluno, principalmente por tomar uma atitude sem o respaldo do docente ou supervisor do
estágio presente.

Estagiário04V - “... eu senti o peso mesmo, o peso de ser responsável pela melhoria da saúde de alguém.”

Estagiário07M – “...expressou bem a pressão que existe na realidade né, naquela situação em que você está com o paciente.”

Todas as estações possuem o material necessário para o estudante completar a tarefa proposta, incluindo fontes de
informação sobre medicamentos e patologias, com acesso à internet, impressa ou mesmo com a liberdade de consultar as
informações via celular. Além do material informativo de consulta, também são disponibilizados equipamentos e material
para o registro do atendimento (Imagem 2).
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Os casos clínicos utilizados foram estruturados a partir dos atendimentos realizados na FU-FF-UFG. Alguns desses casos
clínicos estão detalhados na Tabela 1.

Tabela 01: Casos clínicos utilizados no Exame Clínico Objetivo e Estruturado para o
estágio em farmácia comunitária da Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal de Goiás e habilidades, conhecimentos e/ou atitudes a serem
avaliados.
Fonte: os autores.



Caso clínico Objetivo a ser atingido pelo estudante
Habilidades,
conhecimentos e/ou
atitudes

Caso clínico Objetivo a ser atingido pelo estudante
Habilidades,
conhecimentos e/ou
atitudes

Interação
medicamento –
medicamento
(losartana e
diclofenaco)

Identi�cação da interação entre losartana e
diclofenaco por meio da anamnese farmacêutica
e orientação do paciente a respeito da
possibilidade de falha de efetividade.

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico e comunicação

Indicação do gel de
arnica

Indicação do gel de arnica para dores no punho
após prática de esporte

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico, tomada de
decisão, comunicação

Interação
medicamento –
alimento (sinvastatina
e toranja)

Identi�cação da interação entre sinvastatina e
toranja por meio da anamnese farmacêutica e
orientação do paciente a respeito da
possibilidade de falha de efetividade

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico e comunicação

Orientação na primeira
dispensação de um
medicamento
(alendronato de sódio)

Orientação para o início de tratamento com
alendronato de sódio

Coleta de dados do
paciente e comunicação

Alteração de forma
farmacêutica para
melhorar a adesão ao
tratamento
(glucosamina e
condroitina)

Identi�cação da não adesão ao tratamento e da
possibilidade de alteração da forma
farmacêutica cápsula para sachê

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico, tomada de
decisão, comunicação

Serviço farmacêutico –
veri�cação de pressão
arterial

Manuseio adequado do equipamento para
veri�cação da pressão arterial, orientação
adequada sobre o valor veri�cado, seguimento
do protocolo para veri�cação de pressão arterial
e registro do serviço

Coleta de dados do
paciente, raciocínio
clínico e comunicação.
Habilidade para
realização de
procedimento.

A estratégia de ensino preconiza a utilização de pacientes padronizados que, neste caso, foram personi�cados pelos alunos
seniores da graduação e alunos da Pós-Graduação convidados e que passaram por um treinamento para conhecer o caso,
como atuar e também como realizar a avaliação (AMARAL; TRONCON, 2007). A �cha de avaliação do aluno contempla quatro
itens com pesos diferentes: identi�cação do problema (50%), informações e orientações ao paciente (10%), estilo de
comunicação (20%) e resolução do problema (20%) (GALATO et al., 2011). A avaliação foi realizada por meio de uma escala
tipo Likert de quatro pontos cuja correspondência é: “zero – não realizou”; “1 – realizou de forma inadequada”; “2 – realizou
de forma incompleta”; “3 – realizou bem” e “4 – realizou muito bem”. A opção “NA” é utilizada quando um determinado item
“não se aplica” ao caso clínico (GALATO et al., 2011).



Cada estação de avaliação possui duração de dez minutos, sendo sete minutos para a simulação de atendimento e três
minutos para o feedback do paciente padronizado/avaliador para o estudante (Imagem 3). Devido à di�culdade de adesão
de colaboradores para serem pacientes padronizados e avaliadores, o número de estações variou entre três a cinco
estações.
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O feedback da avaliação é o momento que permite a classi�cação dessa metodologia como formativa por permitir uma
regulagem no processo de ensino-aprendizagem ao detectar lacunas e proporcionar soluções (BORGES et al., 2014). A partir
do feedback dessa experiência pode-se notar o impacto no decorrer do estágio em farmácia comunitária. Com o
desenvolvimento de metodologia, observou-se que a realização no início do estágio, a etapa do feedback apresentou uma
importância maior, em se tratando de ensino-aprendizagem. Desta forma, as proporções do tempo foram alteradas para
cinco minutos para a simulação de atendimento e cinco minutos para o feedback do paciente padronizado/avaliador para
o estudante.

Estagiário01M - “...mas é porque com as dicas de cada estação a gente já vai vendo o que tá errando, o que que falta e já vai
melhorando.”

Estagiário04V - “...por ter sido no início eu achei legal porque deu aquele choque de responsabilidade e a gente vai começar desde agora
querer buscar mais, querer ser mais seguro, né?”

Dentre as observações citadas pelos estudantes, pode-se ressaltar que muitos relataram não saber que o atendimento
farmacêutico/dispensação englobava tantas tarefas e conhecimentos. Essa observação também foi acompanhada de
comentários sobre a não visualização desse serviço em estabelecimentos públicos e privados de saúde. Além disso, a
avaliação geral dos estudantes sobre o ECOE foi de que a atividade era difícil apesar de possuírem o conhecimento
necessário advindo de outras disciplinas até o momento. Isso demonstra que o processo de ensino-aprendizagem e
avaliação, ainda predominantemente somativos, não propiciam a integração de conhecimentos técnicos advindos de
diversas disciplinas para aplicação na prática farmacêutica.

Estagiário09V - ”...eu acho que a gente tem o conhecimento, mas a gente não sabe aplicar.”

Estagiário01V - “...eu acho a metodologia prática é mais fácil da gente lembrar, da gente assimilar do que a teoria que a gente chegou lá
e aconteceu na teoria e a gente não lembrava, mas eu tenho certeza que muita coisa que eu passei ontem eu vou lembrar”.

Pode-se veri�car, também, que muitos estudantes possuem di�culdade em relação à interpretação de informações em
língua inglesa. Essa di�culdade pode ser considerada um obstáculo, uma vez que, grande parte da literatura atualizada
sobre medicamentos é publicada nesse idioma. Alguns estudantes relataram di�culdade de comunicação, caracterizada
por eles como “timidez”. É importante apontar que alguns estudantes, por não considerarem a possibilidade de trabalhar
em farmácias e drogarias, não apreciaram a atividade como momento de regulação do próprio processo de ensino-
aprendizagem.

Em relação aos supervisores e docentes do estágio, a percepção foi de que aqueles estudantes que passaram por essa
avaliação buscaram maior interação para com eles. É importante ressaltar que o estágio em farmácia comunitária da FU-
FF-UFG é dividido em três módulos: dispensação, manipulação de sólidos e manipulação de semissólidos e líquidos. Além
desses módulos, ocorre discussão de casos clínicos com o enfoque no serviço de dispensação. Os supervisores do módulo
de dispensação apontaram que os estudantes demonstraram maior iniciativa para realizar o atendimento farmacêutico,
bem como no diálogo com pacientes e equipe. Os docentes responsáveis pela discussão de casos clínicos também
apontaram maior desenvoltura dos estudantes durante as atividades. A partir do feedback dos estudantes também foi
possível realizar alterações no processo de ensino-aprendizagem durante o estágio como, por exemplo, a inserção de
novos temas para seminário a �m de preencher lacunas para o desenvolvimento de competências clínicas.
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A partir desses apontamentos, pode-se demonstrar que o feedback dado pelos pacientes padronizados/avaliadores é
efetivo por despertar autorre�exão, auxiliar na melhora do desempenho, fazer conexão entre o aprendizado e a realidade e
aperfeiçoar as habilidades de ensinar e aprender (BORGES et al., 2014). Dessa forma, o feedback pode ser caracterizado
como um debrie�ng da simulação.

O debrie�ng é uma modalidade de feedback que é aplicada, principalmente, em atividades de aprendizagem experimental,
como simulações. O debrie�ng é fundamentado no “aprendizado por re�exão, individual e/ou em grupo após a realização
de uma determinada tarefa” (BORGES et al., 2014). Os componentes estruturais do debrie�ng são: o facilitador, os
participantes, a experiência gerada em equipe, o impacto gerado na equipe pela simulação, a recordação sumária dos
principais eventos e ações que ocorreram durante a simulação, um relato verbal ou por escrito do evento, a ocorrência
deste logo após a simulação e o tempo determinado da sessão (FANNING; GABA, 2007).

A sessão de debrie�ng, como ocorreu nesse relato de experiência, levou em consideração o objetivo da estratégia: incitar o
aluno a perceber a dispensação de medicamentos como um serviço que engloba diversos conhecimentos obtidos durante
o curso de graduação. O facilitador (docente responsável pelo estágio em farmácia comunitária) adotou uma postura de
promotor de atitudes avaliativas e re�exivas a respeito da simulação realizada para que os estudantes assumissem uma
postura menos passiva, avaliando criticamente o próprio aprendizado (FANNING; GABA, 2007). Os pontos negativos e
positivos foram apresentados de forma a evitar a formação de uma postura defensiva pelo estudante que di�cultasse a
assimilação do que seria solicitado durante o estágio e facilitasse a aceitação do novo conhecimento (IGLESIAS; PAZIN-
FILHO, 2015). Dessa forma, o acolhimento proporcionado por meio do debrie�ng, seguido de síntese da sessão e discussão,
com posterior emissão de mensagens que o estudante poderá utilizar para aprimorar seu estudo, tornam essa estratégia
adequada ao processo de ensino-aprendizagem de competências com manutenção da auto-estima do estudante, essencial
no seu aprimoramento como pro�ssional da saúde.

Considerações Finais

A construção e montagem dos cenários se apresentam como fatores limitantes da estratégia utilizada como processo de
ensino-aprendizagem. No entanto, a utilização de pacientes padronizados para a estruturação das estações, foi
extremamente pertinente, pois além de aprimorar a formação do aluno de graduação, é uma forma de sensibilizar alunos
de pós-graduação para a importância da inovação no ensino. E ainda, a partir das falas dos atores envolvidos, estagiários,
supervisores e docentes, foi possível observar que o método foi bem aceito e catalisou o processo de ensino-
aprendizagem, considerando conhecimentos, habilidades e atitudes.

A partir deste relato de experiência, �cou claro para a equipe a necessidade do aprimoramento de docentes para
implantação e implementação de novos métodos de ensino-aprendizagem e avaliação. Assim como a realização de
pesquisas cientí�cas na área de Ensino para diagnosticar a qualidade de ensino que vem sendo realizada e desenvolver
novas metodologias.
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Mapas Conceituais
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Resumo: INTRODUÇÃO: O ensino em saúde necessita abordar as competências para além do domínio técnico-cientí�co.
Para tanto, uma das formas de se atender às novas perspectivas formativas é a introdução de tecnologias educacionais
proporcionadas pelos métodos ativos de aprendizagem, como a construção de mapas conceituais. OBJETIVO: Narrar de
forma crítica e re�exiva a vivência da docente e dos acadêmicos sobre a construção do conhecimento em hematologia
utilizando mapas conceituais. METODOLOGIA: o método de construção de mapas conceituais foi aplicado à uma turma de
44 alunos, do 6º período, do curso de Biomedicina, na disciplina de Hematologia Clínica, oferecida pela Faculdade de
Farmácia da Universidade Federal de Goiás, entre agosto e novembro de 2017. Semanalmente era dada uma comanda com
o tema de estudo para construção do mapa conceitual individual e na semana seguinte havia a construção do mapa
conceitual coletivo por grupos de 6 a 8 acadêmicos. A avaliação dos mapas conceituais se baseou em quatro escalas:
excelente; bom; adequado e inadequado; e quatro parâmetros de referência: estrutura, relacionamento, exploratório e
comunicação. RESULTADOS: Aproximadamente 50% da turma considerou o grau de di�culdade da construção do mapa
conceitual moderado, 30% difícil, 8% muito difícil e 8% fácil. A construção do mapa coletivo foi avaliado positivamente
pela possibilidade de compartilhar informações e somar conhecimento. Foi possível identi�car um re�exo do ensino
tecnicista que ainda prepondera na área do conhecimento abordado pois, inicialmente, os acadêmicos não foram capazes
de fazer relações entre teoria e prática. A freqüência de estudo foi semanal para 90% dos acadêmicos, 76,9% consideraram
o método ativo melhor do que a aula tradicional e 84,6% sentiram-se motivados para o estudo. Quanto à autoavaliação
relativa à construção do próprio conhecimento, mais de 30% atribuíram a si mesmos nota 9 a 10, 46% nota 8 e,
aproximadamente, 20%, notas entre 6 e 7. CONCLUSÃO: A construção de mapas conceituais individuais e coletivos,
proporcionou aos acadêmicos oportunidade de compartilhar informações e construir o conhecimento baseado em sua
própria história e estudo, promovendo de forma colaborativa um ensino crítico e re�exivo.

Introdução

Pode-se dizer que a sociedade tem passado por grandes e positivos avanços tecnológicos, principalmente, em relação à
área de comunicação, relacionamento e convívio social. No entanto, produziu profundas mudanças na sociedade, gerou
novos problemas, necessidade de novas competências e atitudes pro�ssionais, e permanente adaptação ao mundo
(MIRANDA, 2005). Então, por que não fazer uso da tecnologia para abordar as necessidades e problemas da sociedade para
propor melhores formas de adaptação ao mundo? Neste caso, há necessidade de uma tecnologia não tecnicista e sim de
conceito mais amplo de formação como a tecnologia de ensino. Segundo Tajra (2000) o ensino como processo tecnológico
estaria relacionado com concepções e procedimentos voltados à busca por solução aos problemas pedagógicos, buscando
objetividade e e�ciência nas ações educativas. Assim, um recurso didático, como a construção de mapas conceituais, pode
ser caracterizado como uma tecnologia educacional, caracterizado e fundamentado por um saber-fazer.
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Os mapas conceituais foram utilizados como técnica em meados da década de setenta por Joseph Novak e seus
colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos (NOVAK & GOWIN 1984). Acredita-se que os indivíduos
constroem signi�cados de maneira mais e�cientes considerando as questões [mais gerais] relacionadas à aprendizagem e
inclusivas acerca de um determinado tema. Nesse caso, os mapas conceituais surgem como uma possibilidade de facilitar
a aprendizagem por meio de diagramas, que podem ser elaborados mediante conceitos-chave inter-relacionados, ou entre
palavras que usamos para representar conceitos (da Silva, 2014) que não são classi�cados, mas sim relacionados e
hierarquizados (MOREIRA, 1997).

Somada à constante mudança no comportamento da sociedade, o ensino em saúde necessita abordar as competências
para além do domínio técnico-cientí�co, a quali�cação do cuidado e da assistência à saúde, contemplando os princípios
do SUS (Xavier & Lilian, 2011) e permitindo que o conteúdo apreendido seja transmitido e incorporado pelos pro�ssionais
(Saupe e cols., 2005). Para adquirir tais competências, o aluno precisa sair da posição de receptor passivo de informações e
passar a ser um sujeito ativo do processo de aprendizagem, e o professor ser o mediador deste processo. Uma das formas
de se atender às novas perspectivas formativas é a introdução de tecnologias educacionais proporcionadas pelos métodos
ativos de aprendizado.

Assim, o objetivo da experiência a ser relatada foi trabalhar com a estratégia de desenvolvimento de mapas conceituais na
construção do saber em hematologia clínica. Esta área exige conhecimento técnico-cientí�co, devido a grande necessidade
de reconhecimento de especi�cidades morfológicas das células do sangue, mas também exige um pensamento crítico-
re�exivo sobre as relações saúde-doença no complexo universo de um indivíduo que vive em sociedade.

O Método

Este relato crítico e re�exivo trata-se da vivência da docente e dos acadêmicos sobre a construção do conhecimento em
hematologia utilizando mapas conceituais. O método foi aplicado à uma turma de 44 alunos, do 6º período, do curso de
Biomedicina, na disciplina de Hematologia Clínica, oferecida pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás,
entre agosto e novembro de 2017.

Inicialmente, foi apresentada aos acadêmicos a proposta da metodologia, incluindo os critérios de avaliação, para que
tomassem conhecimento de como construir mapas conceituais, diferenciando-os de mapas mentais ou �uxogramas. Nesse
momento, também foram selecionados os grupos aleatoriamente escolhidos pela docente, compostos por 6 a 8
acadêmicos, e cada um nomeou seu grupo para que trabalhassem juntos durante todo o semestre.

Semanalmente era dada uma comanda com o tema de estudo para construção do mapa conceitual. Essa atividade era
extraclasse e individual. Na semana seguinte, o acadêmico entregava o mapa conceitual dele para as devidas correções da
professora. Posteriormente, os grupos se reuniam e tinham aproximadamente 45 minutos, em sala de aula, para que
construíssem seus mapas conceituais em painéis que pudessem ser �xados nas paredes e permitissem uma visualização
adequada. Em seguida, cada equipe apresentava seu mapa conceitual para toda a turma, e todos poderiam fazer perguntas
e intervenções se julgassem necessário. Caso o acadêmico não entregasse o mapa conceitual no início da aula, ele não
receberia os pontos relativos ao mapa conceitual em equipe. Após a apresentação dos mapas conceituais coletivos, eles
preenchiam a �cha de autoavaliação da atividade individual e de grupo; a mesma �cha avaliativa era preenchida pela
professora facilitadora.
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O modelo de avaliação dos mapas conceituais utilizado foi adaptado do modelo proposto por um estudo da University of
Minnesota (apud Da Silva, 2014). A avaliação se baseou em quatro escalas: excelente; bom; adequado e inadequado; e 4
(quatro) parâmetros de referência: estrutura, relacionamento, exploratório e comunicação. A estrutura deveria permitir a
leitura do mapa tendo como ponto de partida qualquer conceito, deveria haver relação coerente entre os conceitos,



permitindo explorar as várias direções e inter relações e deveria ter clareza ao comunicar o assunto proposto. Foi
desenvolvido um quadro, onde a coluna era constituída pelas escalas e as linhas pelos parâmetros de referência.

Além das avaliações dos mapas individuais e coletivos, os acadêmicos foram submetidos a provas tradicionais teóricas e
práticas para composição da média. Uma enquete em plataforma digital gratuita foi criada para que os alunos pudessem
avaliar a disciplina, o método e também realizar uma autoavaliação.

Resultados e Discussão

Aproximadamente 50% da turma considerou o grau de di�culdade da construção do mapa conceitual moderado, 30%
difícil, 8% muito difícil e 8% fácil. Entre os relatos pessoais, os acadêmicos disseram que “Fazer o mapa conceitual os
obrigou a estudar, pois é algo impossível de ser feito se não houver o estudo prévio e não tem como copiar de outra pessoa,
pois cada mapa sai de um jeito.” E quanto ao mapa conceitual construído em grupo relataram haver uma “...somatória de
conhecimentos, pois o que um deixava de abordar ou outro abordava e, com isso, o mapa do grupo estava sempre mais
completo do que os individuais”. Estes relatos vão de encontro à teoria da aprendizagem signi�cativa de Ausubel (2000)
que tem a perspectiva de que os estudantes adquirem conceitos e os organizam a partir de sua própria estrutura cognitiva
(Ausubel 2000; Novak & Cañas, 2010), o que impossibilita a execução idêntica dos mapas.

Souza e Boruchovitch (2010) apontam que os mapas conceituais têm auxiliado docentes e acadêmicos na identi�cação de
problemas e torna o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico, duradouro e abrangente. Na experiência do uso de
mapas conceituais com graduandos da biomedicina na disciplina de hematologia, a docente identi�cou um re�exo do
ensino tecnicista pelo qual os acadêmicos passaram e ainda passam. Os acadêmicos não foram capazes de fazer relações
entre teoria e prática pois, apesar de estarem cursando uma graduação voltada, principalmente, para o estudo e
entendimento da �siopatogenia e diagnóstico das doenças, a grande maioria enfatizou a clínica e o tratamento. Estes
pontos �caram muito explícitos nos primeiros mapas, mas depois das intervenções realizadas pela docente, convidando o
acadêmico a re�etir sobre sua futura pro�ssão, discutindo casos clínicos reais, aplicando o conhecimento na prática
pro�ssional por meio das aulas práticas e construção de portfólios narrativos, os acadêmicos conseguiram realizar as
interrelações entre teoria e prática. A fala transcrita a seguir revela o quanto o acadêmico ainda tinha di�culdade de
selecionar os pontos principais de estudo, mediante a construção de mapas conceituais: “Professora, eu não sabia estudar!
Depois desses mapas eu aprendi a estudar, a entender o que realmente é necessário para a compreensão do assunto e para
o que eu vou precisar na minha vida pro�ssional.”
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Trabalhar em grupo exige respeito, compreensão, capacidade de acatar as ideias ou sugestões da maioria, de conviver com
aqueles que divergem de seus pensamentos e distinguir atividades pro�ssionais dos relacionamentos pessoais. Uma das
fragilidades dos trabalhos em grupo é o “vampirismo”, quando um membro não consegue contribuir com as atividades do
grupo, por não ter estudado. No entanto, ao pontuar apenas aquele que havia feito o mapa conceitual individual, evitou
que colegas despreparados não conseguissem contribuir com a construção do mapa coletivo. No início houve resistência
quanto ao trabalhar em grupo, mas ao longo do semestre foram aprendendo e houve oportunidade de conhecer colegas
que até então não haviam se aproximado.

Mais de 90% dos acadêmicos que responderam a enquete, disseram que a freqüência de estudo era semanal, 76,9%
consideraram o método ativo melhor do que a aula tradicional e 84,6% sentiram-se motivados para o estudo. Ao avaliarem
a participação deles na construção do próprio conhecimento, mais de 30% deles atribuíram nota 9 a 10, 46% nota 8 e
aproximadamente 20%, notas entre 6 e 7. Estes dados demonstram que a metodologia ativa baseada na construção de
mapas conceituais foi bem vista pelos acadêmicos, apesar de difícil, por exigir participação, raciocínio e tempo de preparo,
ela motivou.

Os alunos relataram “não sofrer às vésperas da prova teórica, pois já haviam estudado o conteúdo e foi necessário apenas
recordar.” Considero estes relatos importantes, pois hoje vemos acadêmicos que protelam o momento de estudo para as



vésperas da prova, tentando decorar o conteúdo, única e exclusivamente para atingir a média necessária para a aprovação.
O foco do acadêmico, precisa ser a caminhada e não o destino �nal e cabe a nós, docentes, tentar mudar esse foco. Silva Jr,
Fontenele & da Silva (2017), utilizaram os mapas conceituais para avaliação do ensino-aprendizagem em uma disciplina de
engenharia de transportes e encontrou boa aceitabilidade entre os acadêmicos que também os consideraram úteis e
interessantes.

Na literatura, os estilos de aprendizagem são apresentados de diferentes formas e classi�cações. Segundo Allonso, Gallego
& Honey (2002) há quatro categorias de estilos de aprendizagem: o ativo, o re�exivo, o teórico e o pragmático. Para o
Fernald, Keller, Orton, Gillingham, Stillman şi Montessori há o pressuposto de que a aprendizagem ocorre por meio dos
sentidos visual, auditivo e tátil (método VAC - VISUAL, AUDITIVO e CINESTÉSICO). Com a diversidade dos estilos de
aprendizagem presente na sala de aula, o docente pode utilizar várias metodologias e contemplar os diferentes estilos. No
entanto, para essa experiência foi utilizado um método que privilegiou aquele com estilo de aprendizagem visual e ativo,
apesar da boa aceitabilidade dos demais. Ademais, como seis grupos apresentavam o mesmo tema em seus respectivos
mapas, apesar de relatarem ser bom para �xação, tornou-se repetitivo.
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Um mapa conceitual é elaborado a partir da concepção individual o que não permite estabelecer a dicotomia do “certo” ou
“errado”, o que trouxe um grande desa�o quanto aos critérios de avaliação. Era necessário considerar se os conceitos
foram realmente compreendidos, se havia uma relação coerente entre eles, se a estrutura permitia ler o mapa
independente de um ponto único de partida, se o processo de pensamento era claro, se o aluno conseguiu comunicar ou
se expressar por meio do mapa e se tornou o assunto facilmente compreensível. O modelo adotado facilitou a avaliação,
mas mesmo assim, houve subjetividade e em alguns momentos discrepância entre a autoavaliação e a avaliação do
docente, necessitando rever e dialogar sobre os parâmetros utilizados para a avaliação.

A combinação de provas e mapas conceituais como meios de avaliação pode tornar o processo mais abrangente e efetivo
(Silva Jr, Fontenele HB & da Silva ANR 2017). Nesta abordagem, as notas foram semelhantes entre os diferentes tipos de
avaliação, a média dos mapas conceituais foi 8,5 (4 – 10), para as provas teóricas foi 7,7 (3,1 – 10) e para as provas práticas a
média global foi 7,6 (0-10). De modo geral, o uso dos mapas conceituais como instrumento de avaliação do processo de
ensino-aprendizagem não exclui ferramentas tradicionais de avaliação.

Considerações Finais

A construção de mapas conceituais individuais e coletivos, proporcionou aos acadêmicos do curso de Biomedicina que
cursaram a disciplina de hematologia clínica um momento de compartilhar informações e construir o conhecimento
baseado em sua própria história e estudo. O acadêmico percebeu a importância de estudar o assunto antes de adentrar ao
grande grupo e o quanto esse estudo contribuiu para enriquecer seus argumentos diante da construção dos mapas com os
colegas e discussão de casos clínicos, promovendo de forma colaborativa um ensino crítico e re�exivo.

Acredito que os mapas conceituais podem ser inseridos no plano de ensino da disciplina de hematologia clínica, como um
recurso de tecnologia educacional útil e motivadora e como instrumento de avaliação que auxilia na composição dos itens
avaliativos proporcionando uma avaliação cognitiva formativa do acadêmico.
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Resumo: O ensino em saúde, durante anos, tem passado por inúmeras transformações. Muito se fala sobre a ruptura de
paradigma do modelo biomédico e hospitalocêntrico em busca de uma educação libertadora e transformadora que ofereça
maior autonomia aos estudantes em seu processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para lidar com a práxis
pro�ssional. Assim, na tentativa de melhorar o processo ensino-aprendizagem junto às inovações do ensino, foram
desenvolvidas metodologias inovadoras de ensino, dentre elas o Team-Based Learning (TBL), que enfatiza o trabalho
colaborativo, tão essencial na sociedade contemporânea. Este capítulo tem o objetivo apresentar a evolução do processo
de ensino-aprendizagem dos cursos da área da saúde, bem como apresentar o TBL como um novo método de ensino-
aprendizagem.

Introdução

Nos últimos anos, observa-se movimentos de evolução na educação, especi�camente no ensino em saúde. Muito se fala
em educação inclusiva, libertadora, emancipadora e transformadora que permita a autonomia aos estudantes em seu
processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para lidar com os problemas sociais e as demandas do sistema de
saúde do País. Para a efetividade desta nova concepção de ensino, há a urgente necessidade de repensar os modelos de
ensino atuais, que muitas vezes estão pautados em um modelo tradicional, com aulas exclusivamente expositivas, em que
não existe a contextualização dos conhecimentos a serem construídos. É preciso uma mudança no paradigma do ensino
em saúde, principalmente com currículos inovadores e adoção de novas estratégias de ensino dentro das instituições de
ensino superior. Esta transformação no ensino envolve seus principais atores – o docente, a Instituição de Ensino Superior
(IES) e o discente.

Uma educação transformadora busca a inovação didática e a utilização de metodologias ativas, envolve a participação do
estudante, nova postura do docente e o empenho da instituição de ensino. As metas, expectativas, autonomia e formas de
enfrentar as tarefas permeiam a motivação do aluno para o ato de aprender, assim como a formação do professor, o
estabelecimento de objetivos de aprendizagem, a apresentação da matéria, a proposição de tarefas e a avaliação criam um
ambiente que afeta a motivação e a aprendizagem.

O Ensino em Saúde no Brasil

No início do século XX, as grandes di�culdades e as desigualdades sociais evidenciavam a crise do sistema de saúde. Ao
mesmo tempo, surgiam novos desa�os e novos riscos infecciosos, ambientais e comportamentais que comprometiam
ainda mais a segurança sanitária da população, o que exigiu uma maior demanda de pro�ssionais capacitados na área da
saúde. Porém, a educação pro�ssional não acompanhou estes desa�os. Em grande parte, devido à desatualização na
educação e a currículos estáticos, que formavam pro�ssionais despreparados e que não possuíam competências para
atuar nos serviços de saúde .1



Buscando atender as necessidades sociais deste período, o ensino em saúde foi marcado por um forte avanço cientí�co,
com a substituição do empirismo e da tentativa e erro pelo modelo técnico e cientí�co . Nesta ocasião, surge a �gura de
Abraham Flexner, educador norte-americano da Universidade Johns Hopkins, defensor da adoção de elevados padrões na
preparação dos futuros médicos .
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Em consonância com seus princípios e após a realização de um estudo sobre a educação médica nos Estados Unidos e no
Canadá, Flexner publicou, em 1910, um relatório que �cou conhecido mundialmente como Relatório Flexner (Flexner
Report) . Este relatório, além de in�uenciar o ensino em saúde norte-americano, in�uenciou a prática médica mundial,
consolidando o paradigma da medicina cientí�ca, que orientou, e ainda orienta, muitas instituições sobre como deve ser o
ensino e as práticas pro�ssionais na área da saúde .

O Relatório Flexner introduziu as ciências modernas como fundamentais para o currículo médico em duas fases sucessivas:
as ciências biomédicas básicas – ainda na universidade – e o treinamento clínico – nos hospitais – aliados à pesquisa
cientí�ca, que deveria ser vista como um elo para melhorar o atendimento do paciente e o treinamento clínico . Assim, as
principais características deste modelo de ensino foram: a segmentação em ciclos básico e pro�ssional, o ensino baseado
em disciplinas ou especialidades e ambientado em sua maior parte dentro de hospitais .

Para Dias e colaboradores , este modelo de ensino se restringia à reprodução de conteúdo, tornando-se responsável pela
formação de pro�ssionais que dominam os mais variados tipos de tecnologias, mas pouco hábeis com pessoas e
distanciado do atual modelo de organização dos serviços da rede pública de saúde no País. Para Cooke e colaboradores ,
uma característica distintiva da educação médica norte-americana foi a integração da investigação com o ensino e
assistência ao paciente, sendo su�cientemente efetivo para a época, criando condições para o nascimento de novos
centros médicos acadêmicos.

Diante de sua disseminação mundial, o modelo �exneriano começou a ser implantado no Brasil na década de 1940,
in�uenciando os novos cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem, além de reformular os cursos já existentes no
País . Na década de 1950, com a chegada do modelo de medicina integral na América Latina e, posteriormente, com o
surgimento dos departamentos de Medicina Preventiva em Cali, na Colômbia, em 1950, e em Ribeirão Preto, no Brasil, em
1972, apareceram dois movimentos pró-mudança na formação superior dos pro�ssionais de saúde no Brasil, o da Medicina
Comunitária e o da Integração Docente-Assistencial (IDA) .

Esses movimentos surgiram com o objetivo de responder às limitações de acesso ao sistema de serviços. A Medicina
Comunitária buscava uma medicina simpli�cada e a inclusão das camadas sociais marginalizadas pelo processo de
desenvolvimento. Sua principal estratégia era o estímulo à participação comunitária, especialmente o trabalho voluntário .

Os projetos de Medicina Comunitária surgiram, predominantemente, nos departamentos de medicina preventiva, o que
eximia os docentes dos departamentos clínicos de qualquer ação junto à comunidade. Esta ideia persiste até hoje em
muitas instituições, nas quais as ações extramuros hospitalares são exclusividade dos departamentos de medicina
preventiva e/ou social. Isso pode acontecer pela imposição dos próprios departamentos, que se sentem no dever de
participar de todas as atividades externas, ou pela omissão dos demais departamentos .

Com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), nas décadas de 1980 e 1990, a saúde no Brasil passou por fortes
mudanças advindas da reforma sanitária, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. Esses
princípios têm destacada responsabilidade na condução da formação pro�ssional voltada para a resolução dos problemas
e necessidades sociais .
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A nova con�guração do mundo do trabalho, em especial no campo da saúde, vem exigindo um novo per�l pro�ssional,
mais sintonizado com competências e habilidades que ultrapassam a excelência técnica e incluem as dimensões
socioeconômicas, políticas e culturais para enfrentar os problemas de saúde. Diante de tal realidade, surgiram diversos
questionamentos sobre o per�l do pro�ssional de saúde formado. Uma destas preocupações era a tendência à
especialização precoce e ao ensino marcado, ao longo dos anos, por parâmetros curriculares baseados no Relatório
Flexner .

Mesmo diante das mudanças e das necessidades vigentes, observa-se que o ensino em saúde ainda apresenta fortes
in�uências do modelo �exneriano. As IESs ainda propõem projetos pedagógicos e currículos que apresentam uma divisão
clara entre um ciclo inicial de disciplinas básicas, seguido de outro dedicado aos estudos clínicos especí�cos. De fato, o
modelo de ensino segmentado ainda resiste e se encontra vigente em diversos centros de ensino em saúde do mundo e do
Brasil .

Perante o modelo �exneriano, a maneira pela qual os alunos encontravam a base do conhecimento teórico e cientí�co
estava desvinculada do contexto e do valor social. Este conhecimento de “valor neutro” era visto como a principal base
para o conhecimento médico e raciocínio clínico, fundamentado nas ciências básicas e aspectos cientí�cos, com a exclusão
dos aspectos sociais e humanísticos. Flexner chegou a escrever, em 1925, que “a medicina cientí�ca na América - jovem,
vigorosa e positivista - é hoje tristemente de�ciente em fundo cultural e �losó�co” .

Para Morin , o modelo de ensino pautado em disciplinas, fragmentado e dividido, impede a capacidade que o indivíduo
tem de contextualizar. Essa capacidade deve ser estimulada e desenvolvida nos alunos por meio do ensino. A formação
universitária tem-se constituída no sentido de separar os objetos de seus contextos, conteúdos se dividem em disciplinas
que não se integram e que são incapazes de entender a complexidade da realidade. Como consequência, apresenta uma
efetiva perda da substância inventiva e criativa.

O pensamento complexo aspira a um saber não fragmentado, não redutor, que reconhece que qualquer conhecimento está
inacabado, incompleto, e oferece a possibilidade de ser questionado, interrogado e reformulado . A fragmentação do
saber apresenta lacunas que não oferecem uma abordagem de ligação entre áreas, limitando e, até mesmo, di�cultando a
aprendizagem dos envolvidos com o processo de ensino. Neste sentido, o essencial na abordagem da complexidade é o
entendimento de que o todo necessita das partes, assim como as partes necessitam do todo, para que ocorra uma
efetivação de ambas. Não se trata de desvalorizar o avanço do pensamento disciplinar, mas de não considerá-lo como a
única via de desenvolvimento e construção do conhecimento .

Em uma visão freireana 4 , o conhecimento é produto das relações dos seres humanos entre si e com o mundo. Nessas
relações, homens e mulheres são desa�ados a encontrar soluções para problemas. Para isso, precisam reconhecer a
situação, compreendê-la, imaginar formas alternativas de responder e selecionar a resposta mais adequada. Embora
reconhecesse a importância da memória, Freire a�rmava que a simples memorização, desvinculada deste esforço de
compreender, imaginar respostas e selecionar a mais adequada, não é conhecimento .
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Diante deste contexto, as preocupações em torno da gestão do trabalho e do ensino em saúde se fazem presentes nas
análises das políticas de saúde no Brasil. Há quase três décadas, as questões relacionadas à formação pro�ssional
constituem-se objeto de discussão das conferências nacionais de saúde e de recursos humanos e compõem os textos
referentes à legislação do SUS e suas bases normativas . Diante das novas demandas sociais e da necessidade de
adequação da formação dos pro�ssionais, o ensino em saúde vem sendo norteado por um novo paradigma, o da
integralidade, que visa a formação dos pro�ssionais de saúde considerando as dimensões sociais, econômicas e culturais
da população .

Com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) no Ministério da Saúde, em 2003,
houve maior aproximação estratégica entre saúde e educação. As ações da SGTES incluíam, dentre outras, a indução de
mudança nas graduações por meio de três eixos: (a) integração ensino-serviço, com ênfase na atenção básica; (b) a
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integralidade em saúde como eixo reorientador das práticas no processo de formação e quali�cação dos pro�ssionais para
o SUS; e (c) a reformulação do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) de graduação .

A mudança de paradigma na formação dos pro�ssionais de saúde deve acontecer, primordialmente, em dois centros: no
serviço de saúde e na universidade, focada nos novos pro�ssionais que irão compor o quadro de trabalhadores do SUS .
Diante desta necessidade, o per�l dos egressos para formação superior na área da saúde passa por ampla discussão
dentro do cenário da educação brasileira. E a estruturação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de
graduação da área da saúde busca consolidar essa discussão em busca de tais mudanças, para que ocorram inovações nos
currículos das IESs .

As DCN dos cursos de graduação da saúde apontam a necessidade de os cursos incorporarem, nos seus projetos
pedagógicos, o arcabouço teórico do SUS, valorizando, também, os postulados éticos, a cidadania, a epidemiologia e o
processo saúde/doença/cuidado, no sentido de garantir formação contemporânea de acordo com referenciais nacionais e
internacionais de qualidade. As DCN, além de passar por constantes reformulações, inovam o ensino em saúde ao
estimularem a inserção precoce e progressiva do estudante no SUS e ao construir um per�l acadêmico e pro�ssional com
competências, habilidades e conteúdos que garantirão conhecimento e compromisso com a realidade situacional da saúde
no País .

A abordagem por competências considera os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas conforme as
necessidades, a �m de possibilitar a resolução de determinadas situações-problema apresentadas na IES, no trabalho e
fora dele. A construção de competência é então a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos no enfrentamento
e�caz de diversas situações .

Nesta perspectiva, o ensino por competências deve ter efetividade diante de situações da vida real, em que há mobilização
do conhecimento através da intervenção do sujeito (discente) para a solução de problemas. Este tipo de ensino objetiva a
análise crítica das situações e o bom relacionamento interpessoal, bem como saber analisar, selecionar e compreender as
mais diversas questões ou dados, ou seja, desempenhando qualquer atividade pessoal e pro�ssional com capacidade de
agir e�cazmente em determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se somente a eles.
Competências são formadas por habilidades, conhecimentos e atitudes; e requerem saber tomar decisão, mobilizar
recursos e ativar esquemas (revendo ou atualizando hábitos) em um complexo de saberes que se integram de forma crítica
e re�exiva na resolução de problemas .
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Assim, a formação de pro�ssionais da saúde deve considerar, além dos conteúdos especí�cos, a realidade social, política e
cultural, no sentido de garantir o respeito às redes de signi�cados dos fenômenos humanos, às situações sanitária e
educacional e à diversidade regional brasileira. As DCN, além de contribuírem para a inovação e a qualidade dos PPC de
graduação na área da saúde, buscam orientar os currículos para um novo per�l acadêmico e pro�ssional do egresso, que
contribua, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e
regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural .

Inovação Didática no Ensino em Saúde

A docência é uma pro�ssão exigente e, por isso, requer múltiplos conhecimentos do professor. Seu objetivo primário é
promover a aprendizagem em nível superior, de modo que os alunos se formem pro�ssionais aptos a exercer sua atividade
pro�ssional de modo competente, crítico e articulado com o contexto social do tempo vivido .

Soares  assume a complexidade da docência como um pressuposto. Essa complexidade se explica pelo fato de seu
exercício ser voltado para a garantia de aprendizagem do aluno e não para a mera transmissão de conteúdos. Envolve
condições singulares e uma multiplicidade de saberes, competências, habilidades e atitudes que precisam ser apropriados
e compreendidos em suas relações.
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Assim, mesmo que bastante difundida a crença de que o domínio dos conhecimentos especí�cos do campo cientí�co ou
pro�ssional assegura a transposição para uma efetiva aprendizagem do aluno, a ausência de saberes didáticos e
andragógicos, autonomia, criticidade, trabalho coletivo e interdisciplinaridade limita a ação do docente do ensino superior
e causa transtornos de naturezas variadas ao processo de ensino-aprendizagem .

Nos modelos de ensino tradicionais, há uma forte tendência pedagógica que Paulo Freire chama de educação bancária.
Nela, as ações de ensino estão centradas na exposição dos conhecimentos pelo docente, que assume funções como vigiar
e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria; é visto como a autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e
estratégias de ensino e, portanto, o único responsável e condutor do processo educativo .

Para o autor :

ensinar não é a simples transmissão do conhecimento em torno do objeto ou do conteúdo. Transmissão que se faz muito mais através
da pura descrição do conceito do objeto a ser mecanicamente memorizado pelos alunos. Ensinar, do ponto de vista progressista, não
pode reduzir-se a um puro ensinar os alunos a aprender através de uma operação em que o objeto do conhecimento fosse o ato
mesmo de aprender. Ensinar só é válido quando os educandos aprendem ao aprender a razão de ser do objeto ou do conteúdo [...].
Ensinar implica que os alunos, em certo sentido, ‘penetrando’ o discurso do professor, se apropriem da signi�cação profunda do
conteúdo que está sendo ensinado. O ato de ensinar, de responsabilidade indiscutível do professor, vai desdobrando-se, da parte dos
educandos, no seu ato de conhecer o ensinado (p. 81)

A posse de conhecimento especializado, que se refere à área de atuação, é, sem dúvida, um instrumento fundamental para
que o docente conduza seu trabalho. Mas esclarecer qual é o papel da teoria no desenvolvimento das práticas educativas
permitirá ao docente se tornar um crítico sobre seu fazer em sala de aula e como ele se relaciona com os demais
interesses de seus alunos .
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Especi�camente na educação de adultos (andragogia), o ensino deve ser abordado de forma diferente da usada para
ensinar crianças e adolescentes, mesmo que muitos aspectos sejam e�cazes para os diversos grupos etários. Os adultos
possuem maiores experiências de vida e são diferentemente motivados no processo de ensino-aprendizagem .

A aprendizagem de adultos deve propor uma conexão entre as experiências prévias de aprendizagem e as novas
informações. O aluno deve ser encorajado a estar envolvido de forma participante e ativa no processo de aprendizagem. A
participação ativa motiva os alunos e favorece a retenção e a construção de novos conhecimentos .

Pimenta e Anastasiou  de�nem a expressão prática educativa como “a dimensão técnica de ensinar”. Essa dimensão é o
que caracteriza a didática instrumental e envolve técnicas, materiais didáticos, controle de aula, inovações curriculares,
competências e habilidades do docente em busca de um controle e�caz do processo de ensino-aprendizagem. Desta
forma, o docente, em sua prática educativa, deve canalizar um conjunto de recursos necessários de forma que responda
satisfatoriamente à tentativa de apreensão do aluno na busca pelo signi�cado do que está sendo socializado.

Nessa tentativa de desenvolver o conhecimento e a busca de signi�cados, a educação deve ser capaz de desencadear uma
visão do todo — de interdependência e de transdisciplinaridade —, além de possibilitar a construção de redes de
mudanças sociais, com a consequente expansão da consciência individual e coletiva. Portanto, um dos seus méritos está,
justamente, na crescente tendência pela busca de estratégias inovadoras de ensino que admitam uma prática docente
ética, crítica, re�exiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente
alcançar a formação do homem como um ser histórico, inscrito na dialética da ação-re�exão-ação .

Dentro das inovações e mudanças didáticas, o docente não pode negar-se ao dever de, na sua prática educativa, reforçar a
capacidade crítica do aluno, sua curiosidade, sua insubmissão. Ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do
conteúdo, super�cialmente feito, mas se alonga à produção das condições para aprender criticamente .
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Suanno  compreende que as inovações no trabalho docente se organizam a partir da reforma do pensamento e da
emergência de novas �nalidades educacionais, o que leva à ruptura com o ensino tradicional, disciplinar e centrado na
exposição docente. As práxis inovadoras, guiadas pela sensibilidade humana, pela ciência com consciência, valorizam o
humano, a criatividade, o diálogo, os princípios da transdisciplinaridade e operadores do pensamento complexo.

Neste sentido, a transdisciplinaridade visa a construção de outros níveis de percepção e consciência, que possibilitem aos
homens a construção de novas concepções, atitudes e propostas metodológicas criativas e inovadoras rumo à construção
do conhecimento . Os operadores do pensamento complexo são instrumentos de autoconhecimento: capacitam a forma
de pensar, re�etir e considerar os múltiplos aspectos de uma mesma realidade. Permitem, sobretudo, a busca e o
estabelecimento das ligações entre objetos, fatos, dados ou situações que parecem não ter conexões entre si. Possibilitam
o entendimento de como as coisas podem in�uenciar umas as outras e que propriedades ou ideias novas podem emergir
dessas interações. Trata-se, pois, de instrumentos de articulação que ajudam a sair da linearidade habitual e enriquecem a
capacidade de encontrar soluções, desenhar cenários e tomar decisões. Evitando a construção do conhecimento de forma
fragmentada .
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Os processos de inovação são incertos, no entanto, são apostas que demandam dos sujeitos a construção de estratégias
criativas no processo educativo-formativo, a partir da intencionalidade deste pensamento complexo ao religar
conhecimentos e práticas . E, sobre estas mudanças no cenário educacional e as iniciativas de inovação didática e
curricular existem três questões que devem ser enfrentadas: (1) de natureza metodológica, que levanta a discussão sobre
os conceitos de inovação e de competência; (2) de natureza política, que trata das questões de resistência e de adesão às
inovações, associadas ao afastamento entre a universidade e a comunidade; (3) de natureza histórico-cultural e cientí�ca,
que lida com a tradição do ensino em saúde, tão fortemente consolidada na conhecida dicotomia teoria-prática .

Os currículos inovadores procuram priorizar estratégias transformadoras de ensino-aprendizagem; buscam o aprendizado
que promova competências que inter-relacionem habilidades e atitudes re�exivas e críticas tanto quanto de conhecimento
pro�ssional. Além disso, promovem integração vertical e horizontal das disciplinas e ambientes de ensino nos diversos
níveis de assistência à saúde .

Entre as principais características, os métodos inovadores de ensino-aprendizagem mostram claramente o movimento de
migração do “ensinar” para o “aprender”; o desvio do foco do docente para o discente, que assume a corresponsabilidade
pelo seu aprendizado; a valorização do “aprender a aprender” e o desenvolvimento da autonomia individual e das
habilidades clínicas, de comunicação, prática e ética; além de um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida –
educação permanente. Para tal, as novas propostas educacionais privilegiam as metodologias ativas, participativas e
problematizadoras de aprendizagem, com aprendizado integrado e em cenários diversos, contextualizados com a
realidade .

As diretrizes educacionais e as estratégias de ensino-aprendizagem devem ser discutidas em seu contexto de
determinantes: o Projeto Pedagógico da instituição, a organização curricular, a visão de ciência, de conhecimento e da
função social da universidade. Ainda, a adoção de qualquer estratégia de inovação deve considerar a prática de avaliação
integrada à re�exão e à transformação. A avaliação deve ser processual e formativa para a inclusão, autonomia, diálogo e
re�exões coletivas, em busca de respostas e caminhos para a solução de problemas, intervenções e acompanhamento de
avanços discentes .

As inovações, entendidas como ruptura paradigmática, exigem dos docentes recon�guração de saberes e favorecem o
reconhecimento da necessidade de trabalhar no sentido de transformar. Frente ao desa�o de atuar com as inovações
didáticas no processo de ensino-aprendizagem, o docente, rotineiramente, encontra di�culdades, desde a própria
compreensão da necessidade de ruptura com o tradicional até o conhecimento e domínio de estratégias de ensino
inovadoras, a ponto de não saber discernir qual delas aplicar conforme o contexto que encontra e como criar outras
técnicas que melhor se adaptem à realidade em que atua .
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Diante da ruptura do paradigma dos métodos tradicionais de ensino, emerge a utilização das metodologias ativas, que têm
como princípio teórico a inovação e autonomia do aluno. Adotam-se, então, novas formas de ensino e de organização
curricular na perspectiva de integrar teoria/prática, ensino/serviço, interdisciplinaridade e multipro�ssionalidade.
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Assim, a educação na sociedade do conhecimento deve pressupor um estudante autônomo, que autogerencie e
autogoverne seu processo formativo. Essas metodologias inovadoras buscam desenvolver a capacidade de re�exão sobre
problemas reais e a formulação de ações originais e criativas capazes de transformar a realidade social, favorecendo o
processo de ensino-aprendizagem. Coloca-se como meta alcançar e motivar o estudante mediante o problema
apresentado dentro do cenário educacional, relacionando sua história e passando a ressigni�car as suas
descobertas.

Team-based Learning como Método de Ensino-aprendizagem

Dentro das atuais demandas sociais, somadas à necessidade de um novo per�l de pro�ssionais e busca por inovações
pedagógicas no ensino em saúde, está inserida a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Essas
metodologias envolvem a participação ativa do discente, novas atitudes pedagógicas do docente e o interesse, aliado ao
empenho, da instituição em busca da efetividade na aprendizagem.

Sander  conceitua a efetividade, na constituição do julgamento de qualidade na gestão da educação, como “o critério
político que re�ete a capacidade administrativa para satisfazer as demandas concretas feitas pela comunidade externa”
(p.47). É um critério substantivo extrínseco que re�ete a capacidade de a educação responder as preocupações, exigências
e necessidades da sociedade.

Neste contexto, está inserido o Team-Based Learning, traduzido para a língua portuguesa como Aprendizagem Baseada em
Equipes (TBL/ABE). Uma estratégia de ensino-aprendizagem ativa, que oferece aos estudantes oportunidades para aplicar
o conhecimento conceitual através de uma sequência de atividades em busca da efetividade do processo de ensino-
aprendizagem. Se dá através do estudo prévio individual fora da sala de aula para discussão em sala de aula em equipes,
em que se dá importância aos conceitos do curso e suas aplicações .

Durante as aulas em formato TBL/ABE, os estudantes conseguem atingir um melhor desempenho no processo de ensino-
aprendizagem. Esse desempenho está relacionado às suas atitudes sobre o trabalho em equipe, o melhor aprendizado em
relação aos conhecimentos especí�cos, o desenvolvimento de competências e habilidades para resolver problemas. Além
de promover a comunicação da equipe, garantir motivação e altos níveis de participação em sala de aula .

Desenvolvido pelo professor de gestão e negócios Larry Michaelsen na década de 1970, inicialmente para cursos de
Administração, o TBL/ABE procurava criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho em grandes grupos de
aprendizagem .

A partir da década de 1990, ganhou popularidade na educação médica e um número crescente de escolas tem adotado o
TBL/ABE em algum formato como estratégia de ensino. Haidet e colaboradores (2002)  descobriram uma variedade de
combinações e permutações de TBL/ABE por meio de uma diversidade de con�gurações no ensino de ciências da saúde.
Eles, posteriormente, padronizaram a maneira como o método deve ser implementado e utilizado46.
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Na busca por atender as demandas e os problemas sociais, o método possui fundamentação teórica baseada no
construtivismo social. Uma corrente pedagógica que defende que “[...] o conhecimento é visto como construído por um
sujeito (estudante) em interação com o seu meio social (escola e cultura extraescolar)” . Os autores, ainda, enfatizam que
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a construção do conhecimento tem um componente social e não pode ser gerada apenas por um indivíduo agindo
independentemente do seu contexto social. Dessa forma, Vygotsky 5  passa a ser um referencial importante desta
corrente pedagógica, em função de sua argumentação plausível e consistente sobre a construção de conhecimento
mediada por interações sociais .

Diante desta fundamentação, o docente se torna um facilitador/mediador para a aprendizagem em um ambiente despido
de autoritarismo e que privilegia a igualdade. O TBL/ABE propõe que as experiências, os conhecimentos prévios dos
estudantes e a relação interpessoal devem ser evocados na busca pela aprendizagem efetiva. Neste sentido, a resolução
de problemas é parte importante do processo. Além disso, a vivência da aprendizagem e a consciência de seu processo
(metacognição) são privilegiadas. Outra importante característica do construtivismo social é a aprendizagem baseada no
diálogo e na interação entre os estudantes, o que contempla as habilidades de comunicação e trabalho colaborativo em
equipes  que são necessárias ao futuro pro�ssional e que estão previstos nas DCNs brasileiras para os cursos da área
da saúde.

A partir da utilização do TBL/ABE, em consonância com as DCN para os cursos de Fisioterapia, o docente deve despertar e
promover no discente uma aprendizagem colaborativa e ativa. Precisam se concentrar nos tipos de exercícios de aplicação
que serão usados, pois isso pode ter um impacto signi�cativo na qualidade da educação dos estudantes, desempenho
acadêmico e futuro desempenho no local de trabalho – SUS. Cabe ao docente, neste tipo de estratégia de ensino,
incentivar a aplicação do conhecimento em ambientes de cuidados de saúde de forma contextualizada, em busca de uma
educação mais crítica e transformadora .

Especi�camente, o TBL/ABE é caracterizado por três etapas essenciais: (1) preparação individual do discente (pré-classe);
(2) avaliação de garantia de preparação que ocorre de forma individual (individual readiness assurance test - iRAT) e em
equipes (group readiness assurance test - gRAT); e a maior parte do tempo na sala de aula dedicada a (3) tarefas de
aplicação dos conhecimentos (conceitos) .

Com a utilização do TBL/ABE, os estudantes têm um desempenho signi�cativamente melhor, principalmente relacionados
às suas atitudes sobre o trabalho em equipe. Assim, o método é instrutivo não apenas para o ensino do conteúdo clínico,
mas também para a prática clínica, desenvolvimento de habilidades para resolver problemas, promover a comunicação da
equipe e garantir altos níveis de participação em sala de aula .
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Outra vantagem signi�cativa do uso do TBL/ABE em sala de aula é o efeito positivo na assistência ao paciente. Os alunos
são responsabilizados pelo preparo individual pré-classe, pelas avaliações (iRAT e gRAT) e o seu desempenho na equipe
durante os exercícios de aplicação. Isso proporciona uma motivação signi�cativa para assistir e participar das aulas, além
de promover a produção do conhecimento a partir de conceitos básicos que culminam na resolução de problemas e os
casos preparam o aluno para a vivência prática.

Vijayalakshmi e colaboradores  exploraram a percepção e desempenho sobre TBL/ABE no ensino de anatomia da RAK
Medical and Health Sciences University, Ras Al Khaimah UAE, e concluíram que o TBL/ABE facilitou o aprendizado em grupo
para os estudantes do primeiro ano e pode ser utilizado como um dos importantes métodos de ensino junto com outras
metodologias. Livingston, Lundy e Harrington  avaliaram as percepções dos estudantes de Fisioterapia sobre o TBL/ABE
em um curso de anatomia em nível de pós-graduação e concluíram que os estudantes de �sioterapia relataram uma
experiência positiva geral no uso do TBL para aprender anatomia em termos de responsabilidade, preferência por modo de
aprendizagem e satisfação. Essa experiência positiva com a TBL foi acompanhada pelo sucesso do desempenho acadêmico.
Dadas as características e preferências de aprendizagem nesta geração de estudantes de pós-graduação, TBL é um método
de ensino que é recebido positivamente e resulta em melhor desempenho acadêmico e aprendizagem.

Assim, o TBL/ABE bene�cia os estudantes de três maneiras: (1) faz com que o discente compreenda e justi�que suas
discussões em equipe; (2) melhora aprendizado e os conhecimentos; e (3) o aproveitamento das equipes, uma vez que os
docentes são capazes de fornecer tarefas para tomadas de decisão que necessitem da discussão em equipe para sua
resolutividade .
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Considerações Finais

O TBL/ABE é um método de ensino efetivo no processo de ensino-aprendizagem. Esta a�rmação é possível após a analise
acerca da melhora do desempenho acadêmico nas diversas etapas que esta estratégia de ensino propõe. A partir da
interação inter e intragrupo, os alunos conseguem adquirir, além dos conhecimentos especí�cos do curso, habilidades e
competências importantes para uma boa prática pro�ssional. Dentre essas: a melhora nas relações interpessoais, o
trabalho em equipe, o gerenciamento de con�itos intragrupos, a tomada de decisão, resolução de problemas e a melhora
na criticidade e re�exão no processo de ensino-aprendizagem.

Como em outras estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem, o TBL/ABE possui limitações e fatores que di�cultam sua
implementação, manifestada por meio da necessidade do planejamento prévio e no empenho docente com o processo de
ensinagem. Os docentes da área da saúde possuem uma resistência às mudanças didáticas. Nota-se que muitos docentes
advindos dos modelos tradicionais de ensino possuem di�culdades em romper com o paradigma destes modelos de
ensino em busca de inovações didático-metodológicas.

Para a efetividade do TBL, há a necessidade de uma ruptura paradigmática com os métodos tradicionais de ensino, ainda
muito vigentes nas IES, o mantém os alunos afastados dos conhecimentos contextualizados com a realidade de saúde.
Desta forma, o papel do docente neste processo deve, além de transmitir conhecimentos especí�cos e de facilitador do
aprendizado, desempenhar uma variedade de outras funções. Estes papéis se enquadram nas dimensões do ensino, na
interação com os alunos, no auxílio no processo de aprendizagem do estudante, empenho e planejamento com objetivos
de aprendizagem condizentes. Cada um destes diferentes papéis demanda a aquisição de habilidades e competências
especí�cas de cunho educacional, que resultam diferentes expertises aos docentes.
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Resumo: O presente artigo relata experiências integradas de ensino, pesquisa, extensão e cultura realizada junto aos
cursos de Direito e Arquitetura e Urbanismo da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional
Goiás da Universidade Federal de Goiás. Referidas experiências estão sendo desenvolvidas no âmbito dos projetos “Tô
ligado! Produção de mídia em direitos humanos” e “Direitos Humanos nas Ondas do Rádio”, que objetivam a produção de
material audiovisual de curta duração e conteúdo radiofônico que expliquem temas de direitos humanos, sistema de
justiça e cidadania por meio de conteúdos, ferramentas e linguagem acessíveis e relacionados a situações do cotidiano.
Para tanto, esses projetos veiculam seus produtos em vídeos em meios virtuais e em programa de radiodifusão
comunitária, bem como utiliza outras redes sociais para divulgação de informações úteis à tradução de conhecimento
técnico-cientí�co para linguagem que permita à população ter acesso a informações necessárias ao conhecimento e defesa
de direitos humanos, bem como que permita sua interação por meio da propositura de novos materiais e sua participação
na produção dos conteúdos veiculados.

1. Introdução

No ano de 2018, um conjunto de docentes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás
da UFG propôs dois projetos que visam articular ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura com a produção de material
audiovisual por parte dos estudantes dos cursos de Direito e Arquitetura e Urbanismo, em atividades curriculares e ações
junto à comunidade interna e externa à Universidade. Referidos projetos buscam responder a demandas por conhecimento
de direitos geradas na realidade-contexto no qual a Unidade Acadêmica está inserida e para tanto visa quali�car um
conjunto de estudantes, sob o ponto de vista técnico jurídico, por um coletivo docente engajado na práxis de direitos
humanos, especialmente de direitos sociais.

O objetivo principal é que esses sujeitos da universidade desenvolvam as habilidades necessárias para intervirem no
contexto comunitário local promovendo e difundindo conhecimentos sobre direitos. A indissociabilidade dos saberes nas
dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, provocou o coletivo docente a elaborar ações de
intervenção nos marcos da metodologia participativa no âmbito da extensão universitária, de modo que os problemas
concretos (demanda por conhecimento e informações sobre direitos) existentes em nível local possam ser trabalhados
pelo coletivo discente e docente envolvido.



Esses projetos, que se encontram em andamento, são intitulados “Tô ligado! Produção de mídia em direitos humanos” e
“Direitos humanos nas ondas do rádio” e têm como público alvo a comunidade ouvinte das rádios comunitárias e
educativas da Cidade de Goiás e a comunidade virtual que busca conteúdos educativos na rede mundial de computadores.

O projeto "Tô ligado! Produção de mídia em direitos humanos" (cadastrado junto à Pró- Reitoria de Extensão e Cultura sob
o código PJ524-2018, com execução prevista para o período compreendido entre 01/03/2018 e 31/12/2018) tem por objetivo
produzir material audiovisual de curta duração que explique temas de direitos humanos, sistema de justiça e cidadania
por meio de conteúdos, meios e linguagem acessíveis e relacionados a situações do cotidiano. Para tanto, veicula vídeos
em meios virtuais, especialmente a plataforma YoutTube, para divulgação de informações úteis à tradução de
conhecimento técnico- cientí�co para linguagem que permita à população ter acesso a informações necessárias ao
conhecimento e defesa de direitos humanos, bem como que permita sua interação por meio da propositura de novos
materiais e sua participação na produção dos conteúdos veiculados.
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O projeto “Direitos humanos nas ondas do rádio” (cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura sob o código
PJ515-2018, com execução prevista para o período compreendido entre 18/06/2018 a 31/12/2018) promove um programa de
rádio de caráter informativo, de curta duração, com veiculação semanal, com utilização de linguagem acessível, para
esclarecer dúvidas, explicar e debater temas de direitos humanos, sistema de justiça e cidadania relacionados a situações
do cotidiano. O projeto é desenvolvido em parceria com a Vila Boa FM 87,9 MHz, emissora de radiodifusão comunitária e
educativa sediada na Cidade de Goiás 6  e mantida pela Associação “Sociedade Ação Comunitária e Cidadania da Cidade
de Goiás-GO” 7 .

2. Desenvolvimento

2.1. Fundamentação teórica
A universidade no século XXI tem sido questionada quanto à sua pretensa exclusividade como instituição produtora e
transmissora de conhecimentos, o que redunda no que Boaventura de Sousa Santos quali�ca como crise de legitimidade
da universidade. A essa crise, soma-se a crise de �nanciamento, tendo em vista medidas neoliberais de redução de
recursos �nanceiros destinados às universidades e a pressão para que elas se tornem vendedoras de serviços no mercado
de produtos acadêmicos acessíveis a quem pode pagar por eles. Soma-se também a crise epistemológica, uma vez que a
universidade se situa como instituição edi�cada num contexto histórico e geográ�co especí�co criador de uma
racionalidade com pretensões universais que vem demonstrando insu�ciências e incoerências para lidar com questões
complexas da sociedade plural contemporânea. Estas crises exigem que a universidade repense seus cânones, seus
métodos de pesquisa e ensino e o modo como ela se abre para a comunidade que a circunda.

No campo das ciências sociais aplicadas, especialmente do direito, pelo menos duas dessas crises se revelam na
manutenção de um linguajar especializado e incompreensível para a maior parte da população, que muitas vezes não
conhece a sistemática básica do sistema de direitos e do sistema estatal de resolução de con�itos, e na formação de
pro�ssionais para venda de serviços ao mercado e que não se enxergam como agentes pedagógicos e co- construtores de
saberes necessários ao exercício da cidadania. Tanto a Universidade e seus cursos jurídicos têm di�culdades em se
comunicarem e serem compreendidos pela comunidade, o que conduz a conteúdos muitas vezes social e politicamente
descontextualizados ou ao fechamento para questões e saberes gestados fora de seus domínios de especialidade. Com
isso, a universidade tem di�culdade em se a�rmar com instituição re�exiva da sociedade.

Não obstante, sugere-se que intervenções no campo audiovisual eletrônico e virtual podem contribuir para a melhoria da
relação entre universidade e sociedade, permitindo divulgar o que a instituição produz e obter junto à sociedade questões,
temas, situações, informações, saberes que provoquem novas re�exões e ações de ensino, pesquisa e extensão por parte



da universidade. A massi�cação de acesso a tecnologias comunicacionais, embora ainda não tendo atingido toda a
população brasileira, permite aos membros da comunidade universitária serem agentes produtores de conteúdos, por
meio do uso de telefones celulares com tecnologia de gravação, edição e publicação virtual de imagens, áudio e vídeo, ou
por meio de câmeras fotográ�ca e �lmadoras hoje mais acessíveis quanto ao seu custo e ao modo de operação.
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Os estudantes de hoje têm, no geral, muito mais familiaridade com essas ferramentas tecnológicas do que antes e, de fato,
já são produtores de conteúdos para a rede mundial de computadores. Esses conteúdos, que hoje alimentam bancos de
dados preparados para responder ao usuário por meio de oferta de produtos e serviços para venda, e a capacidade juvenil
para sua produção podem ser canalizados para a elaboração de materiais acadêmica e socialmente relevantes,
contribuindo para a difusão de informações importante para o exercício da cidadania.

Não obstante, conforme adverte Rosane Lacerda (2016, p.317), "Em um tempo cada vez mais marcado pelo uso de
tecnologias digitais, demandas pelo direito à comunicação radiofônica parecem um anacronismo. Mas o acesso à
informação via rádio continua popular [...]". Nesse sentido, o desenvolvimento de ação extensionista em parceria com
meios de comunicação supre uma lacuna notada na localidade (qual seja, a inexistência de ações desta natureza) ao
tempo em que contribui para satisfazer a demanda gerada (conhecimento de direitos e as formas de garanti-los e acessá-
los). Desenvolve-se, deste modo, o que Michel Thiollent (2003, p.23) denomina metodologia participativa, na qual os
destinatários são atores e não meros receptores de conhecimentos dos pesquisadores.

Nas experiências aqui relatadas promove-se um diálogo entre ações extensionistas e atividades disciplinares, para cumprir
os preceitos constitucionais de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e de que a produção e a programação
das emissoras de rádio etelevisão e os meios de comunicação social eletrônica atendam preferencialmente a �nalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas 8 .

Com isso, busca-se promover uma educação jurídica que recupere as capacidades de sentir e pensar, por meio de práticas
pedagógicas capazes de desenvolver o ver, o fazer, o sentir, o falar, o ouvir para despertar a percepção dialógica da
realidade e desenvolver a autonomia e responsabilidade política e cognitiva dos estudantes diante do contexto histórico
social. Ensinando, aprende-se, pois, como outrora defendeu Paulo Freire, "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 2014, p. 95).

2.2. Justi�cativa
Com isso, ambos os projetos se justi�cam por quatro ordens de necessidades: I) integrar ensino, pesquisa e extensão, para
quali�car a sala de aula como espaço e tempo que cria bases para a investigação cientí�ca, divulgação e aplicação dos
conhecimentos transmitidos e gerados, e apreensão de novos conhecimentos obtidos por meio do diálogo com a
comunidade externa à Universidade; II) implantar novas práticas e instrumentos de ensino-aprendizagem e de ampliar as
ferramentas metodológicas, para que os estudantes possam se tornar sujeitos ativos da produção de conhecimento,
através do uso de meios de comunicação de massa, de tecnologias eletrônicas, e redes virtuais de informações; III) divulgar
resultados de estudos, re�exões, e pesquisas realizados pela Universidade para a comunidade externa que a �nancia, em
meios de grande alcance e que contribuam para a formação cidadã da comunidade externa; IV) estabelecer canais em que
a população possa demandar e participar da produção de conteúdos educativos junto à Universidade.
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2.3. Objetivos



Assim, as experiências aqui relatadas têm por objetivo: I) dialogar com a comunidade externa sobre temas, problemas,
questões, casos que devam ser estudados pela Universidade ou em conjunto com ela; II) dar visibilidade às ações de
ensino e pesquisa da Universidade junto à comunidade externa; III) propor mudanças metodológicas na educação jurídica,
por meio da adoção de metodologias ativas; IV) envolver a comunidade externa na produção de material educativo; V)
promover a formação dos estudantes em ações de extensão e cultura e habilitá- los para o uso de ferramentas básicas de
produção audiovisual.

2.4. Metodologia
Os projetos propõem que estudantes, docentes, e técnicos participantes utilizem ferramentas disponíveis e difundidas,
como telefones celulares, câmeras fotográ�cas e �lmadoras, bem como utilizem o espaço cedido pela emissora parceira,
para produzir imagens, vídeos, áudios e programa de rádio. Para tanto, promove o�cinas de capacitação para o uso dessas
ferramentas. Depois, os materiais produzidos são veiculados na rede mundial de computadores, especialmente na
plataforma YouTube e nas redes sociais Facebook e Instagram. No YouTube, um dos docentes responsáveis mantém um
canal para divulgação dos produtos do projeto, cujo acesso se dá pela seguinte ligação:
https://www.youtube.com/channel/UCALAEw8e5frGxYmzy-pjN6A?view_as=subscriber. Por sua vez, os conteúdos são
organizados em temas a serem estudados para produção de roteiros ou “scripts” prévios à elaboração de materiais, com o
�m de organizar as informações dentro do tempo disponível. Estes conteúdos devem atender preferencialmente a
questões que mobilizam o contexto temporal e espacial em que são produzidos. Por isso, essa produção de materiais
audiovisuais busca estar integrada a atividades de ensino e pesquisa.

No caso do programa de rádio, optou-se pelo gênero informativo, para difundir notícias e informações de natureza
educativa. Para tanto, utilizam-se formatos de radiojornal ou de boletins, com recurso a entrevistas, mesas-redondas ou
debates. Para sua realização, os docentes e estudantes se organizam para que, a cada semana, um conjunto de duas a
quatro pessoas conduza o programa a partir de temas norteadores. É de se destacar que esta atividade é realizada fora do
horário de aulas de todos os participantes e também fora da Universidade. O programa é produzido nos estúdios da
emissora parceira9, localizado em um bairro periférico da Cidade de Goiás. Referido estúdio é de pequenas dimensões e
tem capacidade para comportar quatro pessoas, sendo uma delas o sonoplasta, a outra o apresentador (em geral um dos
docentes coordenadores) e as demais os estudantes ou entrevistados. A emissora cede um sonoplasta para dar suporte ao
programa, sem custos para a Universidade. Também disponibiliza seus telefones, �xo e móvel, para recepção de
intervenções ao vivo do público, por meio de ligação ou mensagem de texto enviada através do aplicativo Whatsapp. Ela
igualmente divulga e transmite o programa ao vivo na rede mundial de computadores por meio de seu sítio virtual e de
aplicativos eletrônicos nos quais veicula sua programação. O programa, também intitulado “Direitos humanos nas ondas
do rádio”, foi incluído na grade 9  permanente da emissora e vem sendo veiculado às segundas-feiras, entre 11h30m e 12h.
Nele, os momentos de fala são intercalados com execução de músicas cujo conteúdo esteja relacionado aos temas
abordados. Essas músicas são brasileiras e selecionadas entre diversos gêneros, como forma de diversi�car o repertório
musical, especialmente buscando ir além do que é dominante na indústria cultural. Para isso, é necessário informar
previamente a emissora, para planejamento e registro das músicas veiculadas. Por não ter estrutura para produção
musical, foi preciso produzir vinheta de abertura em outra rádio local e os custos foram partilhados entre professores e
estudantes participantes.
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Além disso, os docentes responsáveis elaboraram orientações destinadas aos estudantes participantes, enfatizando o
seguinte: I) necessidade de preparação prévia, com antecedência, do material de apoio, considerando o estudo do tema e
sua atualidade; II) organização do grupo de estudantes para divisão de tarefas, cobertura em caso de imprevistos, cuidado
com a própria saúde, especialmente com a voz; III) utilização de linguagem adequada à proposta do programa e ao
público-alvo; IV) comportamento durante a ação de extensão, valorizando-se a pontualidade, a cordialidade, o respeito
com os outros, o compromisso ético com a ação coletiva, e o fato de que os membros da comunidade universitária
representam a instituição.

https://www.youtube.com/channel/UCALAEw8e5frGxYmzy-pjN6A?view_as=subscriber


Depois de publicados os materiais produzidos, espera-se que as pessoas que tenham acesso a eles interajam, questionem,
divulguem e compartilhem o material produzido, de modo a provocar novas demandas, novos estudos, re�exões e
materiais. Essa interação almeja integrar membros da comunidade na produção de novos materiais a serem veiculado, o
que é possível mediante a participação da população no programa de rádio e também pelo canal ativo na plataforma
YouTube, para publicação dos vídeos e áudios produzidos. Para tanto, além da veiculação do programa de rádio ao vivo,
buscar-se-á a disponibilização eletrônica dos conteúdos por meio da tecnologia de "podcasts". Caso haja disponibilidade
técnica e interesse das partes envolvidas, os programas produzidos poderão ser compartilhados para outros rádios
comunitárias e educativas integrantes da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO). Também se almeja
criar páginas e per�s no Facebook e no Instagram. Em todas essas redes sociais eletrônicas, mesmo que os per�s sejam
criados individualmente pelos docentes, faz-se obrigatória referencia à marca da UFG.

2.5. Resultados
Quanto aos conteúdos produzidos, o projeto já conta com trinta e nove vídeos publicados nas seguintes listas disponíveis
no sítio virtual YouTube: I) Tô ligado na Reforma Trabalhista!,com catorze vídeos 10 , produzidos junto à turma da
disciplina Direito do Trabalho II, do curso de Direito, no segundo semestre letivo de 2017; II) Tô ligado no direito à cidade!,
com nove vídeos 11 , produzidos junto à turma da disciplina A Cidade e Lei, do curso de Arquitetura e Urbanismo, também
no segundo semestre letivo de 2017; III) Tô ligado no Poder Legislativo!, com quatro vídeos 12 , produzidos junto à turma
da disciplina Estágio Supervisionado III, do curso de Direito, no primeiro semestre letivo de 2018; IV) Tô ligado na Reforma
Trabalhista - 2ª temporada, com doze vídeos 13 , produzidos junto às turmas de Direito Processual Trabalhista e Direito do
Trabalho I, do curso de Direito, também no primeiro semestre letivo de 2018. Até novembro de 2018, a lista contava com mil
cento e sessenta visualizações, de acordo com as estatísticas do YouTube.
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Entre os meses de junho e agosto de 2018, foram veiculados treze programas de rádio para apresentar e debater a Reforma
Trabalhista (Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 e Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), com a participação da turma da
disciplina Estágio Supervisionado V, do curso de Direito. Entre os meses de setembro e dezembro, o programa vem
discutindo o tema do impacto das eleições e das relações políticas para os direitos humanos, com a participação de
estudantes extensionistas, técnicos administrativos e entrevistas, mas sem vinculação a disciplinas. Até o dia 19 de
novembro, foram veiculados nove programas.

Considerações Finais

As experiências aqui relatadas vêm apresentando para os sujeitos envolvidos um conjunto de potencialidades, que podem
ser sintetizadas da seguinte forma: efetiva integração entre ações de ensino, pesquisa e extensão; ampliação do conceito
de sala de aula; ampliação do uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com maior envolvimento dos
estudantes no processo educativo; estímulo à criatividade e diversi�cação dos instrumentos de aprendizagem; mudança
na cultura do ensino do direito, ainda centrada nas aulas-conferência e no docente; liberdade de pensar e criar resultando
em diferentes estratégias para abordagem dos temas trabalhados, como dramatizações, paródias musicais, simulações
jornalísticas e documentais, e elaboração de animações; uso de diferentes habilidades e competências, como pesquisa,
produção escrita, criação de cenários, planejamento dos vídeos e programas de rádio, expressão verbal e física, estudos
sobre música e imagens, estímulo à desinibição, melhoria da oratória e da argumentação; vivência de situações reais,
especialmente em atividades de estágio; respostas positivas da comunidade externa participante, com intervenções nos
programas de rádio e comentários nos vídeos publicados no YouTube, bem como em outras intervenções presenciais;
ampliação da rede de parcerias da UFG para atividades de estágio, extensão e pesquisa; aumento da visibilidade da
Universidade junto à comunidade local e potencial ampliação junto à comunidade regional e nacional.



Em outra via, os projetos relatados contam com algumas fragilidades que interferem em seu desenvolvimento. Enfrentam a
desarticulação dos mecanismos institucionais para registro e validação das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
uma vez que a UFG ainda não conta com um sistema de registro de projetos de ensino, experiências pedagógicas
inovadores ou práticas de estágio, e os sistemas de registro de projetos de extensão e pesquisa não se comunicam. As
ações aqui relatadas quase não puderam ser registradas como projetos de extensão porque a atual resolução da UFG que
regulamenta a matéria prevê que “as ações previstas nas atividades das disciplinas ou na matriz curricular dos cursos não
poderão ser consideradas como de extensão ou cultura, independentemente do público atingido” 14 , o que revela
di�culdades e obstáculos institucionais para o cumprimento do denominado tripé constitucional da universidade. Além
disso, os produtos desenvolvidos disputam visibilidade em meio a um conjunto incalculável de informações, algoritmos,
notícias pagas e falsas informações contidas na rede mundial de computadores e nos demais meio de comunicação de
massa, reduzindo seu alcance e con�abilidade como fonte de conhecimento. Soma-se a persistente di�culdade da
comunidade universitária com a linguagem não acadêmica e com a comunicação com a comunidade externa para uma
melhor percepção dos problemas por ela vividos e tidos por ela como relevantes, o tempo diminuto para veiculação de
informações complexas e o menor interesse dos estudantes quando o projeto não está articulado com disciplinas
obrigatórias dos cursos.
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Neste cenário, as experiências relatadas colocam-se diante de alguns desa�os, quais sejam: obtenção de maior apoio
institucional, especialmente por meio de estrutura material e de pessoal técnico para suporte às atividades, obtenção de
�nanciamento para aquisição de equipamentos e concessão de bolsas, maior envolvimento dos estudantes fora das
atividades curriculares obrigatórias, aumento da participação da comunidade na condição de produtora de conteúdo e
maior integração com outros projetos na Universidade.
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