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Ensinar-aprender pela ação! 

 

Essa ideia ativista de John Dewey (1859-1952) provoca-nos à experiência. Instiga-nos atender 

interesses, promover atitudes e estimular a investigação. Inquieta-nos a compreender os saberes nas 

situações-problema da vida real.  

 

Valorizar a atividade no processo ensino-aprendizagem desafia-nos a favorecer experiências de auto 

e co-atividade, pautadas na cooperação, na resolução de problemas, em jogos e projetos. Nesse 

movimento, convidamo-nos (professores e estudantes) de forma cooperativa, vivencial e criativa a 

construir conhecimentos.  

 

Esse esforço docente expressa o conteúdo deste livro, resultado da experiência didática ativa realizada 

entre março de 2020 a julho de 2021. Os primeiros 16 capítulos relatam a aplicação de metodologias 

ativas em diferentes cursos de graduação e pós-graduação e, os últimos dois, centram sua atenção no 

processo de mediação da aprendizagem.  

 

No decorrer da leitura perceberá diversos tipos de metodologias ativas, com adaptações e inovações, 

realizadas pelos/as docentes em suas experiências didáticas, majoritariamente, na modalidade de 

ensino remoto. Além dessas, há relatos de criação de metodologias, inspirados nos problemas do 

próprio ato de ensinar alguns objetos de conhecimento, que provocaram nos próprios docentes, o 

desafio de reinventar a experiência de ensino, e, conseguintemente, desenvolver caminhos para o 

alcance dos objetivos de aprendizagem.  

 

Cabe destacar que o esforço de sistematização, do qual originou-se este livro, assenta-se no processo 

formativo intra corporis, promovido pelo Centro Universitário Bagozzi, nos anos de 2020 e 2021. 

Com este resultado os/as docentes e técnicos/as pedagógicos/as integralizam a proposta do curso de 

especialização em Metodologias Ativas no Ensino Superior.  

 

Esperamos que esses relatos de experiências apoiem o/a leitor/a na aproximação e/ou aprofundamento 

da proposta didática das metodologias ativas. Que inspire-o/a, em suas experiências, a sempre 

relacionar educação e vida.  

 

Curitiba/PR, 10 de outubro de 2021.  
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Resumo  

 

A sequência didática trata da construção de regiões viáveis com duas variáveis. Determinar regiões 

viáveis é elemento necessário na solução gráfica de problemas de otimização em Pesquisa 

Operacional. Pretende-se reapresentar a tarefa separando as etapas e as representações gráficas com 

o uso de cores. 

 

 

Palavras-chave:  

Pesquisa Operacional; Método Gráfico; Regiões Viáveis. 

 

 

Pesquisa Operacional - Método gráfico 
 

Os sistemas produtivos utilizam recursos que são escassos. A Pesquisa Operacional1 trata da 

construção e resolução de modelos matemáticos para utilizar os recursos do melhor modo possível. 

Nesse contexto, a Programação Linear é uma técnica de otimização que pode ser empregada. Nos 

casos em que existam duas variáveis de interesse – como por exemplo uma empresa que produz dois 

produtos – a Programação Linear busca inequações que expressem as restrições que as duas variáveis 

possuam. Busca-se, por fim, a região viável no Plano Cartesiano. Essa região atende a todas as 

restrições e um ou mais pontos pertencentes à região caracterizam a solução do problema. 

 
1 Cf. ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à Pesquisa Operacional: métodos e modelos para a análise de 

decisão. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2009; BARBOSA, Marco Antônio. Iniciação a pesquisa 

operacional no ambiente de gestão. 2 ed. Curitiba, InterSaberes, 2014; BRONSON, R. Pesquisa Operacional. São Paulo: 

Coleção Schaum, McGraw-Hill, 1985; CAIXETA-FILHO, José Vicente. Pesquisa Operacional: técnicas de otimização 

aplicadas a sistemas agroindustriais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010; GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca 

L. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005; HILLIER, F. 

S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à Pesquisa Operacional. Porto Alegre: Bookman, 2012; LACHTERMACHER, G. 

Pesquisa operacional na tomada de decisões. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009; SILVA, Ermes Medeiros da 

et al. Pesquisa Operacional: para os cursos de administração e engenharia. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010; SHAMBLIN, 

James E; STEVENS JR., G. T. Pesquisa operacional: uma abordagem básica. São Paulo: Atlas, 1979; e TAHA, Hamdy 

A. Pesquisa operacional: uma visão geral. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  
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Origem da metodologia 
 

A construção de regiões viáveis é uma tarefa que necessita de atenção e organização por parte 

do estudante, visto que devem ser solucionadas equações, inequações e sistemas de equações 

intercaladas por diversas representações no Plano Cartesiano. O autor baseou-se na ampla utilização 

de cores para identificar processos e estados nas linhas de produção. Esta metodologia poderia ser 

útil para que os exemplos até então apresentados nas aulas fossem melhor compreendidos. Desse 

modo, as etapas algébricas e gráficas passaram a ser marcadas por diferentes cores. 

 

 

Em que consiste  

essa metodologia? 
 

A metodologia busca facilitar o fluxo da resolução das equações e das representações gráficas 

necessárias para a determinação da região viável da solução gráfica de problemas de otimização. 

 

 

Objetivos da metodologia 
 

• Orientar o estudante a cumprir as etapas para a construção das regiões viáveis empregando 

cores. Não se estabeleceu critério para a escolha das cores. 

• Facilitar a identificação por parte do estudante da relação entre as equações, suas soluções e 

a representação das retas que delimitam a região viável.  
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Passo antes: solução de referência sem o uso de cores 
 

A figura 1 mostra o exercício nº. 1 na sua versão original. 

 

 
Figura 1 – Exercício nº. 1 versão original.  

 
Fonte: o autor. 
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Passo durante: execução do exercício  

vinculando as tarefas as cores 
 

A figura 2 mostra o exercício nº. 1 na sua versão com o emprego de cores. 

 
Figura 2 – Exercício nº. 1 versão com cores.  

 
Fonte: o autor. 
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Passo depois: checagem da solução do  

estudante em relação a solução padrão 
 

Checagem do mapa de cor do estudante com o mapa do gabarito da solução. A tabela 

sugerida pode ser observada na figura 3. 

 
Figura 3 – Tabela para checagem do exercício.  

 
Fonte: o autor. 

 

 

Recursos utilizados 
 

• Editor de texto com equation para as equações e autoformas para as representações gráficas. 

 

 

Pontos fortes de aprendizagem 
 

• Estima-se que cada parte da resolução do problema, ao ser vinculada a uma determinada cor, 

permite uma maior segurança no estudante na condução das etapas de solução dos sistemas 

de equações e na representação das funções. 

 

• Estima-se que o uso das cores, quando aplicada aos pontos críticos que formam os vértices do 

polígono da região viável, facilita o vínculo que o estudante deve fazer entre cada um dos 

pontos críticos e a respectiva equação, ou inequação, que o gerou. 

 

 

Pontos fortes para avaliar a aprendizagem 
 

O mediador que acompanha a aplicação da metodologia pode explorar as inconsistências que 

o estudante eventualmente manifeste ao realizar a resolução do problema. Considerando que as etapas 
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serão todas identificadas por cores pelo estudante, no momento de conclusão da atividade, ou em 

pontos de checagem intermediários, o erro é facilmente identificado pelo mediador, devido ao vínculo 

de uma ação da cor A com outra que deveria ser da cor B, e pelo estudante, que pode checar a solução 

encontrada confrontando a região delimitada por segmentos de reta coloridos com as desigualdades 

propostas no enunciado do exercício, visto que a região deve atender a todas as desigualdades e essa 

conferência é fundamental na apropriação do conteúdo desenvolvido. 

 

 

Dicas para aplicar essa metodologia 
 

A dica para o aplicador da metodologia é o gabarito de cores, que deve ser confrontado com 

as cores empregadas pelo estudante durante a solução do exercício. Existe a solução correta onde as 

equações, os sistemas de equações, as retas e os pontos estão corretamente vinculados às cores e 

existe a proposta do estudante que pode mostrar as dificuldades de pré-requisitos matemáticos que 

estariam impedindo a solução do exercício. 

 

 

Adaptações que podem ser  

feitas na metodologia 
 

A metodologia pode ser adaptada com a inserção de fluxogramas em cada uma das etapas de 

resolução dos sistemas de equação, necessários à obtenção de pontos de interesse na determinação da 

região viável. 

Uma segunda adaptação que pode ser realizada é a construção de um aplicativo para 

representação das retas de nível da função objetivo para visualizar a saída da região viável e o 

tangenciamento da região viável, buscando a solução ótima. Para tanto, seria necessária uma 

linguagem de programação para desenvolver e lançar o algoritmo e plotar as representações gráficas. 

Cita-se como exemplo o aplicativo matemático gratuito Geogebra. 

 

 

Cuidados para garantir bons  

resultados no uso da metodologia 
 

• Certificar-se que o estudante possui a habilidade de resolver equações de primeiro grau, 

localizando sua raiz. 

• Certificar-se que o estudante é capaz de montar um sistema de equações lineares com duas 

incógnitas e duas equações, bem como domina uma das técnicas para solução do sistema, 

obtendo o par ordenado. 

• Garantir que o estudante sabe representar a função afim no plano cartesiano, localizando com 

segurança os pontos de cruzamento da função com o eixo das abscissas e com o eixo das 

ordenadas, os pares ordenados que permitem a representação da função. 

• Certificar-se que o estudante consegue localizar o ponto de intersecção de duas funções afins 

no plano cartesiano. 

• Garantir que o estudante possui a habilidade de identificar os pontos que atendem a 

determinada restrição dada por uma inequação de primeiro grau. 
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Resumo  

 

Este trabalho apresenta um relato de uso da metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos, 

enfatizando o planejamento com foco principalmente nos objetivos de aprendizagem. A disciplina 

escolhida para aplicar a metodologia foi: Estrutura de Linguagens de Programação, ministrada no 1º 

semestre de 2021. 

 

 

Palavras-chave:  

Objetivos de aprendizagem; Planejamento; Projetos. 

 

 

Origem da metodologia: 

pressupostos teóricos 
 

Leva-se em consideração a proposta apresentada no Relatório Internacional da UNESCO para 

Educação do Século XXI1, que propõe quatro grandes pilares para aprendizagem ao longo da vida: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, representados na figura 

1, com todas as suas interrelações e complementaridades. 

Essas aprendizagens não se apresentam separadamente, mas se interconectam num todo 

harmonioso e complexo; destacam-se para fins de uma educação integral e emancipadora.  

Portanto é preciso levar em consideração o desenvolvimento, no estudante, de todas estas 

visões, importantes para que a aprendizagem seja plena e desenvolva a autonomia necessária aos 

saberes para o século XXI. 

Esses pilares de aprendizagem sustentam a proposta da Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI: Visão e Ação, elaborada em relatório da UNESCO, em Paris (1997), por 

educadores de muitas nacionalidades.  

 
1 Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseados no Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, editado sob a forma do livro: 

"Educação: Um Tesouro a Descobrir" de 1999 e reeditado pela Editora Cortez (7 ed., 2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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Figura 1 - Quatro grandes pilares para aprendizagem 

Relatório da UNESCO para Educação do Século XXI 

 

 
Fonte: Delors (2012) 

 

Neste contexto, cabe à escola a responsabilidade de oportunizar ações e intervenções que 

levem a comunidade acadêmica a refletir, analisar e buscar construir projetos pedagógicos para 

atender à formação do homem com uma visão de mundo mais igualitária, mais justa e mais solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Origem da metodologia:  

proponentes 
 

Segundo Behrens e José2, John Dewey3 foi o precursor da metodologia de projetos foi e suas 

ideias chegaram ao Brasil pelas traduções de Anísio Teixeira, na década de 1930, na origem do 

movimento da Escola Nova4. A figura 2 apresenta os aspectos centrais da proposta de Dewey.  

 
Figura 2 – Aspectos Centrais da Proposta de Dewey 

 

 
Fonte: Behrens e José (2001).  

 

 

Segundo os autores Leite, Malpique e Santos5 para Dewey:  

 
A brusca inibição dum impulso transforma-o em desejo. Todavia, é preciso insistir nisso nem 

o desejo realiza um projecto. O projecto supõe a visão de um fim. Implica uma previsão de 

consequências que resultam da ação que se introduz no impulso inicial. A previsão das 

consequências implica, ela mesma, o jogo da inteligência. Esta exige, em primeiro lugar, a 

observação objectiva das condições e das circunstâncias. Porque o impulso e desejo 

produzem consequências, não por elas mas pela sua interacção e cooperação com as 

condições envolventes. 

 

 
2 BEHRENS, Marilda Ap.; JOSÉ, Eliana Mara Age. Aprendizagem por projetos e os contratos didáticos. Diálogo 

educacional. Curitiba, n. 3, v.2, p. 79-98, 2001. 
3 Experience and Education (1938), traduzido para o português por Anísio Teixeira sob o título de “Experiência e 

Educação” (Companhia Editora Nacional, 1971). 
4 A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de renovação do ensino, 

que surgiu no fim do século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. Inspirados nas ideias político-

filosóficas de igualdade entre os homens e do direito de todos à educação, esses intelectuais viam num sistema estatal de 

ensino público, livre e aberto, o único meio efetivo de combate às desigualdades sociais da nação. 
5 Leite, Malpique e Santos (1990, p. 15) apud BEHRENS, Marilda Ap.; JOSÉ, Eliana Mara Age. Aprendizagem por 

projetos e os contratos didáticos. Diálogo educacional. Curitiba, n. 3, v.2, p. 79-98, 2001. P. 4. 
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Behrens e José6 complementam que “a observação de condições e circunstâncias não basta, é 

preciso acrescentar a significação que se atribui” para as atividades realizadas. A busca por direcionar 

o foco para o aluno, denota que as ideias de Dewey7 continuam vigentes, correspondendo a 

necessidades e experiências vivenciadas, isto é, aprender na prática.    

 

 

Definições e contexto de aplicação 
 

A aprendizagem baseada em projetos8 ou Project Based Learning (PBL)9, é uma metodologia 

ativa de ensino que propõe a atividade prática como ferramenta. Ao invés de explicar todos os 

detalhes de uma atividade, o aluno é convidado a participar de ações reais para o desenvolvimento da 

competência a ser trabalhada. 

A aprendizagem por projeto é descrita como um método de ensino capaz de engajar os alunos 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências, estruturado em torno de questões, 

provocações e tarefas cuidadosamente planejadas. 

O uso do método pressupõe que os alunos são inerentemente orientados a aprender, com foco 

nas possibilidades que apresentam, além de uma flexibilidade muito grande para a correção de rumos 

durante o processo de aprendizagem. 

A figura 3 explicita estas principais definições: 

 

 
Figura 3 - Aprendizagem por projetos 

 
Fonte: O autor (2021).  

 

 

 
6 BEHRENS, Marilda Ap.; JOSÉ, Eliana Mara Age. Aprendizagem por projetos e os contratos didáticos. Diálogo 

educacional. Curitiba, n. 3, v.2, p. 79-98, 2001. P. 4. 
7 Art as Experience (1934), traduzido para o português por Murilo Otávio Rodrigues Paes Leme sob o título de “A arte 

como experiência” (In: Os Pensadores, Abril Cultural, 1980). 
8 PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar.  Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
9 A Universidade McMaster, no Canadá, e a de Maastricht, na Holanda, foram as primeiras a adotá-lo, lá em 1969. No 

Brasil, a Aprendizagem Baseada em problemas PBL chegou através da Faculdade de Medicina de Marília (SP) e da UEL 

(Universidade Estadual de Londrina). 
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Objetivos da metodologia 
 

Entre os principais objetivos desta metodologia destacam-se: 

• Desenvolver a habilidade de resolução de problemas; 

• Estimular a curiosidade e criatividade dos alunos; 

• Desenvolver o pensamento crítico dos alunos. 

 

Para desenvolver a habilidade de resolução de problemas, os alunos precisam estar preparados 

para identificar problemas e elaborar ações concretas para solucioná-los, de forma que o resultado do 

projeto seja satisfatório, com base nas especificações que foram passadas inicialmente. Portanto, a 

tendência é o desenvolvimento de uma capacidade de compreensão dos conteúdos e o uso das 

habilidades na vida pessoal, dentro do ambiente escolar e também no ambiente profissional. 

Para estimular a curiosidade e criatividade é preciso expor de forma clara e precisa os 

problemas e as demandas, permitindo que se faça uma análise bem completa do cenário, levantando 

diversos pontos distintos, e que se consiga, a partir daí, desenvolver soluções eficazes e inovadoras, 

seja para realizar novos produtos, modelos de serviços ou até mesmo novos projetos. 

Desenvolver o pensamento crítico significa fazer questionamentos, entender o cenário sob 

diversos ângulos, buscar mais informações e, a partir daí, conseguir propor as soluções mais 

adequadas.  

O pensamento crítico está muito ligado à busca pelo conhecimento de forma autônoma, 

tornando mais fácil desenvolver a proatividade, com a busca constante por ampliar o conhecimento e 

conseguir identificar quais decisões são as mais adequadas para atingir os resultados esperados. 

 

 

Descrição da metodologia 
 

A metodologia baseada em projetos tem a característica de ser uma metodologia 

interdisciplinar, voltada para o envolvimento dos estudantes em problemas do mundo real. Devido à 

necessidade de usar informações variadas, pode-se dizer que se trata de uma metodologia 

interdisciplinar, uma vez que dificilmente os problemas e as soluções envolvem questões de uma 

única natureza. 

Dessa forma, os alunos precisam usar habilidades, conhecimentos e conteúdos de diversas 

vertentes acadêmicas para que o trabalho seja bem-feito e o projeto seja concluído com sucesso. 

A metodologia também é centrada no aluno: o professor deixa de ter o papel de detentor e 

fornecedor de conteúdo e passa a atuar mais como um facilitador, fazendo o trabalho de gerente do 

projeto. Com isso, os estudantes conquistam mais autonomia e atuam de forma independente, 

solicitando a ajuda do profissional somente em casos necessários (para esclarecer dúvidas, por 

exemplo). 

Logo, os alunos são incentivados a tomar suas próprias decisões, escolhendo a melhor maneira 

de executar as tarefas. Tudo isso os coloca no centro da metodologia. 

Os alunos também são incentivados a desenvolver o pensamento crítico, além de outras 

habilidades como a criatividade, a colaboração e a comunicação. Com tudo isso, conseguem fazer 

escolhas acertadas durante os processos, têm capacidade de revisar ações que não foram bem-

tomadas, além de oferecer feedbacks e avaliar os resultados alcançados. 
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Antes de iniciar o processo de aplicação  

da metodologia de Aprendizagem por Projetos 
 

O primeiro passo a ser realizado pelo professor é um cuidadoso planejamento e um contrato 

pedagógico10 bem descrito, detalhando os principais objetivos de aprendizagem e uma descrição com 

as principais atividades e produtos que serão propostos durante todo o decorrer da disciplina. 

No caso da disciplina Estrutura de Linguagem de Programação, utilizada para este estudo, já 

no primeiro encontro foi estabelecida uma visão geral dos assuntos abordados no semestre e num 

segundo momento foram recolhidas sugestões dos alunos sobre suas percepções, os conhecimentos 

prévios que poderiam ser pré-requisitos e o nível de conhecimento sobre os assuntos que foram 

expostos neste primeiro contato. 

Após colher todas as informações e anotar as principais mudanças de rumo, ainda foi pedido 

para registrar no AVA (ambiente virtual de aprendizagem), num fórum criado especificamente para 

estas sugestões e ajustes, um questionário sobre determinados conceitos que serão aprofundados no 

transcorrer das atividades previstas, além de questões com sugestões de atividades, produtos e 

artefatos que ajudem a direcionar os esforços de pesquisa e aprendizagem. 

Ficaram definidos, em linhas gerais, os objetivos de aprendizagem descritos na figura 4. 

 
Figura 4 - Objetivos de aprendizagem para a disciplina de Estrutura de Linguagem e Programação 

 

 
 

Fonte: O autor (2021).  

 

 

O professor precisa deixar claro o processo crítico, participativo e dialógico que irá 

caracterizar o projeto desde a fase inicial, até o fechamento da disciplina. 

 
10 Segundo Behrens e José (2001, p. 15) “Os contratos didáticos (PERRENOUD, 1999) ou contratos de trabalho didático, 

ou plano de trabalho ou plano de organização didática, têm como objetivo desdobrar os programas de aprendizagem em 

encontros semanais para descrição da proposta metodológica a ser desenvolvida, bem como a indicação de bibliografia a 

ser investigada”. 
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Durante o processo de aplicação da  

metodologia de Aprendizagem por Projetos 
 

Durante todo o processo de aplicação e consecução dos objetivos de aprendizagem descritos 

no planejamento de ensino, foi seguida a proposta da faculdade de divisão das aulas, contemplada na 

figura 5: 

 
Figura 5 - Proposta de estrutura geral das aulas 

 

 
 

Fonte: O autor (2021).  

 

Em cada uma das etapas, eram estabelecidas as relações entre todos os objetivos anteriores, 

uma síntese das postagens dos fóruns do AVA, realizadas pelos alunos, além da possibilidade de 

enriquecimento das atividades, questionários e postagens realizadas em encontros anteriores. 

Toda esta sequência de eventos em cada aula organizava as discussões, com o levantamento 

da aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos anteriormente abordados e durante a live com 

apresentação de conceitos; além da retomada e aprofundamento de conceitos já visitados, já se 

avançava em assuntos que suscitam pesquisa e elaboração de apresentações, que os alunos 

socializaram durante as etapas. 

Após a socialização dos resultados da pesquisa, com foco no objetivo de aprendizagem da 

etapa, o professor coordenava o trabalho de fechamento, conclusão e interação para fixação dos 

conteúdos mais relevantes e significativos abordados pelos alunos, enriquecendo as discussões. 

Para a checagem de aprendizagem, a proposta era a contribuição de cada estudante na 

apreciação de questões relativas ao objetivo de aprendizagem estabelecido e que cada um poderia 

postar e também interagir com as postagens dos colegas. 

Por fim, em cada etapa o aluno era incentivado a uma autoavaliação, podendo sugerir 

melhorias do processo, além de questionamentos e dúvidas para promover maior engajamento e 

sentimento de participação na construção da disciplina de forma colaborativa, pois quanto mais 

interações e registros houver no AVA, mais material e elementos de construção de conhecimento 

serão registrados e disponibilizados aos estudantes na disciplina. 
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Além de todas estas etapas, previstas no planejamento e contrato pedagógico, a realização dos 

TDEs (Trabalho Discente Efetivo)11 fez com que os alunos sentissem que a participação nas 

atividades e diversas etapas facilitam muito a realização dos respectivos TDEs, pensados para 

aproveitar todas as pesquisas realizadas e sistematizadas em um trabalho mais completo, fazendo uma 

interseção entre os vários objetivos de aprendizagem, realização de experimentos práticos e ênfase 

nas diferentes abordagens e aplicações em linguagens de programação. 

 

 

Após o processo de aplicação da  

metodologia de Aprendizagem por Projetos 
 

No caso da disciplina de linguagens de programação aplicada no 1º semestre de 2021, havia 

a pandemia12 como pano de fundo e foi aplicada a metodologia baseada em projetos de forma remota 

(utilizando o AVA e também a sala virtual, com o google meet). 

Os resultados foram satisfatórios, pois pelas colaborações e questionários aplicados e 

registrados no AVA ficou a sensação de que foi construído um repositório de conhecimento bastante 

consistente e diverso, atendendo aos objetivos de aprendizagem propostos e descritos anteriormente. 

No caso de aplicar este mesmo plano de forma presencial, não abrindo mão do AVA como 

repositório e ainda tendo a possibilidade de uma interação mais efetiva dos alunos, facilitando a 

comunicação o engajamento e também a proposição de novas ideias, projetos, atividades e produtos 

desenvolvidos. 

 

 

Pontos fortes do método 
 

A metodologia de projetos tem como ponto forte a canalização de esforços na consecução dos 

objetivos de aprendizagem propostos, o desenvolvimento de competências e habilidades diversas e, 

principalmente, despertar o interesse e desejo de autonomia na construção do conhecimento. 

 

 

Dicas na aplicação  
 

O primeiro passo é fazer um bom planejamento e uma boa sensibilização com os alunos. É 

preciso estar abertos a ajustes e acolhimento das críticas e sugestões durante o processo; com o uso 

do AVA, fica muito facilitada a construção de conhecimento de forma compartilhada. 

É importante também uma avaliação frequente, em todas as etapas do processo, para a 

verificação ou o ajuste dos objetivos de aprendizagem, além da validação das atividades e produtos 

apresentados, repensando se foram utilizadas as ferramentas mais adequadas para atingir os objetivos 

propostos. 

Os pontos fortes desta metodologia foram verificados ao término do semestre letivo, ao 

constatar a participação dos alunos na realização das atividades propostas, as discussões dentro dos 

 
11 O Trabalho Efetivo Discente (TDE) é um conjunto diversificado de atividades relacionadas ao ensino e aprendizagem, 

que integram as práticas pedagógicas previstas nos diferentes componentes curriculares, realizadas fora de sala de aula, 

individual ou coletivamente, voltadas à integralização dos currículos dos cursos de graduação, favorecendo a apropriação 

do conhecimento e o desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos projetos pedagógicos de cada curso. 
12 Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento 

Sanitário Internacional. 
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fóruns, a produção de TDEs em consonância com os objetivos propostos e o rendimento satisfatório 

na realização das avaliações formais. 

 

 

Adaptações na aplicação da metodologia  

de Aprendizagem por Projetos 
 

A metodologia prevê um leque muito variado de possibilidades; por ser sistêmica, oferece 

muitas oportunidades de entendimento da complexidade que é a aprendizagem. Dentro deste 

contexto, as principais adaptações que poderiam ser realizadas são principalmente em relação à 

testagem de novas atividades e produtos, que poderiam trazer benefícios e resultados melhores 

daqueles que foram verificados. 

 

 

Cuidados na aplicação da metodologia  

para garantir bons resultados 
 

A garantia de resultados na aplicação desta metodologia é conseguida através de um 

planejamento inicial cuidadoso em relação às definições dos objetivos de aprendizagem; também, se 

fazem necessárias interações constantes entre os professores e alunos durante todo o processo, uma 

correção de rumos e replanejamentos sempre que necessário e, finalmente, uma avaliação final dos 

envolvidos, para que todo o processo seja aprimorado. 
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Resumo  

 

A gamificação se apresenta como uma estratégia metodológica fundamentada na metodologia ativa, 

que contribui para o desenvolvimento das funções executivas e para o trabalho com conteúdos 

curriculares, despertando o interesse dos estudantes, em todos os níveis, favorecendo o acesso ao 

conhecimento.  

 

 

Palavras-chave:  

Gamificação; Metodologia ativa; Funções executivas.  

 

 

Como surgiu a metodologia? 
 

Os jogos, de maneira geral, sempre foram uma forma de entretenimento para crianças, jovens 

e adultos. Com os avanços da tecnologia, novas formas de jogar foram incorporadas ao repertório das 

pessoas, principalmente das crianças e jovens, que encontraram, nas telas, a oportunidade de interagir 

com seus pares, mesmo que apenas em competições virtuais. 

Os jogos digitais foram conquistando espaços cada vez maiores na vida das pessoas e, embora 

só possam ter acesso a eles as pessoas que dispõem dos aparelhos tecnológicos necessários, eles já 

fazem parte da vida de alguns milhões de brasileiros. Logo, o potencial dos jogos passou a receber o 

interesse de algumas indústrias, que perceberam, neles, um grande potencial para dinamizar os 

processos de ensino e aprendizagem, o que deu um grande impulso a uma área, na tecnologia, 

especialmente “dedicada à aplicação de games na aprendizagem, chamada de Digital Game-Based 
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Learning (DGBL)”, conforme Van Eck1. Os interesses da DGBL estão voltados para o 

desenvolvimento de games comerciais que contemplem conteúdos escolares, constituindo-se em 

ferramentas importantes para o estímulo e a potencialização da aprendizagem. 

Podemos assinalar o início da indústria de jogos digitais nos anos 1970, com a popularização 

da internet, período em que o Japão e os Estados Unidos apresentam muitos avanços, tanto no campo 

das tecnologias digitais quanto nas tecnologias eletrônicas e da informação e da comunicação. 

No entanto, pode-se afirmar que o fenômeno da gamificação é relativamente novo, com a 

prática de jogos digitais se expandindo e popularizando no Brasil, a partir do acesso às tecnologias 

digitais por meio dos telefones celulares. No entanto, o conceito de gamificação não é novo, existe 

desde 1970, período em que o termo era associado à programação e desenvolvimento de softwares, e 

atribui-se a Nick Pelling, em 2002, a criação e emprego do termo2. 

 

 

Em que consiste essa metodologia? 
 

Embora pareçam similares, há diferenças entre aprendizagem baseada em jogos e 

gamificação. A aprendizagem baseada em jogos consiste no uso dos jogos como meio para ensinar 

algum conteúdo, em momentos planejados pelo professor. São jogos que já existem no universo dos 

estudantes, não apenas os digitais, sendo que estes dominam a maneira de jogar, necessitando apenas 

que o professor faça as adequações necessárias entre o assunto, o jogo e a capacidade do jogador 

aplicar o que aprendeu por meio do jogo.3 

Gamificação é termo que designa a utilização da dinâmica de jogos digitais, como o sistema 

de recompensas e o estabelecimento de ranking dos jogadores, que contribui para despertar a 

motivação e o interesse dos estudantes pela aprendizagem, em situações de ensino e aprendizagem. 

Embora Papert4 já tenha levantado expectativas, no sentido de utilização dos jogos digitais na 

aprendizagem, por volta dos anos 1980, nessa época a evolução digital ainda não apresentava os 

recursos de acessibilidade como na atualidade, por meio de aparelhos celulares de última geração e 

com a popularização do uso dos smartphones. 

Implementar a gamificação (termo criado em 2002) como parte do processo pedagógico 

redireciona as ações dos professores para o desenvolvimento da lógica, para seguir regras, tornando 

o processo de aprendizagem mais ativo e enriquecedor. Pelas suas características, a gamificação é 

uma das estratégias que mais contribui para a potencialização da aprendizagem em várias áreas do 

conhecimento e em vários contextos dos conteúdos curriculares, para o desenvolvimento das funções 

executivas (memória de trabalho, flexibilidade mental e autocontrole), bem como para o 

desenvolvimento de competências socioemocionais, pois ao mesmo tempo que desperta a 

competitividade, contribui para a socialização dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 
1 Citado por FARDO, Marcelo Luís. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. RENOTE – Revista 

Novas Tecnologias na Educação, v. 11, n. 1, julho 2013. Disponível em 

<https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/41629/26409>. Acesso em 12 ago. 2021. P. 1.  
2 BONENFANT, Maude & GENVO Sébastien. Une approche située et critique du concept de gamification. Sciences du 

jeu [En ligne], n. 2, 2014. Disponível em: <http://sdj.revues.org/286>.  
3 PRENSKY M. Digital Game-Based Learning, McGraw-Hill, 2001. 
4 PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/41629/26409
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Quais os objetivos dessa metodologia? 
 

Em contextos de aprendizagem, a gamificação pode ser utilizada para despertar o interesse 

dos estudantes para um determinado conteúdo, bem como para desenvolver a criatividade e a 

autonomia e, também, para a resolução de problemas.  

 

 

Passos           
 

1. Planejamento: 

 

Planejar cuidadosamente cada etapa da atividade gamificada para que a atividade seja 

efetivamente pedagógica, isto é, contribua para a aprendizagem de um determinado conteúdo. De 

acordo com a neurociência cognitiva, pode-se definir aprendizado como o processo de organização 

da informação, que se repete, contribuindo para a formação da memória, até que seja possível o seu 

armazenamento, que possibilite sua evocação em uma situação futura.5  

Sem o planejamento adequado, a atividade pode se converter facilmente em apenas um 

momento de descontração, de lazer, durante a aula. Ressalta-se que, no processo de gamificação, a 

provocação que estimule o estudante a pensar criativamente, de forma não linear, é fundamental. 

Nesse momento, estimula-se a flexibilidade cognitiva, uma vez que o estudante deve buscar novos 

caminhos e reorganizar pensamentos, reflexões e respostas para a solução de problemas. 

Feita essa reflexão, ele pode passar para os estágios subsequentes: 

a) Definir o objetivo – o professor deve definir, de maneira clara, os objetivos e habilidades a 

serem desenvolvidas na aula e o que ele pretende alcançar com a atividade de gamificação. 

Para isso, ele deve decidir se vai abarcar apenas um conteúdo, ou aproveitar as possibilidades 

interdisciplinares oferecidas por alguns conteúdos.  

b) Dividir o conteúdo de acordo com o número de aulas desejado, pensando estrategicamente 

cada aula como uma “fase” do jogo. 

 
5 GAZZANINGA, Michael S.; IVRY, Richard B.; MANGUN, George R. Neurociência cognitiva: a biologia da mente. 2 

ed.  Porto Alegre: Artmed, 2006. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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c) Imaginar cenários diferentes e possíveis para cada aula, articulados ao conteúdo, aumentando 

o nível de complexidade das exigências, para estimular o aluno a “passar de nível”. 

d) Formular situações-problema cuja resolução vai depender de uma ação colaborativa entre os 

estudantes, estimulando o desenvolvimento do pensamento estratégico, da memória de 

trabalho e do autocontrole. 

e) Pensar uma forma de estimular os avanços de “nível”, por meio de pontos que serão 

computados para a avaliação do conteúdo. 

f) Implementar as ferramentas apropriadas para o que se quer realizar e desenvolver, conforme 

Prazeres6: “Dinâmica: Emoções (competitividade, felicidade e frustração), progressão e 

relacionamentos (interações sociais por meio da cooperação e competição). Mecânica: 

Desafios, competição, cooperação, feedback, recompensas, turnos e estados de vitória. 

Componentes: Conquistas, distintivos, placares, níveis, pontos e equipes”. 

 

 

2. Desenvolvimento: 

 

Nessa etapa, o professor faz a apresentação da atividade aos estudantes, detalhando a 

participação dos grupos e os objetivos do trabalho. 

a) Convidar os estudantes para que se organizem em grupos e que cada um busque assumir 

diferentes papéis, conforme se identifique com o que se espera dele: competidor, socializador, 

conquistador ou explorador. 

b) Os grupos poderão criar Avatares para seus personagens, se o ambiente online possibilitar 

essa experiência. 

c) Deixar o objetivo bem claro para os estudantes, para que eles saibam o que se espera deles, 

até onde devem chegar. 

d) Explicar como serão as atividades a serem cumpridas, se serão apenas pistas, como deverão 

encontrá-las, ou se serão fornecidas dicas pelo professor. 

e) Procurar utilizar recursos tecnológicos, como o celular ou a TV conectada à Internet, ou 

computadores na sala de informática. 

f) Estabelecer o roteiro a ser cumprido, explicitando as “missões” a serem desvendadas pelos 

estudantes, buscando ativar a curiosidade, sempre procurando fazer a articulação entre o jogo 

e os conteúdos que estão sendo trabalhados. 

g) Combinar com os estudantes que, a cada parte do jogo solucionada, eles receberão uma parte 

de um “pergaminho”, ou de um quebra-cabeças, com revelações sobre a atividade que está 

sendo desenvolvida, que deverá ser montado ao final – pode ser o resumo das principais partes 

do conteúdo que está sendo trabalhado. 

h) Conversar com os estudantes sobre a possibilidade de utilizar os pontos obtidos na atividade 

como componentes da avaliação. 

 

 

3. Finalização: 

 

Terminado o jogo, o professor pode aproveitar a empolgação dos estudantes e realizar 

atividades que contribuam para a sistematização do conteúdo trabalhado, buscando formas criativas 

que possibilitem a expressão dos estudantes. 

 
6 PRAZERES, Ilson Mendonça Soares; OLIVEIRA, Carloney Alves de. Gamificação em sala de aula uma proposta 

didática para o ensino do campo multiplicativo com o apoio da gamificação. Produto educacional. Dissertação. 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM). UFAL, 2019. 
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a) Promover discussões sobre os aspectos mais importantes da experiência, relacionados ao 

conteúdo em questão, por meio de chuva de ideias, que serão registradas no quadro, com giz, 

ou em papel, sugerindo que essas ideias podem ser organizadas de forma criativa, ainda em 

grupo.  

b) Os grupos poderão trocar suas anotações, para a análise e reflexão dos colegas, com 

possibilidades de ampliação dos textos ou sugestão para abordagens mais significativas. 

c) Os estudantes poderão compartilhar seus registros em redes sociais, para que todos tenham 

acesso a esse material para consultas futuras. 

d) Poderá ser criado um blog, onde os estudantes farão o registro de suas impressões e 

comentários sobre a atividade. 

e) Desde que os estudantes tenham concordado, contabilizar os pontos obtidos no mapa de 

avaliação da turma.  
 

 

Quais pontos fortes de aprendizagem que esta metodologia favorece?   
 

a)  Melhora a capacidade de memorização do aluno, pois os jogos normalmente apresentam 

muitos estímulos visuais e auditivos e, quando bem selecionados, de acordo com o conteúdo 

pretendido, contribuem para a memorização dos aspectos importantes do conteúdo a serem 

fixados. 

b) Torna o conteúdo mais atrativo, porque a ludicidade presente no jogo predispõe o aluno à 

aprendizagem. 

c) Ajuda a desenvolver a autonomia e a reflexão do aluno, pois ele deve fazer escolhas e, ainda, 

fazer a melhor escolha, tornando-se responsável por ela, para poder “avançar” no jogo. 

d) Quando o jogo é realizado em duplas ou grupos, os estudantes se sentem mais motivados, mas 

também aprendem a ouvir e respeitar a opinião do outro, dialogando e expondo suas ideias. 

e) Para poder “avançar”, o aluno tem que se manter concentrado, não pode dispersar a atenção, 

pois as ações nos jogos devem ser realizadas com tempo pré-estabelecido. 

f) Ao discutir com seus pares, ou solicitar a mediação do professor, o aluno se torna protagonista 

no processo de acesso ao conhecimento, o que melhora a assimilação dos conteúdos. 

g) Aumenta a criatividade, porque na gamificação não se trabalha com o pensamento linear, o 

aluno deve buscar estratégias que lhe possibilitem alcançar o resultado pretendido. 

h) Ao buscar novas estratégias para a solução dos problemas, o aluno consegue, também, um 

aumento de produtividade, ele aprende mais. 

i) O feedback imediato que o jogo oportuniza permite que o próprio aluno avalie seu 

desempenho e possa se esforçar mais para melhorar seu rendimento. 
 

 

Pontos fortes da estratégia adotada para avaliar a aprendizagem 
 

a) Contribui para aprender a trabalhar em grupo, estimulando a aprendizagem colaborativa e o 

desempenho coletivo.  

b) Contribui para uma aprendizagem mais efetiva, porque se trabalha o conteúdo em etapas, as 

quais devem ser “vencidas” para que possa avançar. 

c) Possibilita que o aluno identifique seus pontos fortes e pontos fracos, possibilitando-lhe traçar 

alternativas para melhorar o próprio desempenho. 

d) Os estudantes desenvolvem atitudes mais positivas em relação ao conteúdo. 

e) Contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para habilidades de análise e síntese. 

f) A utilização dos canais multissensoriais amplia as habilidades de aprendizagem do aluno. 
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Dicas  
 

Ao aplicar a gamificação em sala de aula, lembre-se de: 

a) Planejar cuidadosamente a atividade, para que os objetivos pretendidos sejam alcançados. 

b) Selecionar previamente o material a ser utilizado, ou solicitar aos estudantes que 

providenciem com antecedência tudo o que será necessário. 

c) Se a atividade for desenvolvida em ambiente digital, testar previamente o funcionamento dos 

aparelhos e plataformas a serem utilizados.  

d) Dimensionar os materiais a serem utilizados (cartolina, papéis, fita e outros). 

e) Montar um modelo para saber exatamente como explicar a confecção do material ao aluno. 

f) Redigir um passo a passo tanto para o acesso digital, quanto para a confecção do material em 

sala. 

g) Disponibilizar o roteiro, ou passo a passo, para os estudantes, via redes sociais. 

h) Informar à turma que a atividade será realizada, e quando, para que todos possam comparecer. 

i) Permitir que o aluno crie seus caminhos para a realização da aprendizagem. 

j) Reconhecer e valorizar os esforços dos estudantes, para que o jogo contribua efetivamente 

para a aprendizagem. 

 

 

Adaptações 
 

As adaptações a serem realizadas vão depender do game a ser utilizado. 

a) Storytelling – consiste na habilidade de contar histórias, com a utilização de enredos 

elaborados, que envolvam o aluno, com apoio de recursos visuais – pode ser utilizada com 

qualquer conteúdo, desde a educação infantil ao ensino superior, bastando o professor ser 

criativo e disponibilizar recursos e apontar situações que exijam reflexão e análise. 

b) Caça ao Tesouro – digital ou com recursos materiais encontrados facilmente na escola, ou na 

casa dos estudantes, também pode ser adaptada a qualquer conteúdo, pois o “tesouro” pode 

ser a resposta a uma questão fundamental do conteúdo que está sendo estudado. 

 

 

Cuidados que se deve ter 
 

a) Lembrar-se que, em atividades de gamificação, o professor deve atuar como mediador, 

delegar ao aluno o protagonismo no processo de aprendizagem. 

b) Calcular o tempo para que a atividade não finalize antes ou depois do tempo – ambas as 

situações provocam desconforto, desmotivam os estudantes. 

c) Informar aos colegas professores e à gestão da escola sobre a realização da atividade, 

principalmente se os estudantes tiverem que se movimentar dentro da sala de aula. 

d) Reservar os espaços necessários para a atividade, com antecedência, para não precisar 

improvisar. 
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Resumo  

 

Apresentar a construção e fundamentação teórica de uma estrutura/modelo/protótipo cortical em 

forma de capacete, capaz de proporcionar de forma ativa o conhecimento das bases neurais envolvidas 

no processo de aprendizagem.  

 

 

Palavras-chave:  

Aprendizagem; Bases neurais; Modelo cortical. 

 

 

Considerações iniciais 
 

A aquisição de habilidades motoras, cognitivas e emocionais são dependentes de bases 

biopsicosociais1. A neurociências, área de conhecimento que investiga o sistema nervoso como centro 

de controle do organismo humano, capaz de receber, processar e emitir comandos para a realização 

de comportamentos adaptativos ao ambiente interno e externo do organismo, contribui de forma 

significativa para a transformação da concepção de aprendizagem2. Assim, a partir do conhecimento 

do sistema nervoso é possível alcançar a compreensão da associação essencial de todo o 

comportamento humano com bases neurais, de uma compleição biológica que se formou em milhares 

de anos e levou o ser humano à conquista do ambiente3. Desde o mais simples movimento até o mais 

 
1 COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. Neurociência e Educação. Como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
2 ROTTA, N. T.; BRIDI FILHO, C. A.; BRIDI, F. R. S. Plasticidade Cerebral e aprendizagem. Abordagem multidisciplinar. Porto 

Alegre: Artmed, 2018.  
3 DAMÁSIO, A. A estranha ordem das coisas. As origens biológicas dos sentimentos e da cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2018.  
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complexo raciocínio intelectual ou percepção, há a participação de estruturas neurais, um aparato 

biológico que recebe o estímulo, o processa através de transmissão elétrica e química, formando redes 

de conexões e possibilitando a elaboração de comportamentos complexos únicos4.  

A aprendizagem humana é uma das consequência mais importante do funcionamento do 

sistema nervoso, pois garante a capacidade de adaptação do organismo, em diferentes momentos da 

vida5. Assim, a aprendizagem é uma mudança que acontece no aparato neural, se expressa no 

comportamento e permite que o indivíduo corresponda às exigências de diferentes momentos do seu 

desenvolvimento ontológico e às transformações ambientais, e crie o mundo conforme a lógica e a 

emoção, que são habilidades do cérebro humano6.  

Desse modo, investigar o cérebro é uma necessidade para a compreensão dos processos de 

aprendizagem. Em cursos de formação de profissionais para a educação, toma importância sine qua 

non a apresentação das estruturas biológicas que estão na base dos processos de aprendizagem. Todo 

o processo de aquisição de habilidades motoras, letramento e alfabetização, desenvolvimento de 

habilidades matemáticas, assim como o desenvolvimento emocional e social, passa pelo 

desenvolvimento de estruturas do sistema nervoso central. A mielinização de áreas corticais 

específicas irá proporcionar a aquisição de funções como linguagem, coordenação motora, formação 

de percepção auditiva, percepção visual, somestesia, orientação espacial e temporal,  esquema 

corporal, assim como muitas outras funções essenciais para a aprendizagem de conteúdos 

acadêmicos7.  

Sendo assim, a proposta que será apresentada surge da necessidade de compreensão das 

estruturas corticais envolvidas no processo de aprendizagem. Nem sempre é possível ter acesso a 

laboratórios de neuroanatomia, ou a peças anatômicas que possibilitem a visualização das estruturas 

anatômicas do sistema nervoso. Assim, a construção de um protótipo cortical fornece aos estudantes, 

de forma ativa, um contato prático com o modelo de estrutura cortical e as relações com as funções 

mentais superiores. Torna-se um desafio trazer para os cursos voltados para a educação a perspectiva 

biológica da aprendizagem; a proposta de construção de um modelo cortical permite tanto contato 

com questões neuroanatomicas, quanto neurofisiológicas e neurofuncionais.  

Essa proposta de metodologia ativa de construção de um modelo cortical foi idealizada pelo 

prof. Alfred Sholl-Franco, biólogo e professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ)8.    

 

 

Objetivos da metodologia de construção de um modelo cortical  
 

A construção de um modelo cortical proporciona, de forma geral, conhecer as áreas corticais 

envolvidas em processos cognitivos, motores e sensoriais; assim, é possivel:   

 

1. Investigar as principais estruturas neuroanatômicas do córtex humano envolvidas no processo 

de aprendizagem;  

2. Identificar as funções mentais superiores localizadas em áreas especificas do córtex humano 

e suas relações com o funcionamento cortical global; 

3. Compreender a relação entre a aquisição de habilidades acadêmicas e o desenvolvimento das 

áreas corticais.   

 
4 NICOLELIS, M. O verdadeiro Criador de tudo. Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. São Paulo: 

Planeta, 2020.  
5 LAMBERT, K.; KINSLEY, C. H. Neurociência clínica. As bases neurobiológicas da saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
6 RAMACHANDRAN, V. S. O que o cérebro tem para contar. Desvendando os mistérios da natureza humana. RJ: Zahar, 2014.  
7 KRUSZIELSKI, L. Fundamentos de neurofisiologia. Uma introdução para educadores. Curitiba: InterSaberes, 2019.  
8 Museu Itinerante de Neurociências. Capacete do cérebro. Acesso em 26/09/2021: http://www.cienciasecognicao.org/min/?p=6627  

http://www.cienciasecognicao.org/min/?p=6627
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Descrição da metodologia de construção do modelo cortical  
 

São muitas as possibilidades de materiais que podem ser usados para a construção de um 

modelo cortical, tanto através do uso de massinha de modelar, quanto com o uso de argila e até mesmo 

a partir de pasta americana (tipo de cobertura lisa e consistente, usada na confeitaria para cobertura 

de bolos e cupcakes). Entretanto, a proposta aqui apresentada permite a construção de um modelo em 

forma de capacete, usando folhas de papel sulfite. Seguem instruções para a construção do modelo 

cortical em forma de capacete.  

 

 

I. Preparação da metodologia  

 

A realização dos objetivos da atividade depende da preparação dos itens a seguir:   

 

a) Download imagens  

Fazer o download das imagens dos hemisférios direito e esquerdo, conforme imagens 

apresentadas abaixo e que também podem ser encontradas no site do Museu Itinerante de 

neurociências (MIN)9. 

 

b) Impressão imagens  

Imprimir cada hemisfério em páginas separadas, ambas no mesmo formato (A4).  

 

c) Outros materiais  

Providenciar quantidade adequada ao grupo dos materiais listados abaixo:  

• Giz de cera ou lápis de cor;   

• Tesoura;  

 
9 Cf. <http://www.cienciasecognicao.org/min/?page_id=1297>: link com a versão em Adobe Acrobat, ou a figura em formato .png, 

acesso em 26/09/2021. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 

http://www.cienciasecognicao.org/min/?page_id=1297:


35 
 

• Fita adesiva;  

• Grampeador.  

 

 

II. Realização da metodologia  

 

A execução da atividade é um momento dinâmico, composto pelas etapas a seguir.  

 

a) Pintura  

Os hemisférios cerebrais precisam ser coloridos, de tal forma que seja possível salientar os 

lobos cerebrais e as principais áreas de interesse. Há a possibilidade de orientar a pintura, enfatizando 

o processo de desenvolvimento cortical, desde as áreas posteriores até as áreas anteriores do lobo 

frontal. Esse processo indica a mielinização cortical, ou seja, o amadurecimento do cérebro.  

A pintura dos lobos também proporciona o conhecimento dos sulcos mais importantes e que 

delimitam as áreas corticais, podendo-se colorir, de forma a evidenciar importantes regiões da 

motricidade e áreas sensitivas, assim como regiões da linguagem (áreas motoras e da compreensão 

da fala).  

O uso de diferentes cores também pode indicar a ênfase nas funções corticais, com cores 

quentes para áreas mais significativas do processo de aprendizagem, ou que são de maior interesse 

do estudante. Pode-se criar uma legenda para as cores.  

 

b) Recortar 

Após colorir os dois hemisférios cerebrais, o modelo cortical deve ser recortado na linha 

tracejada ao redor de cada hemisfério. Assim, a primeira etapa de recorte é ao redor de cada um dos 

hemisférios. A segunda etapa de recorte está relacionada com os pequenos tracejados que partem da 

borda dos hemisférios, ao longo da fissura longitudinal, para o interior do cortex. Atenção para esta 

segunda etapa de recorte, pois o recorte deve ser somente ao longo do tracejado e não retirar as partes 

brancas. Estas deverão ser unidas através do interior de cada hemisfério, com fita adesiva ou 

grampeador, formando uma espécie de cuia.  

 

c) Junção dos Hemisférios 

A junção dos dois hemisférios deve acontecer através de um grampo que une as duas metades 

dos lobos frontais e outro grampo que unirá as outras duas metades dos lobos occipitais. Em seguida, 

passar uma fita adesiva ao longo da fissura longitudinal, na parte interna do modelo cortical.  

Quando os participantes fazem a junção dos hemisférios, muitas vezes ocorre de colocarem o 

lobo temporal no topo do modelo cortical, sendo uma ocasião importante para tratar dos eixos de 

orientação de anatomia dos hemisférios, distinguindo regiões anteriores, posteriores e laterais. 

 

 

III. Modelo Cortical pronto  

 

Há a possibilidade de usar o modelo cortical em forma de capacete, localizando o lobo frontal 

na parte anterior da cabeça e o lobo occipital na porção posterior, assim como posicionando o lobo 

temporal na altura das orelhas e o lobo parietal na lateral da cabeça.   
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Destaques da metodologia do modelo cortical  
 

A principal contribuição desta metodologia de construção de um modelo cortical é 

proporcionar contato com as neurociências e mostrar a importância desta área do conhecimento para 

a educação, por meio de uma atividade dinâmica que facilita a manipulação e visualização das 

estruturas biológicas responsáveis pelo comportamento motor, sensorial, cognitivo e intelectivo10. Os 

conteúdos de neuroanatomia, neurofisiologia e neuropsicologia são apresentados de forma ativa e 

possibilitam uma compreensão indutiva, ou seja, a partir da identificação das áreas corticais é possível 

fazer a relação com a atividade mental superior do ser humano. Por exemplo, a identificação da área 

de Broca permite o reconhecimento da área motora da fala no hemisfério esquerdo e, respectivamente, 

demanda a identificação da área de Wernicke, que corresponde à área de compreensão da fala no 

hemisfério esquerdo, em regiões do lobo temporal11.      

A avaliação da aprendizagem dos participantes pode ocorrer já durante a realização da 

atividade, pois ao pintar as áreas correspondentes a cada lobo cortical, cada participante identifica as 

fronteiras que delimitam os lobos através dos sulcos ou limites não tão bem estabelecidos e que 

indicam a relação que existe entre as várias áreas corticais. Assim se tem a verificação da 

aprendizagem de regiões anatômicas. Ao se pensar em colorir as diferentes regiões com indicação de 

funções mentais importantes para cada uma das regiões corticais, há a possibilidade de contato com 

as funções cognitivas, motoras e sensitivas, assim como outras que estão intimamente relacionadas 

com as regiões corticais, sendo possível verificar a identificação do estímulo, até a formação da 

percepção correspondente.    

Ainda, ao formar grupos de participantes, de acordo com cada hemisfério cerebral ou lobo 

cortical, podem ser trabalhados aspectos das funções mentais superiores e a relação com a 

aprendizagem. Os grupos podem trazer exemplos de processos cognitivos exigidos para o 

desenvolvimento de habilidades, as quais estão diretamente ligadas com os estímulos acadêmicos.    

 

 

Considerações finais  
 

O futuro da educação passa pela compreensão das evidencias neurais trazidas pelas 

neurociências, pois se queremos tratar de aprendizagem considerando todos os elementos que 

otimizam esse processo humano de adaptação, então o entendimento da base biológica da 

aprendizagem é condição essencial12. O cérebro continua sendo um dos órgãos mais desconhecidos, 

pois a ciência ainda não é capaz de explicar toda a complexidade da consciência humana e como as 

atividades mentais estão dependentes de um emaranhado de células. Entretanto, o que sabemos sobre 

o funcionamento do cérebro permite considerar esse órgão como o mais poderoso processador 

biológico de informações, com características únicas, composto por células que se comunicam, 

formam circuitos neurais, trocam informações, transmitem dados e constituem complexas unidades, 

que dão base para todos os comportamentos humanos13.  

A atividade de construção de um modelo cortical para a compreensão da neuroanatomia, 

neurofisiologia e funcionalidade das funções mentais superiores contribui para trazer ao mundo da 

educação a revolução da neurociência. Para embasar as transformações que a neurociência 

proporciona para a compreensão do comportamento, é importante iniciar a atividade proposta com 

uma introdução sobre a história da neurociência, desde as concepções cardiocentristas do 

 
10 KANDEL, E. R. Princípios de Neurociências. Porto Alegre: Artmed, 2014.  
11 DEHAENE, S. Os neurônios da leitura. Como a ciência explica a nossa capacidade de ler. São Paulo: Penso, 2009.  
12 BOALER, J. Mentalidades Matemáticas. Porto Alegre: Penso, 2018.  
13 KANDEL, E. R. Mentes Diferentes. O que cérebros incomuns revelam sobre nós. Barueri: Manole, 2020.  
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funcionamento cognitivo e emocional, até chegar às discussões encefalocentristas das neurociências 

e as diferentes vertentes de teóricos localizacionistas e holistas. Essa fundamentação histórica 

aumenta a compreensão da descoberta do cérebro como centro de processamento de todo o 

comportamento, de construção da percepção e da relação fundamental com o processo de 

aprendizagem. Também permite que se verifiquem as discussões entre o localizacionismo funcional 

e a necessidade de um cérebro completo para a harmonia da expressão comportamental14.   

O estudo dos neurônios também pode ser tratado de forma dinâmica, através da construção de 

modelos neuronais com massa de modelar, identificando as estruturas dos dentritos, corpo celular, 

axônio, terminal axonal, bainha de mielina, etc. O estudo dos neurônios é o momento inicial para a 

exploração anatômica do córtex, composto por neurônios que se comunicam através das sinapses e 

formam os lobos corticais. 

O modelo cortical proposto é uma das possibilidades dinâmicas de acessar os conhecimentos 

da neurociência e relacionar com as áreas de estudo da educação. Também podem ser construídos 

modelos de cortex cerebral com diversos materiais, como argila, a qual proporciona a construção dos 

sulcos, circunvoluções e fissuras que caracterizam o cortex humano e delimitam as áreas corticais.  

Conhecer as neurociências e aplicá-las na educação é criar possibilidades de compreensão do 

desenvolvimento em momentos importantes da aquisição de habilidades, mobilizando a estimulação 

acadêmica de forma eficiente e eficaz, tanto em condições normais quanto alteradas de aprendizagem.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 GAZZANIGA, M. S.; HEATHERTON, T. F. Ciência Psicológica. Mente, cérebro e comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
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Figura 1 – Hemisfério Direito15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
15 MIN: Museu Itinerante de Neurociências. Capacete do cérebro. Acesso em 26/09/2021:  

http://www.cienciasecognicao.org/min/?p=6627 
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Figura 2 – Hemisfério Esquerdo16 

 

 
 

 

 

 

 
16 MIN: Museu Itinerante de Neurociências. Capacete do cérebro. Acesso em 26/09/2021:  

http://www.cienciasecognicao.org/min/?p=6627 
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Resumo  

 

A metodologia apresentada neste guia é baseada em partes do filme Everest, de 2015. A harmonia é 

baseada no raciocínio lógico, em questionamentos e hipóteses, desafios, comparações, motivação, 

atingimento de meta e superações. 

 

 

Palavras-chave:  

Metodologia ativa; Motivação; Atingimento de metas; Superação de metas. 

 

 

Sobre a metodologia 
 

A metodologia surgiu pela necessidade de treinamento de vendas em grandes empresas que 

buscam atingir seus resultados e superar suas metas. Os autores do guia, ao analisarem os desafios e 

superações que o filme Everest1 relata através de fatos reais, trazem o contexto para o mundo 

corporativo e acadêmico. O filme aborda inúmeras questões motivacionais, que fazem os gestores 

e/ou acadêmicos refletir sobre suas qualificações atuais, trabalho em equipe, planejamento e sobre 

como o ser humano pode evoluir ao longo tempo, estudando acontecimentos passados.  

Essa metodologia consiste em mostrar que agir por instinto nem sempre nos traz aos resultados 

esperados. Segundo Jung2, os instintos são forças motivadoras do processo psíquico. Os instintos em 

si não são criativos, mas são movidos por uma necessidade interior, e se repetem tanto nos 

 
1 Lançamento 17 de setembro de 2015 (Brasil) - Diretor: Baltasar Kormákur - Produção: Tim Bevan; Eric Fellner; Baltasar 

Kormákur; Nicky Kentish Barnes; Tyler Thompson; Brian Oliver. 
2 JUNG, Carl Gustav: Instinto e Inconsciente. Pedagogia ao Pé da Letra, 2018. Disponível em: 

<https://pedagogiaaopedaletra.com/carl-gustav-jung-instinto-e-inconsciente/>. Acesso em: 12 de setembro de 2021. 
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comportamentos de uma pessoa como de um grupo de pessoas. Ainda segundo Jung, o instinto é uma 

parte do nosso comportamento que não é fruto do nosso aprendizado, ou seja, o meio em que vivemos 

e nosso aprendizado ao longo da vida podem influenciar muito o modo pelo qual nos expressamos e 

agimos instintivamente. 

 

 

Objetivos da metodologia 
 

Esta metodologia tem por motivo refletir com os acadêmicos a importância de não desistir na 

primeira tentativa de alcance de um objetivo. Objetivos tanto pessoais como profissionais são 

propósitos para alcançar algo. Edmund Hillary foi um dos famosos alpinista e explorador pela 

escalada bem-sucedida ao Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. O montanhista, em uma 

de suas falas, comenta: “Monte Everest, você me venceu esta primeira vez. Mas eu irei vencê-lo no 

próximo ano, por uma razão muito simples: você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu 

ainda estou crescendo!” (1953). 

A vontade e propósito de vida pessoal e profissional também são destaques no objetivo desta 

metodologia. Segundo Schopenhauer3, a vontade de atingir um objetivo sempre é superado por outra 

maior; a vontade se manifesta no ser humano a partir de seu querer consciente do mundo; o corpo é 

o objeto imediato da vontade. A vontade é o elemento fundamental a fim de trazer o sentido das coisas 

e do mundo. É essa união entre o corpo e o sentimento, que proporciona essa essência.  

E, quando se trata de propósito de vida, muitas vezes existe o questionamento sobre o por que 

se busca tal objetivo. Outro alpinista e explorador do monte Everest, George Mallory, ao ser 

perguntado repetidamente por repórteres em Nova Iorque, durante uma série de conferências, sobre 

por que motivo queria escalar o Monte Everest, replicou a um deles: “Porque ele está lá”. Para Salim4, 

um propósito é mais amplo que uma missão, justamente pela proporção do impacto 

desproporcionalmente grande que necessita causar.  

 

 

Foco na aprendizagem  
 

Esta metodologia tem como principais objetivos, focados na aprendizagem:  

1. Utilizar de forma lúdica a analogia de uma escalada ao Everest; 

2. Refletir sobre o momento presente, a situação atual; 

3. Engajar os participantes para o trabalho em equipe; 

4. Desenvolver um plano de ação, uma situação futura, a definição de um objetivo que se deseja 

atingir; 

5. Aplicar processos e ferramentas que auxiliem na execução de como chegar ao objetivo; 

6. Refletir sobre o objetivo atingido e como poderia ser melhor. 

 

 

Descrição da metodologia  
 

Para aplicação desta metodologia ativa “rumo ao cume”, há a possibilidade de utilizar diversas 

técnicas, como a aprendizagem baseada na rotação por estações, em times, a aprendizagem baseada 

em problemas e a instrução entre pares. 

 
3 SCHOPENHAUER, Arthur.  Mundo como vontade e representação. 2007. 
4 SALIM, Ismail; MALONE, Michael; YURI, Van Geest. Organizações Exponenciais. Edição padrão, 2018. 
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1º Passo: Onde estamos hoje e por que estar lá?  

 

O primeiro passo consiste nos acadêmicos/profissionais refletirem sobre o desafio da 

expedição, ou seja, do objetivo que desejam atingir. Esta fase é considerada no modelo como “Camp 

1: zona de aclimatação”. Com alusão ao filme, nesta fase, a primeira consequência da altitude é a 

diminuição do oxigênio que se respira; esta primeira escalada propriamente dita do Everest é de 

aproximadamente 3000 metros, isto porque até chegar à base da montanha, já se está numa altitude 

de mais ou menos 5000 metros.  

 
Figura 1 - Camp 1 – Zona de Aclimatação 

 
Fonte: Adaptado da Revista Galileu. Globo, 2019. 

 

 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Para o mundo acadêmico/profissional, passa-se que “todo cuidado é pouco”; por isso, há 

necessidade de lançar para as equipes várias perguntas, que expliquem a condição atual. Para 

exemplificar esta metodologia ativa, será tratada como alusão à chegada ao cume do Monte Everest 

a superação de metas de vendas; as perguntas abaixo devem ser respondidas: 

 

• Estamos preparados para atingir nossa meta?  

• Quem são os principais oponentes?  

• Qual nosso posicionamento e da concorrência? 

• Quais os principais diferenciais?  

• Quais as principais fraquezas? 

• Quais barreiras iremos enfrentar?        

• Que ferramentas impactam o objetivo?     

• Quais processos são necessários para melhorar a produtividade?   

• Como podemos trazer esse objetivo com menores riscos? 

 

Nesta primeira fase da metodologia, reúnem-se as equipes e, através da técnica Rotação por 

Estações e através de uma análise de SWOT, serão descritos pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças, além das apresentações de todas as fragilidades e potencialidades das equipes.  

 

 

2º Passo: Engajamento das equipes  

 

Neste segundo passo, antes de seguir em frente, é preciso testar o engajamento das equipes, o 

quanto estão preparadas para trabalharem juntas e chegarem ao topo do Monte Everest. Esta fase é 

considerada no modelo como “Camp 2: zona de adaptação”. Com alusão ao filme, nesta fase o 

cansaço aumenta, há falta de oxigênio no cérebro e isso pode trazer confusão mental, baixo esforço e 

raciocínio. 

 
Figura 2 - Camp 2 – Zona de Adaptação 

 
Fonte: Adaptado da Revista Galileu. Globo, 2019. 
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Para o mundo acadêmico/profissional trabalha-se: 

 

• Desenvolvimento de Lideranças positivas no grupo; 

• Adoção de um plano de comunicação interna; 

• Listagem de todas as tarefas a serem realizadas; 

• Rever as potencialidades de cada colaborador; 

• O que se precisa revisar sobre os treinamentos já realizados; 

• Como as equipes podem ser mais eficientes;   

• Revisitar os diferenciais das equipes; 

• Resgatar os pontos a serem respeitados em termos de fragilidades.    

 

 

3º Passo: Plano de Ação  

 

 O terceiro passo é definir ações necessárias para atingir o objetivo, escrever cronograma e 

prazos, nomear os responsáveis por cada tarefa, rever os recursos financeiros, a capacidade humana 

necessária e o acompanhamento de resultados. Esta fase é considerada no modelo como “Camp 3: 

zona de preparação”. Com alusão ao filme, nesta fase há necessidade de oxigênio artificial e 

qualquer despreparo pode levar à falência de órgãos. 

 
Figura 3 - Camp 3 – Zona de Preparação 

 
Fonte: Adaptado da revista Galileu. Globo, 2019. 

 

Para o mundo acadêmico/profissional, nesta fase são escritas: 

 

• As metas mensuráveis; 

• Estabelecimento de prazos, o tempo é crucial; 

• Ter uma representação visual do plano de ação; 

• Prever situações de riscos; 

• Estruturar planos de contingência. 
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4º Passo: Ataque ao Cume  

 

 No quarto e último passo, uma vez que o plano é estabelecido e compartilhado com a equipe, 

chega-se muito perto de atingir a meta; esta, porém, é uma etapa que pode colocar o plano em risco, 

por questões de ansiedade e descarte de partes importantes do processo anteriormente planejado. 

Dificuldades como pontualidade no tempo previsto em Forecast para o ataque também se torna um 

complicador. A proximidade de atingir um objetivo, diminuindo a atenção ao risco, causa efeitos 

devastadores para as equipes e o planejamento do processo.  Esta fase é considerada no modelo como 

“Camp 4: zona da morte”. Por mais que o tempo esteja se esgotando e o raciocínio fica cansado, é 

preciso ter presença efetiva dos líderes para finalização do processo. Com alusão ao filme, tão 

importante quanto o ataque ao cume é o desafio de trazer todos os envolvidos, com segurança, ao 

Camp 1 e traçar novos propósitos. 

 
Figura 4 - Camp 4 – Zona da Morte 

 
Fonte: Adaptado da revista Galileu. Globo, 2019. 

 

Para o mundo acadêmico/profissional, nesta fase são descritas: 

 

• Celebração de atingimento de metas, já que todos alcançaram o objetivo, e retorno em 

segurança, novamente, ao Camp 1, com novas vontades e propósitos para superação de novos 

desafios; 

• Os processos que podem ser melhorados;  

• Estratégias para ter maior eficiência para o próximo objetivo traçado, uma vez que pessoas 

podem fazer muitas coisas por intuição, porém para se conseguir uma meta ousada, como 

subir o Everest, é preciso de muito planejamento e disciplina, pouca intuição e muita 

capacitação.   
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Pontos fortes que favorecem  

a metodologia 
 

Esta metodologia traz muitos benefícios, tanto para os participantes, bem como para a empresa 

e/ou academia que a aplicar, proporcionando o seguinte processo de reflexão-ação-reflexão: 

• A menção de chegar ao topo foi um esforço de grupo, que não se reduz a pessoas que fazem 

parte de um processo, mas que é um verdadeiro time, com dependência mútua para alcance 

do resultado; 

• A demonstração de processos preparatórios antes da realização do plano de ação; 

• A aprendizagem de lições de vida, que acabam mostrando o que de melhor cada um possui e 

como pode contribuir para o todo; 

• A sensação de recompensa; 

• As vantagens do trabalho em equipe; 

• A aprendizagem de utilização de ferramentas motivacionais e de gestão; 

• Oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 

 

 

Considerações finais 
 

Levando-se em consideração a aplicação desta metodologia no ambiente acadêmico, são 

inúmeras as possibilidades de adaptação. Como dica para as equipes que utilizarem a metodologia, é 

importante anotar as diversas lições que todas as etapas trazem aos grupos, bem como elaborar 

relatórios para replicar aos envolvidos. A disponibilização e discussão dos resultados obtidos em 

todas as etapas proporciona uma revisão de atitudes e comportamentos necessários a qualquer 

plataforma de desenvolvimento de equipes de alta performance. Evidencia-se, no processo de 

aprendizagem, e ilustra-se, na analogia de escalada, a importância de se aprender com a própria 

experiência e com fatos e acontecimentos, sejam de êxito ou de fracasso, como mencionado no roteiro 

do filme Everest e em outros livros que relatam o insucesso daquela escalada de 1996. 

Como a metodologia é baseada nestes fatos, uma das possibilidades é trazer etapas dessa 

escalada ao longo do treinamento, quando a metodologia é executada, proporcionando aos 

participantes garantir a oportunidade de praticar o uso de conceitos da história, representada como 

auxílio na solução de problemas do cotidiano corporativo, bem como acadêmico. E, sobretudo, 

promover a aprendizagem de forma lúdica por meio da interação dos grupos e motivar consenso sobre 

as ações a serem executadas, a necessidade de disciplina e o comprometimento com as regras, para 

conseguir atingir as metas. Segundo o filme, o fato de um desafio ser levado pelo lado emocional, 

pelo instinto, acaba dificultando o processo de sua conclusão. 
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Resumo  

 

O objetivo central do texto é demonstrar um novo método para aplicação na disciplina Jogos 

Empresariais, saindo daqueles modelos engessados, recaindo em algo mais lúdico e aprazível ao olhar 

do discente. 

 

 

Palavras-chave:  

Jogos Empresariais; Estratégia; Gestão de Empresas. 

 

 

Sobre a metodologia 
 

Talvez, o maior desafio de um docente seja tornar a sua disciplina na Graduação e/ou Pós-

graduação aprazível ao olhar do discente, tornando-a eficiente, interessante e eficaz. Mas, sobretudo, 

que tenha consonância com a realidade da Gestão Empresarial vigente no mercado. Ainda pensando 

num aspecto de unir performance, com ferramentas práticas e ferramentas teóricas, mas sobretudo 

mostrar ao discente a necessidade de possuir habilidades estratégicas no intuito de gerenciar os 

conflitos diários existentes dentro de uma organização. 

A partir deste momento, surge o desafio: será possível contemplar todas estas premissas 

unindo-as ao aprendizado, para que seja interessante ao olhar do ensino-aprendizagem? A resposta 

para isto pode estar baseada em um olhar um pouco mais lúdico sobre algo é que é bastante engessado 

dentro da Escola de Negócios, mais precisamente dentro da disciplina Jogos Empresariais. 

Na atualidade, há muitos Jogos Empresariais e, naturalmente, inúmeras metodologias. De 

acordo com Gramigna1, os jogos empresariais podem ser divididos em jogos de comportamento, 

jogos de processamento e jogos de mercado. 

Cada tipo específico procura denotar características as quais o discente (em práticas 

profissionais futuras) deverá explorar em sua participação. Nos jogos de comportamento, são 

analisadas características focadas no relacionamento com demais participantes, bem como relações 

 
1 GRAMIGNA, M.R.M. Jogos de Empresa. São Paulo: Makron Books, 1993. 
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de cooperação e flexibilidade. Os jogos de processamento focam no planejamento, entendido como 

atingimento de metas frente à administração de tempo, recaindo na tomada de decisão assertiva. Os 

jogos de mercado enfatizam o ambiente concorrencial, procurando estabelecer estratégias de 

expansão dentro do ambiente. 

A atividade docente é construída dia após dia, frente a um ambiente de certezas e muitas 

incertezas. É a partir deste ambiente de incertezas que esta metodologia que ora apresentamos foi 

concebida. 

De acordo com o Dicionário Houaiss2, uma metodologia é um corpo de regras e diligências 

para realizar uma pesquisa, um método específico. É através de uma dificuldade que surgiu esta 

proposta de um novo método, em se abordar uma disciplina muito técnica, muitas vezes sendo 

bastante “quadrada”, enquanto o modo de apresentação da mesma. Em se tratando das metodologias 

tradicionais, para Kopittke3 nenhuma outra metodologia permite simular situações de decisão tão 

interessantes e com grande participação dos alunos. Partindo deste pensamento, havia necessidade de 

criar algo diferente. 

A dificuldade comentada anteriormente surgiu após um desacordo comercial existente com o 

cedente do software até então utilizado. Naquele momento, haveria a necessidade de iniciar novo 

semestre com duas turmas, porém, as questões financeiras eram um forte fator impeditivo. 

Em sua concepção, a metodologia consiste em adaptar todo o conceitual por trás da disciplina, 

aliado a uma multiplataforma de Jogos 3D, permitindo aos usuários interagir com outros usuários em 

um ambiente multiverso. 

Como principais objetivos com esta metodologia têm-se: 

a) Aplicar de um ponto de vista prático os conceitos vistos em Gestão Empresarial (entre eles: 

Finanças e Otimização de Recursos, Recursos Humanos e Habilidades Comportamentais, 

Planejamento de Produção, Comercialização Nacional e Internacional, Logística e Modais 

Logísticos, Novas Tecnologias); 

b) Ser um Jogo (simulação de realidade empresarial) com regras totalmente claras e precisas; 

c) Promover uma competição saudável e sadia entre os participantes, procurando demonstrar a 

realidade que existe no “mundo real”; e 

d) Demonstrar objetivos claros, ou seja, de onde surge a simulação e até onde ela se encerra, 

inclusive com o resultado do processo. 

 

 

Descrição da metodologia 
 

Como comentado acima, a Metodologia está baseada na aplicação de conceitos técnico-

teóricos, sendo aplicados dentro de uma multiplataforma de Jogos 3D, no qual o participante pode 

construir o seu mundo virtual, inclusive projetando suas experiências no mundo digital. 

 

 

a) Apresentação do ambiente 

 

ROBLOX (grafado em caixa alta) é uma multiplataforma (Software que pode ser executado 

em diversas plataformas), com simulação de multiverso (um conjunto de universos possíveis), onde 

os participantes possibilitam a projeção de sua vida no mundo virtual. 

 
2 Dicionário Houaiss. Dicionário On Line. Houaiss UOL. Disponível em: 

https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#10. Visualizado em 02/09/2021. 
3 KOPITTKE, B.H. Jogos de Empresa: novos desenvolvimentos. Florianópolis: EPS-UFSC, 1992. 
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Este ambiente é desenvolvido pela empresa Roblox Corporation®, sediada na Califórnia 

(Estados Unidos da América), disponível aos usuários desde o ano de 2006. Segundo dados da própria 

empresa, na atualidade, cerca de 700 milhões de pessoas utilizam seus serviços mensalmente 

(conceito de usuários ativos, os quais diariamente interagem dentro do ambiente). 

Importante salientar que o usuário, após criar sua conta virtual, não necessita necessariamente 

pagar pelo serviço (embora haja a possibilidade de compra de recursos); assim, tem-se uma vantagem 

competitiva em relação a não precisar demandar recursos financeiros para o sucesso do intento. Outro 

ponto importante é que o participante pode acessar o ambiente em qualquer dispositivo eletrônico: 

computador, notebook, celular, tablet, televisão 4k, ou seja, teoricamente falando, qualquer pessoa 

tem acesso facilitado ao mesmo. 

De acordo com TECHTUDO4, todos os jogos têm a mesma estrutura básica do ROBLOX, 

mas é possível personalizá-los, criando seus personagens, regras e objetivos. Este é um ponto fabuloso 

para utilizar esta plataforma na metodologia, ou seja, há possibilidade de criar um novo ambiente a 

cada novo “jogo”. Ainda, não há a confirmação da quantidade de jogos existentes dentro da 

plataforma, mas são milhões. 

Especificamente, para utilização na metodologia, é utilizado o ambiente Online Business 

Simulator 2, mostrado na Figura 1 contendo inclusive o avatar (personagem utilizado pelo autor). 

 
Figura 1 – Telas Online Business Simulator 02 

 
Fonte: Prints de tela no Software (2021) 

 

b) Primeiros passos 

 

Conforme afirmado, a utilização do ambiente é totalmente gratuita ao usuário, bastando 

apenas fazer um cadastro, criando um login de acesso associado a uma senha. Abaixo, um descritivo 

para os primeiros passos: 

 

 
4 TECHTUDO. O que é ROBLOX? Veja perguntas e respostas sobre a plataforma de games. Disponível em: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/11/o-que-e-roblox-veja-perguntas-e-respostas-sobre-a-plataforma-de-

games.ghtml. Visualizado em 02/09/2021. 
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Professor: 

A – Criação de Login e Senha dentro da Plataforma; 

B – Preparação do Ambiente para a simulação; 

C – Criação das Metas a serem alcançadas (Figura 2). As mesmas são divididas em: 

 C.1 – Operacionais: num total de 8 níveis; 

 C.2 – Estratégicas: num total de 6 níveis; 

 C.3 – Globais: num total de 6 níveis; 

 
 

Figura 2 – Jogos Empresariais – Metas estabelecidas 

 
Fonte: Elaborados pelo Autor (2020) 

 

D – Estabelecer pontuação conforme avanço nas fases de cada processo 

 

Alunos(as): 

A – Criação de Login e Senha dentro da Plataforma; 

B – Criação do Avatar (personagem); 

C – Criação da Empresa – Nome Fantasia; 

D – Solicitação de acesso ao simulador; 

E – Tomar ciência das regras da disciplina; 

F – Tomar ciência das regras mínimas (essenciais) para evolução dentro do simulador; 

G – Início propriamente dito da Interação. 

 

É muito importante com que o Docente passe apenas as informações básicas sobre a 

simulação, pois cada participante deverá construir um planejamento estratégico rumo ao crescimento. 

 

 

c) Durante a simulação 

 

Após ambientar-se à simulação, cada participante deverá construir um planejamento, rumo ao 

crescimento de seu empreendimento; com base nisto, há alguns pontos que deverão ser acessados. 

Entre eles, destacam-se: 
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Início da simulação: umas das obrigatoriedades da simulação em Jogos Empresariais é que 

no início todos os participantes tenham o mesmo porte, bem como tenham acesso à mesma quantidade 

de informações. Assim, o início do jogo se dá através das seguintes premissas: 

1. Como todo jogo, o início se dá no nível 01 com uma quantidade de $ 1.200 (hum mil e 

duzentas unidades monetárias); haverá uma possibilidade de melhorar este recurso através da 

figura de um Investidor no negócio, porém, este é um fator especulativo, ou seja, poderá se 

perder recursos ao invés de recebê-los; 

2. O participante deverá comprar/alugar o primeiro escritório para o início (durante o jogo 

poderá ter acesso a um total de 08 empreendimentos diferentes, em porte de negócio); 

3. Após adquirido escritório, o participante deverá aprender como “trabalhar”; 

4. Iniciando o “trabalho”, com o passar do tempo deverá iniciar a Gestão de Recursos Humanos, 

podendo contratar ou demitir funcionários. Aqui o mesmo consegue visualizar performance 

do colaborador, em termos de performance. A cada nível alcançado, deverá dar treinamentos 

aos colaboradores (este item será adquirido aumentando Habilidades de Trabalho); 

5. Ao começar a administrar a empresa, deverá iniciar a administração do fluxo de caixa 

empresarial, ou seja, controle de entradas, saídas e rentabilidades das operações diárias; 

6. No decorrer da expansão comercial da empresa, uma das expectativas é iniciar a expansão da 

infraestrutura do negócio, tendo como base: 

a. Prédios: durante a simulação, o discente terá possibilidade de compra/aluguel 

(conforme estratégia) de oito tipos diferentes de empresa, onde, conforme porte, 

poderá ter dez ou vinte andares; 

b. Automóveis: serão importantes pois há deslocamentos que precisarão serem feitos 

durante o jogo. Dentro do mesmo há 4 cidades distintas (A / B / C / D); 

obrigatoriamente, o participante iniciará seus negócios na cidade “C”; 

c. Logística: durante a expansão dos negócios, o participante deverá iniciar a logística de 

entrega dos produtos, sendo que a evolução se dará da seguinte forma: 

i. Contratação do “homem” da entrega: evoluindo em até 6 níveis; 

ii. Adquirir caminhão de entregas: poderá evoluir em 4 níveis; 

iii. Adquirir avião para deslocamento entre cidades (e contratação de um piloto): 

necessário para acessar à cidade portuária, na qual a empresa poderá iniciar a 

expansão internacional; 

iv. Adquirir um navio: a cada nova ampliação em produção e consequente venda 

de produtos, os mesmos poderão incrementar a capacidade de exportação 

(inserida dentro da capacidade do navio); 

d. Mobiliário: enquanto o participante expande seu escritório, deverá ampliar, 

adicionando além da limpeza de cada andar, novos móveis e equipamentos; 

e. Tecnologia: para ter ampliações de produtividade, eficiência e eficácia, cada 

participante deverá fazer ampliações da tecnologia existente em cada escritório, 

procurando chegar no nível máximo (máquinas e computadores); 

7. No decorrer da simulação, o participante deverá controlar o seu patrimônio líquido, 

representado pelo conceito de NETWORTH. Este conceito representa qual a evolução 

econômico-financeira está demonstrando; 

8. Ainda, há uma opção chamada RENASCIMENTO. Não é obrigatório acessar a mesma, 

todavia, ao utilizá-la o participante perceberá que a possibilidade de ter melhoria em 

performance estará ali. Ou seja, de um ponto de vista matemático iniciará nova fase com a 

possibilidade de ganhos geométricos, que anteriormente eram aritméticos. 
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d) Após a simulação 

 

Na fase anterior, é esperado que semanalmente o docente faça feedbacks aos participantes, 

procurando em sua explanação mesclar a teoria vista em sala de aula com a prática observada dentro 

da simulação. É importante que cada equipe tenha um feedback particular, bem como todas as equipes 

tenham um geral. Pois é importante manter questões de sigilo empresarial na simulação também. 

Ao terminar a simulação, o docente deverá fazer um fechamento do trabalho, comentando 

sobre a evolução das equipes, demonstrando principalmente o atingimento das metas estabelecidas, 

bem como demonstrando a evolução em termos de pontuação dos participantes. 

 

 

Destaques da metodologia 
 

É fundamental afirmar que os Jogos Empresariais possuem uma questão prospectiva, na qual 

se vislumbra a antecipação de situações que podem acontecer na Gestão Empresarial em ambiente 

real. A interação entre a teoria e a prática deverá ser fidedigna, não deixando com que o participante 

acredite que é apenas “um joguinho de criança”, pois isto poderá fazer com que a credibilidade da 

metodologia seja prejudicada. 

De um modo global, pode-se enumerar diversos pontos fortes na sua utilização, destacando: 

• Possibilita simular um ambiente empresarial de forma lúdica, ou seja, não sendo demais 

engessado; 

• Pode flexibilizar a utilização de diversos níveis de habilidade de cada participante; 

• Demonstra a possibilidade de esclarecer algum ponto teórico, o qual não está sedimentado 

ainda no conceitual dos alunos; 

• Motiva os discentes através do ambiente de competição; 

• Melhora a capacidade de tomada de decisão do participante; 

• Não há dependência financeira para a execução da disciplina; 

• Possibilita com que o participante se veja como participante em diferentes papeis dentro da 

organização; 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Talvez, de um modo muito mais importante, poderá demonstrar ao participante que, para 

ele(a) ser um ótimo profissional, deverá desenvolver inúmeras habilidades, as quais serão importantes 

na busca da evolução do negócio. 

 

 

Conclusões gerais - Dicas 
 

Dentro dos cursos da Escola de Gestão, é extremamente importante a disciplina de Jogos 

Empresariais, pois a mesma será responsável por desenvolver habilidades no participante, as quais 

podem estar adormecidas. 

Salienta-se que, na aplicação desta metodologia ou qualquer outra dentro do escopo, é muito 

importante mostrar a credibilidade do modelo aplicado, pois com o passar dos tempos tem-se 

percebido que os participantes estão cada vez mais “desconfiados” quanto à real aplicabilidade. Se 

isto não ocorrer, a proposta já é iniciada frustrada. 

É importantíssimo que as habilidades gerenciais sejam exploradas adequadamente; dentre as 

principais: 

• Construção de planejamento (estratégico e financeiro); 

• Exploração da tomada de decisão frente às incertezas do mercado; 

• Proporcionar uma visão sistêmica empresarial, bem como uma vivência da realidade; 

• Demonstrar a importância da utilização de relatórios diversos, em particular a utilização de 

dashboards; 

• Demonstrar a importância das informações no mercado, em especial sua análise; 

• Desprendimento, ousadia e coragem são características importantes a serem desenvolvidas. 

Tendo como base a aplicação desta metodologia mais lúdica, o tempo pode ser levado em 

consideração, ou seja, a competitividade pode ser levada a extremos tendo como base uma linha de 

tempo. Todavia, sua aplicação torna-se dificultosa, devido ao fato que a grande maioria dos discentes 

têm atividades paralelas ao estudo, inviabilizando tal proposta. 

Ainda, pode ser atribuído maior realismo a partir do momento que o docente trabalhe com 

planilhas em tempo real, as quais são alimentadas e informadas aos discentes. Aliás, o incentivo 

quanto à utilização de planilhas para controle gerencial das operações é de extrema importância para 

o sucesso da simulação. Todavia, ainda se verifica uma grande quantidade de participantes que não 

possuem habilidades em pacotes ou softwares que podem ou poderiam ajudar. 

Por fim, cabe ressaltar que o participante precisa “comprar” a ideia sobre a simulação, ou seja, 

precisa acreditar que ao final da mesma terá alcançado um crescimento em termos de conhecimento 

técnico. Cabe lembrar que o propósito é passar conhecimentos pela ótica da Andragogia, que, de 

acordo com Teixeira5, é uma abordagem de ensino e aprendizagem para educação de adultos proposta 

pelo Professor Malcolm Knowles. Aqui é importante ressaltar que, geralmente, precisa mostrar à 

pessoa adulta por que necessita aprender algo; sobretudo, necessita-se fazer um paralelo do 

experimental com a realidade, ou seja, trabalhar um dos quesitos essenciais, que é a resolução de 

problemas. Portanto, é essencial com que o docente seja convincente ao apresentar a ideia, podendo 

inclusive convidar o participante (ou instigá-lo) a “pensar fora da caixa”. Esta situação é importante 

para que a vivência da simulação seja um fator de curiosidade e desafio, do início da proposta até a 

conclusão da mesma. 

 

 
5 TEIXEIRA, G. Andragogia: a aprendizagem nos adultos. 2005. Disponível em:  

http://lecschool.com.br/v1/biblioteca/EDUAndragogi2.pdf>. Acesso em 05/09/2021 
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Resumo  

 

Ensinar a promover conhecimento é uma atividade complexa e não depende somente do professor. A 

sala de aula invertida é uma metodologia que pode ser aliada no processo de ensino, uma vez que o 

aluno torna-se protagonista nesse processo, rumando progressivamente a sua autonomia intelectual e 

profissional, estando superado o método tradicional, baseado exclusivamente em aulas expositivas, 

no qual o aprendiz é um sujeito passivo no processo de aprendizagem. 

 

 

Palavras-chave:  

Sala de aula invertida; Aprendizagem ativa;. Metodologias ativas. 

 

 

Considerações Iniciais 
 

A metodologia da sala de aula invertida foi uma proposta que surgiu nos Estados Unidos. 

Segundo Valente1: “A ideia da sala de aula invertida não é nova e foi proposta inicialmente por Lage, 

Platt e Treglia2, concebida como ‘inverted classroom’ e usada pela primeira vez em uma disciplina 

de Microeconomia em 1996 na Miami University (Ohio, EUA)”.  

 
1  VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. Educar em 

Revista, Curitiba, n. 4, Edição Especial, p. 79-97, 2014. Disponível em: <Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-04-00079.pdf >. Acesso em: 01 Set. 2021. 
2  LAGE, M. J.; PLATT, G. J.; TREGLIA, M. Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning 

environment. The Journal of Economic Education, Lincoln-NE, v. 31, p. 30-43, 2000. 
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Também conhecida como flipped classroom, a sala de aula invertida é um método de ensino 

ativo, que é amplamente utilizado em diversos países há muitos anos e vem se tornando cada vez 

mais popular nas instituições brasileiras. 

Diferente do modelo de aula tradicional, onde o professor normalmente faz uma aula 

expositiva e em seguida complementa com algum exercício de fixação que pode ser desenvolvido em 

sala de aula ou após a aula, na sala de aula invertida a ordem utilizada é alterada, ou seja, os estudantes 

são convidados a ler e explorar o assunto antes das atividades em sala e exposição do professor.  

Neste modelo, o estudante é estimulado a assumir o papel de protagonista do conhecimento 

em uma aprendizagem ativa, que posteriormente se transformará em perguntas, discussões e 

atividades práticas, juntamente com os colegas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, ao 

invés de apresentações sobre o conteúdo da disciplina3. 

Pode-se afirmar, de modo objetivo, que as atividades que normalmente eram realizadas em 

sala de aula (exposição do professor), passaram a ser executadas em casa, com a sala de aula invertida. 

E as atividades que eram trabalho de casa passaram a ser realizadas em sala de aula (Discussão e 

assimilação dos conteúdos)4. 

O grande benefício da sala de aula invertida é estimular o aluno a buscar novas formas de 

adquirir conhecimento e, por consequência, gerar maior engajamento, otimização do tempo e 

flexibilidade do ensino. Aqui é feita uma reflexão muito importante para os cursos de ensino superior: 

quando o aluno termina a faculdade e a empresa na qual ele trabalha solicita que ele realize uma tarefa 

desconhecida por ele, qual é a atitude que este aluno deverá ter? A resposta é clara: o aluno precisará 

explorar o assunto por conta própria, como acontece na sala de aula invertida; logo a citação abaixo 

faz-se muito relevante:  
 

O acadêmico moderno é aquele que aprende a aprender, sendo um sujeito participante (ativo) 

do aprendizado, rumando progressivamente a sua autonomia intelectual e profissional, 

estando superado o método tradicional baseado exclusivamente em aulas expositivas, no qual 

o aprendiz é um sujeito passivo. O professor é um mediador entre o conteúdo e o aprendiz. 

(...) A aprendizagem é um processo individual que se dá no coletivo, logo, devem ser 

utilizadas diversas mediações pedagógicas, em um ambiente colaborativo de construção de 

conhecimento (...)5. 
 

 

Desmistificando a metodologia  

e sua aplicação 
 

Com o surgimento do COVID 19, a educação e as estratégias de ensino passaram por uma 

transformação drástica, acelerando o uso das metodologias ativas que ainda eram discretas no Brasil.  

 
Bergmann, incentivador do uso da tecnologia para melhorar a aprendizagem por meio do 

modelo de sala de aula invertida, ele reconhece que a pandemia do coronavírus (COVID-19) 

abalou a educação e dificultou muito a vida de professores. Entretanto, entende que o 

 
3 EDUCAUSE: Things you should know about flipped classrooms. 2012. Disponível em: <https://library.educause.edu/ 

resources/2012/2/7-things-you-should-know-about-flipped-classrooms>. Acesso em: 01 Set 2021. 
4  BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem. (Tradução Afonso 

Celso da Cunha Serra). 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. P. 104. 
5  KOSSOWSKI, L. Estratégias de ensino aplicadas para a produção e gestão do conhecimento e aprendizagem. 2011. 

Disponível em: <https://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n6/ESTRAT%C3%89GIAS%20DE% 

20ENSINO%20APLICADAS-PARA-A-PRODUCAO-E-GESTAO-DO-CONHECIMENTO-E-

APRENDIZAGEM.pdf>. Acesso em: 01 Set 2021. 

http://porvir.org/coronavirus
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momento reforça a necessidade de ir além da aula expositiva e da simples transmissão de 

informações.6 

 

Devido à minha experiência pessoal de campo, aplicando metodologias ativas desde 2009, 

motivada pela leitura de um artigo sobre a educação na Finlândia, é possível afirmar que a 

produtividade dos alunos cresce e o conhecimento é consolidado de modo mais fluido. Este método 

gera autonomia do aluno e desperta o interesse por saber cada vez mais. Por outro lado, é fundamental 

que o professor assuma o papel de mediador que acompanha o aluno nestes estudos, ou seja, estar 

disponível para que o aluno possa tirar dúvidas esporádicas em seus estudos (normalmente por um 

chat). 

Segundo Silveira Junior7, o primeiro passo que o professor deve seguir para utilizar a 

metodologia é fazer um bom planejamento da aula. Neste momento, é importante que o professor 

planeje materiais e atividades que ajudem os alunos a atingirem os objetivos esperados da aula, assim 

como os critérios que serão utilizados para avaliar os estudantes e validar se eles atingiram o objetivo. 

Para isso, pode ser utilizado o ciclo PDCA, que significa: planejar a aula, executar a aula, controlar 

os resultados e agir para fazer melhor na próxima aula. 

 
Quando se pensa em qualidade, comumentemente remete-se a processos produtivos em 

indústrias, tendo como foco a melhoria contínua e o acompanhamento de cada etapa da 

produção, que resultam na entrega de um produto cada vez melhor e ser defeitos. No entanto, 

o processo de Gestão da Qualidade pode ser aplicado em diversas áreas, inclusive nas 

educacionais, em seus mais variados processos. No caso de uma escola, o objetivo principal 

a ser alcançado é a aprendizagem do aluno8. 

 

Observe na figura abaixo como o ciclo PDCA se comporta na educação, tendo o aluno como 

centro: 
Figura 1 - Ciclo PDCA 

 
Fonte: ESTADÃO, 20169 

 

 
6  BERGMANN, J.O Momento reforça a necessidade de ir além da aula expositiva, diz Jon Bergmann. 2020. 

Disponível em: <https://porvir.org/momento-reforca-a-necessidade-de-ir-alem-da-aula-expositiva-diz-jon-bergmann/>. 

Acesso em: 01 Set 2021. 
7 SILVEIRA JUNIOR, Carlos Roberto da. Sala de Aula Invertida: Por onde começar?. 2020. Disponível em: 

<https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Sala%20de%20aula%20invertida_%20por%20onde%20come%C3%A7ar

%20(21-12-2020)> .pdf. Acesso em: 04/10/2021 
8  ESTADÃO. O processo da qualidade na melhoria da aprendizagem. 2016. Disponível em: <https://educacao.estadao. 

com.br/blogs/vital-brazil/o-processo-da-qualidade-na-melhoria-da-aprendizagem/>. Acesso em: 01 Set 2021. 
9  ESTADÃO. O processo da qualidade na melhoria da aprendizagem.2016. Disponível em: <https://educacao.estadao. 

com.br/blogs/vital-brazil/o-processo-da-qualidade-na-melhoria-da-aprendizagem/>. Acesso em: 01 Set 2021. 

https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Sala%20de%20aula%20invertida_%20por%20onde%20come%C3%A7ar%20(21-12-2020).pdf
https://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Sala%20de%20aula%20invertida_%20por%20onde%20come%C3%A7ar%20(21-12-2020).pdf
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Adaptado de Daros10, para realizar o planejamento da aula, no modelo de sala de aula 

invertida, o professor deve levar em consideração as etapas abaixo: 

 
Quadro 1 – Etapas para planejamento de aula no modelo Sala de Aula Invertida 

Etapa Descrição 

Desafio O professor deve elaborar uma proposta que desperte o interesse do aluno. Esta etapa é 

fundamental para que o aluno desperte o interesse em conhecer o assunto e se aprofundar no 

mesmo antes da aula. 

Pesquisa O professor deve planejar como será a fase de pesquisa e estudo que o aluno fará fora das salas 

de aula. É necessário listar os conteúdos que os alunos precisam estudar, podendo indicar 

artigos e materiais, ou até deixar livre para que os mesmos pesquisem por conta própria 

Validação do 

Auto estudo 

Está fase não é obrigatória, mas o professor pode planejar algumas questões, ou até mesmo um 

fórum em um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), onde o aluno possa responder antes 

da discussão em sala de aula com os demais colegas. 

Atividade 

principal 

Nesta fase, o professor deve engajar os alunos para uma discussão sobre os assuntos estudados. 

Inicialmente, o professor pode separar a sala em equipes para uma discussão menor na própria 

equipe e, em seguida, promover uma grande discussão entre todas as equipes. 

Além da preparação para discussão, o professor pode planejar atividades como: apresentações, 

debates, júri simulado, vídeos, criação de blogs, entre outros. 

Sistematização Nesta fase, o professor deve planejar como será o momento em que os alunos cheguem à 

conclusão do objetivo do estudo. É importante garantir que a mediação do professor seja 

apropriada, para sanar as dúvidas que por ventura ainda existam, assim como promover 

feedbacks aos alunos que participaram da atividade. 

Aprofundamento Nesta etapa, o professor deve sugerir aos alunos onde eles podem se aprofundar em seus estudos 

/ conhecimentos sobre aquele assunto. Nesta fase, é essencial que exista uma visão sobre a 

complexidade não abordada na discussão, assim como seguir despertando a curiosidade dos 

alunos sobre o assunto estudado. 

Avaliação Nesta fase, o professor precisa planejar como será realizada a avaliação dos alunos para a 

atividade, buscando validar se a aula planejada foi produtiva e atingiu o objetivo de 

aprendizagem. 

Uma vez concluída a dinâmica, é muito importante que o professor faça uma retrospectiva interna sobre a atividade 

ao final. Recomenda-se que  anote o que deu certo e o que precisa ser melhorado, na próxima vez que a dinâmica for 

aplicada. 

Fonte: DAROS, 2018. 

 
10 DAROS,  Fausto Camargo Thuinei. A sala de aula inovadora. 2018. Disponível em: <https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-

content/uploads/2020/08/A-Sala-de-Aula-Inovadora.pdf>. Acesso em: 04/10/2021 

Imagem meramente ilustrativa.  

Fonte: iStockphoto 

https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/A-Sala-de-Aula-Inovadora.pdf
https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/A-Sala-de-Aula-Inovadora.pdf
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Considerações finais 
 

A sala de aula invertida é comprovadamente uma metodologia ativa de sucesso, que pode ser 

aplicada em qualquer disciplina no ensino superior. Para implantar a técnica, deve-se prestar atenção 

nos detalhes do planejamento, para que o aluno, apesar de não estar com o professor, consiga estudar 

sozinho com as indicações e orientações do professor. De acordo com Bransford, Brown e Cocking11, 

na sala de aula invertida os estudantes estão adquirindo os conhecimentos factuais antes de entrar na 

sala de aula.  

É muito importante que o professor desperte o interesse do aluno pelo tema, na apresentação 

da atividade. É fundamental descobrir a motivação dos alunos, que pode ser o conhecimento ou até 

mesmo o valor (nota) que a atividade terá na composição das atividades da disciplina. Se este fato 

não for atingido, o aluno não fará a atividade proposta e a segunda etapa, discussão em sala de aula, 

não acontecerá como deveria, e o processo de aprendizagem será perdido. 

Finalmente, a prática de sala de aula invertida, com todas as suas etapas devidamente seguidas, 

incentiva as trocas sociais, entre colegas, gerando o conhecimento individual e coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  BRANSFORD, J. D.; BROWN, A. L.; COCKING, R. R. How people learn: Brain, mind, experience, and school. 

Washington, D.C.: National Academy Press, 2000. 
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Resumo  

 

A paralisação do ensino presencial, devido à pandemia, fez surgir a necessidade da utilização de 

novas metodologias aplicadas ao processo de aprendizagem no ensino superior, apropriando-se do 

uso de novos recursos e do reaparecimento das metodologias ativas. A proposta utilizada foi a Sala 

Invertida; como complemento, foi realizada uma visita virtual a uma Estação de Tratamento de 

Esgoto, tema de estudo da disciplina. A Sala Invertida capacitou os alunos a serem agentes principais 

do processo de aprendizagem, deixando para o professor a função de mediar e avaliar o 

desenvolvimento do aluno, tanto individualmente como dentro do seu grupo de trabalho. Foi 

observado um altíssimo grau de comprometimento por parte dos alunos e a absorção dos conceitos e 

processos realizados em uma Estação de Tratamento de Esgoto foi satisfatória. 

 

 

Palavras-chave:  

Metodologias Ativas; Sala Invertida; Visita virtual; ETE. 

 

 

Sala Invertida como uma metodologia ativa 
 

Existe a necessidade de modificar a estrutura básica e tradicional de como se trabalham os 

conteúdos em sala de aula. Assim, surge a oportunidade de o professor deixar de ser um mero 

transmissor de conteúdos e conhecimentos, transformando-o em agente da elaboração da 

aprendizagem significativa. A utilização de novas tecnologias de informação beneficia a relação 

professor-aluno, tornando o professor um agente mediador e elevando o papel do aluno, fazendo que 

ele seja o agente central da absorção e aplicação do conhecimento adquirido, a partir desse novo 

caminho de aprendizagem. O objetivo das metodologias ativas é incentivar o aluno a aprender de 

maneira mais autônoma e participativa, assim que o mesmo consiga encontrar respostas para os 

problemas que ocorrem em situações reais. 

A aplicação sala invertida (Flipped classroom) tem início em 1996, em uma universidade 

americana por iniciativa dos professores Maureen J. Lage, Glenn J. Platt e Michael Treglia1. Os 

professores citados anteriormente perceberam que o modelo tradicional de ensino não estava 
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atendendo os objetivos propostos em suas disciplinas e optaram por modificar o processo. A ideia 

principal era fornecer materiais de estudo aos alunos, antes dos encontros presenciais em sala, criando 

uma inversão de sala de aula. Foram ofertados aos alunos vários materiais como: livros didáticos para 

consulta, vídeos, aulas apresentadas em Power Point, entre outros, os quais abordavam os conteúdos 

que seriam trabalhados em sala; também, foram criadas atividades avaliativas para validar a seriedade 

do processo desenvolvido.  

A proposta dessa metodologia tinha como objetivo utilizar os encontros presenciais para 

estudo de casos, debates, esclarecimento de dúvidas e resoluções dos exercícios propostos. O 

feedback foi muito bom, mostrando que alunos e professores ficaram motivados com o novo processo 

de aprendizagem. A partir de 2010, a sala invertida se fortaleceu entre os processos de ensino-

aprendizagem, com o avanço das tecnologias de informação1.   

A sala invertida pode ser considerada uma das ferramentas de apoio para o trabalho de 

metodologias ativas, substituindo em grande parte as aulas expositivas tradicionais, expandindo a 

aula para outros ambientes. O aluno tem acesso aos conteúdos de forma antecipada, podendo estes 

ser online, para otimizar o tempo de sala de aula, adquirindo conhecimentos prévios dos assuntos a 

serem trabalhados. Também, podem ser criados grupos ou equipes de estudo, proporcionando 

interação entre alunos, participando ativamente da construção do conhecimento2. 

Dentro dessa proposta, vários objetivos são elencados, como: autonomia de estudo, confiança, 

aprendizagem por interesse no assunto, aptidão para criar métodos de estudo, colaboração, empatia, 

responsabilidade e participação.   

 

 

Descrição da experiência de aplicação de Sala de Aula Invertida  

para trabalhar o tema “tratamento de esgoto”  
 

Foram elaborados os cinco seguintes procedimentos: 

 

 

1. Criação de sala no Google Class e utilização do ambiente virtual de aprendizagem 

 

Foi criada uma sala no Google Class, exclusivamente para a disciplina de Tratamento de 

Esgotos; utilizamos o ambiente virtual para a comunicação das atividades propostas. Foi enviado para 

cada aluno um link de acesso, possibilitando a sua participação nessa sala; a lista de alunos foi enviada 

pela secretaria acadêmica. Também, foi criado um grupo de WhatsApp para comunicações mais 

imediatas. Foram utilizados: computadores pessoais, celulares, internet. 

 

 

2. Contrato pedagógico 

 

Foi estabelecido o contrato pedagógico, destacando deveres e obrigações de cada aluno 

participante, sistema de avaliação, cronograma de atividade e informações gerais. Foram utilizados 

como recursos de comunicação: Internet, Google Meet, Google Class, AVA, computadores pessoais 

e celulares.  

 

 
1 Disponível em: <http://www.lyceum.com.br/>. Acesso em: 10 set. 2021. 
2 Cf. MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto de e MORALES, Ofelia 

Elisa Torres (orgs.). Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações 

jovens. Vol. II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. P. 15-33. 
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3. Envio de materiais sobre tratamento de esgoto 

 

Foram enviados para os alunos materiais relacionados ao Tratamento de Esgoto, como: 

artigos, reportagens, vídeos, aulas apresentadas em Power Point e indicações de livros da biblioteca 

virtual. Todo material enviado aos alunos teve como objetivo que eles fizessem a leitura dos mesmos 

e anotassem as dúvidas sobre as questões de como ocorre o Tratamento de Esgoto, para posterior 

debate em próximos encontros via Google Meet. Os materiais foram enviados através do Google 

Class e AVA.  

 

 

4. Aulas remotas para orientações e discussões sobre Tratamento de Esgoto  

 

Aulas online pré-agendadas no Google Meet, segundo o cronograma de atividades, para 

sanear dúvidas e abertas para questionamentos sobre Tratamento de Esgoto e discussões sobre os 

materiais recebidos. Após cada aula, foi enviada aos alunos uma lista de exercícios para serem 

entregues na aula seguinte, pelo Google Class; a correção e discussão ocorreram posteriormente à 

data de entrega.  Recursos utilizados: Internet, Google Meet, Google Class, AVA, computadores 

pessoais e celulares. 

 

 

5. Fechamento, discussão e avaliação do tema estudado  

 

Foram feitas as correções das listas de exercícios propostos e a devolutiva ocorreu pelo Google 

Class. A partir de aula agenda pelo Google Meet, todos os alunos participaram de uma visita virtual 

realizada no site da Sabesp (agência responsável pelo tratamento de esgoto em São Paulo) em uma 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), para relacionarmos os conceitos teóricos à prática. Após o 

encerramento da visita virtual, nosso encontro ficou aberto para discussão sobre o tema estudado. 

Recursos utilizados: Internet, Google Meet, Google Class, computadores pessoais e celulares. 

 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Metodologia e objetivos 
 

A Sala Invertida foi a técnica utilizada para esse estudo e complementada com uma visita 

virtual a uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no site da Sabesp (agência de saneamento de 

São Paulo), local muito importante para o entendimento do tema. A Sala Invertida conseguiu atingir 

vários pontos que favorecem a sua aplicação. Aqui citamos alguns objetivos que mostram benefícios 

da sua aplicação. 

 

1- Melhoria na absorção dos temas no processo de aprendizagem, como também o melhor 

aproveitamento do tempo disponibilizado para o estudo da disciplina. Possibilidade do 

acompanhamento de cada aluno durante o processo. 

2- Maior envolvimento dos alunos, dando a eles maior responsabilidade na execução das tarefas 

propostas, tornando o conhecimento mais sólido. 

3- Valorização do professor, que não se propõe só como um repassador de conteúdos, mas como 

um mediador de conhecimentos, tornando-se o elo entre o aluno e o conhecimento. 

 

 

Destaques gerais        
 

A aplicação dessa técnica permite uma avaliação continuada, pois em cada etapa ocorre o 

acompanhamento de cada passo que o aluno executa, permitindo observar suas dificuldades, como 

também o atendimento dos objetivos propostos. Como aqui o professor é um mediador, é possível o 

acompanhamento do início ao fim do processo de aprendizagem. 

Não existe uma ordem exata para o sucesso da aplicação da Sala Invertida, mas à medida que 

se executa o processo de aprendizagem são observados erros e acertos no encaminhamento da 

proposta. Em linhas gerais, é possível perceber alguns momentos distintos no processo, que são 

fundamentais para sua execução, tais como:  

 

1- Acompanhamento completo das atividades de cada aluno, pontualidade na entrega de 

materiais para os alunos e precisão nas devolutivas de cada etapa; 

2- Criação de atividades avaliativas para efetivar a responsabilidade dos alunos em suas 

atividades; 

3- Melhoria da aplicação dessa ferramenta, condicionada à ação de cada professor, sendo o 

mesmo o mediador e organizador de toda ação de aprendizagem; 

4- Verificação da qualidade dos materiais enviados e possibilidade de acesso dos alunos às 

tecnologias disponíveis. 

 

 

Metodologias ativas e reflexão 
 

Toda modificação no processo de aprendizagem é bem-vinda; a utilização de novas 

tecnologias, a transformação da reprodução de conteúdos em mediação pelo professor traz qualidade 

ao processo e resgata o valor da relação professor – aluno, aumentando a absorção de conhecimentos, 

valorizando a responsabilidade de cada participante, criando empatia, promovendo as relações 

humanas.     
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Resumo  

 

O objetivo desse artigo é avaliar os resultados da realização de um estudo de caso aplicado aos alunos 

de graduação da Faculdade Bagozzi. O artigo discorre sobre os conceitos de metodologias ativas, 

descreve o passo a passo da realização do estudo de caso e apresenta a discussão acerca dos resultados 

obtidos. Como resultado, foi possível verificar que a utilização da metodologia do estudo de caso 

favoreceu a assimilação do conteúdo teórico da disciplina e a construção colaborativa do 

conhecimento. A aplicação dessa metodologia serviu não apenas para reforçar a teoria sobre técnicas 

de negociação, mas também para valorizar o conhecimento experiencial e tácito dos alunos. 

 

 

Palavras-chave:  

Estudo de caso; TICs; Técnicas de negociação. 

 

 

Metodologias Transmissivas e Ativas 
 

Esse capítulo será iniciado com uma breve explanação sobre a construção do conhecimento e 

das metodologias de ensino na Educação Formal. De acordo com Papert1, o conhecimento pode ser 

definido como uma construção social realizada a partir das capacidades cognitivas do ser humano e 

da sua interação com o meio. Segundo esse autor, o conhecimento não é transmissível, mas construído 

pelo indivíduo, de modo único. Cada indivíduo constrói o conhecimento baseado em suas relações 

com o mundo, com os objetos e em suas experiências, ou seja, ele constrói seu conhecimento em 

interação com o meio e a partir de suas próprias ações. Em outras palavras, o indivíduo não aprende 

pelo que é dito/transmitido a ele, mas pela relação que ele faz entre aquilo que vê/ouve/lê e sua própria 

experiência com o mundo.  

No contexto da Educação Formal, a maneira como cada indivíduo compreende, assimila e 

retém informações diz respeito ao seu tipo de aprendizagem. Para Fantin2, diferentes formas de 

 
1 PAPERT, Seymour. Different visions of logo. Computers in the Schools, v. 2, n. 2-3, p. 3-8, 1985. 
2 FANTIN, Monica. Mídia-educação no currículo e na formação inicial de professores. Cultura digital e escola: pesquisa 

e formação de professores. Campinas, SP: Papirus, 2012. P. 57-92. 
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aprender requerem diferentes metodologias de ensino e diferentes modalidades de comunicação. 

Compreender os diferentes estilos de aprendizagem pode ampliar a motivação, a concentração e a 

retenção do conhecimento.  

É preciso que o planejamento do ensino considere diferentes tipos de aprendizagem, para 

elevar a qualidade dos resultados. De forma geral, as metodologias de ensino podem ser classificadas 

em dois tipos: transmissivas e ativas. Na primeira, o conhecimento é algo que deve ser transmitido 

do professor para o aluno, por meio de uma comunicação unidirecional, na qual os professores falam 

e os alunos apenas ouvem. Já nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas são estruturadas para 

fazer com que o aluno seja o principal agente da sua aprendizagem. Cabe a ele escolher o modo como 

irá processar a informação e construir seu próprio conhecimento3.  

As metodologias ativas se relacionam com as perspectivas socioconstrutivistas, na medida em 

que buscam criar aprendizagens significativas, desenvolver o pensamento crítico e estimular o 

trabalho cooperativo e colaborativo. Entretanto, é importante que os alunos abandonem a postura 

passiva em sala de aula e sejam incentivados a conduzir as atividades e construir seus próprios 

percursos de aprendizagem. 

Os jovens da geração atual, denominados “nativos digitais”, são alunos que possuem contato 

com objetos e signos do universo digital já nos primeiros anos de vida. São crianças “falantes da 

linguagem digital”, na medida em que crescem em meio a computadores, internet e games. De acordo 

com Tonéis4, os nativos digitais estão acostumados a receber informações de forma rápida e imediata. 

Realizam diversas tarefas ao mesmo tempo e preferem consumir informações na forma de hipertexto, 

sem precisar seguir uma sequência linear. São jovens movidos pelo prazer instantâneo e pelas 

recompensas frequentes. Devido a essas características, o interesse desses jovens em relação ao 

modelo clássico - baseado na transmissão de informação - vem declinando gradativamente.  

De acordo com Moran5, os métodos transmissivos tradicionais faziam sentido quando o acesso 

à informação era difícil. Para esse autor, essa modalidade de ensino perdeu relevância a partir do 

momento em que o acesso à informação foi facilitado com a chegada da internet. Para Moran, a 

educação formal deve ser cada vez mais misturada e híbrida, pois não acontece apenas no espaço 

físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os espaços digitais. Para 

esse autor, é necessário criar desafios, jogos que realmente trazem as competências necessárias para 

cada etapa, que solicitam informações pertinentes e que combinam percursos pessoais com a 

participação em grupos. Nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado ocorre a partir de 

problemas e situações reais, antecipando as experiências que serão vividas ao longo da vida 

profissional.  

 

 

O uso das TICs nas metodologias ativas  
 

As recentes transformações no campo da tecnologia modificam o “saber ensinar” e o “saber 

aprender” das pessoas. Como já nos disse Jenkins6, no livro Cultura da Convergência, as tecnologias 

afetam o modo de pensar, agir, se apropriar e produzir informações. Devido à maior capacidade de 

armazenamento, maior velocidade no processamento, e também maior compatibilidade entre diversos 

sistemas operacionais, as novas ferramentas digitais fazem com que o acesso à informação seja mais 

 
3 SILVA, Robson Santos. Ambientes virtuais e multiplataformas online na EAD: didática e design tecnológico de cursos 

digitais. Novatec Editora, 2015. 
4 TONEIS, Cristiano. Os games na sala de aula. Bookess Editora, 2017. 
5 MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção mídias contemporâneas. Convergências 

midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens, v. 2, n. 1, p. 15-33, 2015. 
6 JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Aleph, 2015. 
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fácil. De acordo com Luz e Muzi7, a informação tem o poder de transformar “a vida de homens e 

mulheres, alunos e alunas, sendo responsabilidade pedagógica de professoras/es pensar como utilizá-

la em sala de aula para construção do conhecimento com mais qualidade”.  

Ao longo dos últimos 30 anos, a utilização das TIC na Educação vem evoluindo de uma 

concepção instrumental para uma concepção de comunicação integradora. Entretanto, na contramão 

da rápida evolução tecnológica, a Educação continua presa a um sistema em que prevalece a 

linguagem escrita, por meio de livros, artigos e exposição oral da informação. Perde-se a oportunidade 

de utilizar as TICs como espaços de diálogo de ensino-aprendizagem e de modificar o cotidiano da 

sala de aula por meio de diferentes práticas pedagógicas. Para Fantin8, é necessário abandonar o 

modelo transmissivo, baseado na comunicação unidirecional, e garantir que professores e alunos 

possam utilizar a tecnologia para potencializar o aspecto científico, objetivo, dialógico e crítico que 

uma aula deve ter.  

Diante dos avanços tecnológicos das últimas décadas, é preciso refletir sobre o papel das TICs 

na Educação, nos processos de aprendizagem e na prática docente. Mais do que somente estudar a 

“utilidade” da tecnologia na Educação, é necessário compreender – de forma crítica - as novas formas 

de ensinar e aprender com tecnologias, bem como os desafios decorrentes dessa transformação nas 

relações de ensino e aprendizagem.  

Além disso, é importante frisar que estamos educando nossos alunos para serem produtores 

da informação e não apenas receptores críticos. A Educação não pode se limitar somente à 

transmissão e repetição de informações, para que elas fiquem retidas na memória do aluno. É 

necessário que as TICs sejam integradas à Educação, para que a escola ou faculdade possa ser um 

espaço de formação crítica para a emancipação do indivíduo. Mais do que educar com as TICs – em 

que a tecnologia é utilizada apenas como instrumento de apoio para o professor, é necessário pensar 

na educação para e através das TICs.   

De acordo com Fantin9, a Educação com as mídias trata a tecnologia de forma puramente 

instrumental. Nesta perspectiva, a mídia é vista como um recurso a ser utilizado pelos professores 

para otimizar o tempo que seria gasto com a escrita na lousa e também para enriquecer a ilustração 

do conteúdo. É importante notar que, mesmo em ambientes que dispõem da tecnologia mais atual, 

podem existir docentes que privilegiam uma Educação transmissiva – em que eles falam e os alunos 

apenas ouvem.  

Já a Educação para as mídias, também conhecida como mídia-Educação, tem como objetivo 

desenvolver competências para a análise crítica de mensagens, seja em notícias ou no entretenimento, 

a fim de reforçar as capacidades dos usuários10. Em outras palavras, a Educação para a mídia diz 

respeito à apropriação crítica das tecnologias e do conteúdo informativo das mídias. Nessa 

perspectiva, estamos rompendo com a lógica de proibição da utilização das TICs nos processos de 

ensino e de aprendizagem e, ao mesmo tempo, propondo o desenvolvimento de um olhar crítico sobre 

elas.  

 

 

 

 
7 LUZ, Nanci Stancki; MUZI, Adilson Claudio. Tecnologias da informação e comunicação: a prática docente na educação 

profissional de jovens e adultos do colégio estadual Leôncio Correia, em Curitiba in: Interatividade nas TICs: abordagens 

sobre mídias digitais e aprendizagem / Patricia Bieging, Raul Inácio Busarello, organizadores. - São Paulo: Pimenta 

Cultural, 2014.   
8 FANTIN, M. e RIVOLTELLA, P.C. Interfaces da docência (des) conectada: Usos das mídias e consumos culturais de 

professores. Anais da 33ª Reunião Anual da Anped. Caxambu, 2010. 
9 FANTIN, Monica. Mídia-educação no currículo e na formação inicial de professores. Cultura digital e escola: 

pesquisa e formação de professores. Campinas, SP: Papirus, 2012. P. 57-92. 
10 UNESCO, 2007, p.2.  
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Por fim, a Educação através da mídia significa “incentivar a produção, a criatividade e 

interatividade nas diferentes áreas da mídia e comunicação”11. Essa última dimensão diz respeito, 

sobretudo, à habilidade de produção no espaço de aprendizagem, onde a Educação acontece. Nessa 

dimensão, os alunos aprendem a usar as TICs para pesquisar, processar, desenvolver e criar um 

conhecimento alinhado à nossa realidade social, cultural e econômica – que tenha como objetivo 

principal a formação cidadã.  

Para Antônio Junior12, as TICs também favorecem a construção interdisciplinar de 

informações e o desenvolvimento colaborativo de projetos de alunos que não necessariamente 

dividem o mesmo espaço físico ou residem na mesma região.  

 

 

Estudos de caso 
 

As metodologias ativas estimulam a resolução de problemas práticos, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências. O estudo de caso é uma das modalidades das metodologias ativas. 

De acordo com Meirinhos e Osório13, o estudo de caso se caracteriza como uma metodologia 

qualitativa, pois se orienta por uma perspectiva mais interpretativa e construtivista. Para esses autores, 

as investigações qualitativas se baseiam principalmente na utilização de dados qualitativos e incluem 

desde os estudos de caso até a etnografia.  

De acordo com De André14, a metodologia do estudo de caso teve seu marco inicial em uma 

conferência internacional realizada em Cambridge, na Inglaterra, em 1975. O artigo produzido ao 

 
11 Idem. 
12 ANTONIO JUNIOR, Wagner. Educação, tecnologias e cultura digital – Bauru/SP: Edição do autor, 2015. 
13 MEIRINHOS, Manuel; OSÓRIO, António. O estudo de caso como estratégia de investigação em educação. EduSer-

Revista de educação, v. 2, n. 2, 2016. 
14 DE ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Estudo de caso: seu potencial na educação. Cadernos de pesquisa, n. 49, 

2013. P. 51-54. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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final da conferência concluiu que o estudo de caso é uma “investigação sistemática de uma instância 

específica”15. Diante do caráter amplo dessa definição, os pesquisadores sentiram a necessidade de 

especificar o estudo de caso e diferenciá-lo de outras metodologias. De acordo com esses 

pesquisadores, o estudo de caso não pode ser confundido, por exemplo, com uma observação 

participante. Além disso, estudos de caso não podem ser tomados como esquemas pré-experimentais 

de pesquisa16. 

 

De acordo com De André17, os estudos de caso possuem as seguintes características 

fundamentais: 

a) Estudos de caso são abertos às descobertas; mesmo que o pesquisador parta de alguns 

pressupostos para orientar o estudo de caso, ele deve permanecer atento a elementos ou 

aspectos imprevistos que possam emergir ao longo do processo. 

b) Os estudos de caso devem ser embasados por um contexto. Só é possível analisar o objeto de 

estudo se for considerado o contexto no qual ele está inserido.    

c) Estudos de caso devem buscar representar a realidade de forma completa, retratando diversos 

elementos – inclusive as contradições - presentes numa determinada situação.  

d) Os estudos de caso usam diferentes fontes de informação, com dados coletados em diferentes 

momentos. O pesquisador deve utilizar a triangulação de métodos, que consiste na checagem 

de um aspecto ou problema, por meio do uso de diferentes métodos. Ele também pode aplicar 

a triangulação de investigadores, selecionando dois ou mais investigadores para observar o 

mesmo objeto. Por fim, o pesquisador pode utilizar a triangulação de teorias, analisando o 

objeto de estudo a partir de diferentes abordagens teóricas.    

e) Os estudos de caso permitem “generalizações naturilísticas”. Os leitores devem identificar 

elementos do estudo de caso que possam ser aplicados em outras situações. A generalização 

naturilística ocorre a partir da perspectiva do indivíduo e de acordo com a sua experiência 

pessoal. 

f) Os relatos dos estudos de caso podem ser elaborados com uma linguagem menos formal, se 

comparados a outros métodos. Os dados podem ser apresentados de diferentes formas (em 

forma de texto, imagem, painéis, etc.) e seus relatos podem ser redigidos em uma linguagem 

informal e descritiva. 

 

Ainda conforme De André18, os estudos de caso não devem ter a pretensão de representar o 

“caso típico” de uma determinada situação ou contexto, na medida em que cada “caso” é, por 

definição, um caso único e particular. A autora explica que a generalização naturilística é um processo 

subjetivo e não uma inferência lógica. O reconhecimento das semelhanças entre o estudo de caso e 

outas situações mais ou menos semelhantes se dá no domínio do indivíduo. A generalização 

naturilística ocorre no momento em que o leitor identifica equivalências entre o estudo de caso e 

outros casos, ou situações vivenciadas por ele. Dessa forma, o estudo de caso soma-se ao 

conhecimento tácito do indivíduo, para ajudá-lo a desenvolver novas perspectivas ou reflexões em 

relação a uma determinada questão, situação ou problema.  

 

 

 
15 ADELMAN, Clem; JENKINS, David; KEMMIS, Stephen. Re‐thinking case study: notes from the second Cambridge 

Conference. Cambridge journal of education, v. 6, n. 3, p. 139-150, 1976. 
16 DE ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Estudo de caso: seu potencial na educação. Cadernos de pesquisa, n. 49, 

2013. P. 51-54. 
17 Idem. P. 52. 
18 Idem. 
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Estudo de caso sobre técnicas de negociação 
 

O objetivo do estudo de caso sobre o filme A Negociação foi estimular os alunos a identificar 

e caracterizar as estratégias de negociação utilizadas pelos personagens, bem como refletir sobre os 

efeitos de curto e longo prazo decorrentes da adoção de cada estratégia.  

Esse estudo de caso foi viabilizado pela utilização do Google Meet – em conjunto com outras 

tecnologias para comunicação e interação em tempo real, já que os alunos matriculados nessa 

disciplina estavam participando das aulas de modo remoto, devido à pandemia do COVID-19.  Além 

disso, foi utilizada a conexão com o serviço de streaming Netflix, para que todos os discentes 

pudessem assistir ao filme, ou mesmo rever algumas situações que pudessem conter um diálogo de 

negociação. 

 

 

O caso 
 

O filme A Negociação, do diretor Nicholas Jerecki, foi selecionado dentre outros filmes sobre 

o tema, não somente por retratar uma complexa situação de negociação em que diferentes estratégias 

e táticas podem ser identificadas e analisadas, mas também por revelar os desdobramentos e 

consequências da utilização de cada estratégia sobre os personagens da trama. 

O caso utilizado nesse estudo retrata a situação de um empresário que deseja vender a sua 

empresa para um grande banco. Ele pretende concretizar a venda o mais depressa possível, para evitar 

que uma fraude seja revelada. Ainda que se trate de uma obra de ficção, o filme retrata toda a 

complexidade de uma situação de conflito e negociação, em que é possível observar não somente as 

estratégias de negociação utilizadas pelas partes em diferentes situações, mas os resultados 

decorrentes do uso de cada estratégia. O filme também retrata a utilização de diferentes táticas de 

negociação, inclusive táticas sujas, e a utilização de posições de poder para intimidar ou coagir a outra 

parte.  

 

 

Planejamento do estudo de caso 
 

Os momentos em que ocorrem os principais diálogos de negociação foram previamente 

anotados, caso os alunos falhassem em reconhecer as situações. Também foram anotadas previamente 

as situações em que as negociações ocorrem de forma sutil, ou que aparentemente não produzem um 

efeito sobre a trama. As anotações não foram divulgadas aos alunos. Dessa forma, foi possível avaliar 

a participação do aluno não somente pela capacidade de identificar corretamente a estratégia utilizada 

em negociações-chave, mas também pela capacidade de detectar situações em que ocorrem 

negociações menores ou aparentemente aleatórias, mas que produzem resultados importantes para o 

desfecho da trama.  

 

 

Realização do estudo de caso 
 

O estudo de caso foi realizado ao longo de duas aulas remotas da disciplina de Técnicas de 

Negociação. O conteúdo sobre estratégias e táticas de negociação já havia sido ministrado, naquela 

altura da disciplina.  
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A turma foi dividida em duplas, sendo que cada dupla teria que se reunir e discutir o filme, 

durante o intervalo de tempo entre as aulas. Para a apresentação, as duplas deveriam realizar as 

seguintes tarefas: 

 

a) Reconhecer a situação de negociação e marcar o tempo em que o diálogo ocorre no filme; 

b) Caracterizar a estratégia utilizada; 

c) Identificar a utilização de táticas; 

d) Analisar os efeitos de curto e longo prazo decorrentes da estratégia utilizada em cada situação. 

 

 

Resultados 
 

No início da segunda aula reservada para o estudo de caso, as duplas foram convidadas a 

relatar as análises sobre as negociações que puderam identificar. Devido ao fato de não saberem de 

antemão a quantidade de negociações que seriam passíveis de análise ao longo da trama, as duplas 

evitaram identificar as situações em que ocorrem negociações menores ou mais sutis. Por 

insegurança, talvez, os discentes preferiram identificar apenas as negociações maiores e mais óbvias. 

Contudo, todas as duplas conseguiram identificar e caracterizar as estratégias das negociações mais 

relevantes da trama, sendo que a maioria soube detectar inclusive as táticas que foram utilizadas pelos 

personagens em cada situação.  

No início das apresentações os discentes pareciam inseguros e retraídos; entretanto, depois 

que foram estimulados a identificar também as situações menos óbvias, eles passaram a interagir, 

trazendo inferências, opiniões e análises sobre a trama. A identificação das negociações menos óbvias 

estimulou a atenção dos alunos e permitiu que eles construíssem uma compreensão mais profunda 

sobre a trama. Os discentes perceberam, por exemplo, que as tentativas fracassadas da esposa em 

negociar assuntos aparentemente sem importância com o marido – onde passar as férias, por exemplo 

- serviriam para munir a personagem das informações que ela precisava para tomar uma decisão que 

resultaria no desfecho da trama.  

Até o momento da realização do estudo de caso, os alunos conheciam apenas a teoria sobre 

técnicas de negociação; entretanto, quando perceberam que detinham a capacidade de identificar 

corretamente as estratégias e as táticas utilizadas pelos personagens durante a apresentação do estudo, 

eles se sentiram mais seguros e animados. Acredita-se que o objetivo de estimular os alunos a 

identificar e caracterizar as estratégias de negociação em diferentes situações foi atingido. 

 

 

Reflexão sobre a aplicação  

do estudo de caso 
 

Os resultados da utilização do estudo de caso na disciplina de Técnicas de Negociação foram 

bastante satisfatórios. Verifica-se que, quando os alunos têm a oportunidade de aplicar o que estudam 

e, especialmente, quando é reduzido o tempo entre a descoberta e sua aplicação, as possibilidades de 

assimilação e retenção se ampliam.  

Um dos desafios foi estimular os alunos a construírem seus próprios percursos de 

aprendizagem e abandonarem o papel de meros receptores de informação no contexto da aula. No 

início da atividade, os alunos se sentiram inseguros pelo fato do estudo de caso ser aberto a diversas 

interpretações. Alguns chegaram a pedir para a professora indicar com antecedência as situações que 

poderiam ser analisadas. Mas, ao final da atividade, os discentes estavam visivelmente mais seguros 

da própria capacidade de reconhecer situações de negociação e identificar as estratégias utilizadas. 
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Percebe-se, portanto, que o estudo de caso serviu não apenas para reforçar a teoria sobre técnicas de 

negociação, mas também para valorizar o conhecimento experiencial e tácito dos alunos. 

Outro resultado importante refere-se à condução do estudo de caso. Mesmo em situações em 

que os discentes desenvolvem o estudo de caso a partir de informações controladas - a exemplo do 

caso apresentado nesse capítulo – os resultados produzidos diferem daqueles que foram inicialmente 

planejados. Portanto, mesmo que o professor controle o fornecimento das informações a serem 

analisadas, ele deve permanecer aberto a elementos ou interesses que possam emergir ao longo do 

processo. 

Também, é importante destacar que esse estudo de caso foi viabilizado graças ao emprego das 

TICs. As TICs proporcionaram não somente o acesso ao filme, mas forneceram uma interface de 

diálogo e não somente um meio de recepção de informação. A interatividade pressupõe a 

comunicação bidirecional, dialógica, e não a comunicação unidirecional que separa emissores e 

receptores. Com a facilitação da interatividade, muitos alunos puderam contribuir com a análise de 

outros colegas, possibilitando uma construção colaborativa do conhecimento.  

Contudo, é importante não perder o foco, quando se trata do uso das TICs na educação, já que 

o uso intensificado da tecnologia pode promover desigualdades, considerando que nem todos os 

alunos têm a mesma facilidade de acesso à internet fora do ambiente escolar. Por esse motivo, na 

avaliação da atividade, a docente considerou que a qualidade da participação dos alunos no estudo de 

caso dependia, em boa parte, da qualidade do acesso deles à internet. Algumas participações podem 

ter sido prejudicadas pela falta de uma internet de alta velocidade na casa ou no telefone celular do 

aluno. Sem considerar problemas e limitações derivados das desigualdades de renda, corremos o risco 

de pensar que todos os alunos podem ser avaliados pelos mesmos critérios.  

Por fim, vale a pena destacar a contribuição desse estudo de caso para a formação crítica dos 

alunos da graduação. Além de fazer os alunos aplicarem seus conhecimentos sobre técnicas de 

negociação, a atividade estimulou o desenvolvimento de um olhar crítico sobre questões sociais que 

são retratadas na trama, tais como desigualdade social, racismo, machismo e corrupção. Pode-se 

concluir que esse deve ser o papel da educação para as mídias: fazer com que elas sejam utilizadas 

como uma oportunidade de expandir o potencial de uma educação crítica e emancipadora. 

 

 

Considerações finais 
 

Modificar antigos paradigmas e implementar novos métodos requer mudança de atitudes e 

uma forma de pensar completamente diferente do modelo dominante. Educar não pode se basear 

somente na transmissão de informações.  O que importa, na verdade, é garantir que os alunos sejam 

capazes de assimilar e processar a informação de forma crítica, para poder utilizá-la na solução de 

problemas.  

A utilização da metodologia do estudo de caso favoreceu a assimilação do conteúdo teórico 

da disciplina e a construção colaborativa do conhecimento.  
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Resumo  

 

Este estudo tem por objetivo relatar a experiência da construção do conhecimento jurídico, por meio 

de metodologias ativas em sala de aula, na preparação do aluno para o mercado de trabalho. Também, 

visa descrever as vantagens e formas de aplicação do método Problem Based Learning (PBL) e 

Estudo de Caso nos cursos presenciais de Direito. O estudo foi realizado com base em pesquisa 

descritiva, através de pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, com o intuito de analisar o 

caso específico a partir da situação geral. 

 

 

Palavras-chave:  

Metodologias; Estudo de Caso; Problema; Direito. 

 

 

Ensino-aprendizagem baseado em problema  
 

A aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia de ensino/aprendizado que visa, 

por meio da resolução de situações, a aquisição e busca de conhecimentos. Por ter se mostrado uma 

metodologia efetiva e desafiadora, é muito utilizada em todo o mundo1. Ela surgiu no final da década 

de 60, na Faculdade de Medicina da Universidade de McMaster, do Canadá e, logo após, 

 
1 NOEMI, Debora. Entenda o que é a aprendizagem baseada em problemas.  Disponível em:  

<https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/entenda-o-que-e-a-aprendizagem-baseada-em-problemas/>. 

Acesso em 08/09/2021. 
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na Universidade de Maastricht, na Holanda, tendo se propagado a outras áreas de ensino como 

Arquitetura, Engenharia, Direito e Negócios2. 

Inicialmente, o objetivo do método não era resolver os problemas em si, mas auxiliar os alunos 

a identificarem suas próprias necessidades de aprendizagem, à medida em que tentavam reunir 

informações, entender o problema e discutir com os colegas, ocorrendo na forma de tutoria. Reuniam-

se pequenos grupos, de sete a oito alunos, sendo que um aluno e um professor eram designados para 

serem tutor e facilitador do time3. 

Um caso real é apresentado aos estudantes na primeira semana, sendo que se espera que os 

alunos estudem e investiguem o caso, bem como apresentem os resultados durante o segundo tutorial 

desta semana. O professor tutor deve agir com bom senso, estabelecendo um equilíbrio entre guiar os 

debates e ficar atento aos estímulos dos alunos, a fim de garantir que não haja lacunas no aprendizado 

destes, tendo em vista que apenas apresentar os casos concretos aos alunos não vai garantir o 

aprendizado dos conceitos, sendo a tutoria fundamental para que se atinjam os objetivos definidos 

para a aprendizagem.4 

 

 

Descrição da metodologia 
 

Jerome Seymour Bruner, psicólogo americano, citado por Borachovicus e Tortella5, foi o 

principal proponente do modelo da Aprendizagem pela Descoberta (APD), que consistia na utilização 

de problemas com discussão em grupos, para desenvolver habilidades de raciocínio e motivar os 

discentes a aprender com situações da realidade, facilitando a assimilação e a retenção da informação. 

Para Peixoto et al.6, o desenvolvimento do método apresenta-se dividido em três etapas, sendo 

estas, por sua vez, divididas por vários passos. Vejamos: 

 

• Formulação do problema (Etapa 01) – essa etapa consiste em perfilhar possíveis assuntos, 

identificar conexões, estabelecer o problema, formular questionamentos específicos e 

especificar o foco do estudo; 

 

• Resolução do problema (Etapa 02) – nessa etapa, o aluno deverá pesquisar referências 

adicionais e identificar as lacunas, formulando uma lista que será desenvolvida a partir do 

seguinte título: "O que é que necessitamos saber?". Esses pontos levantados servirão para 

guiar a pesquisa, a qual será composta por textos, pesquisas da internet, informação técnica, 

entrevistas com especialistas, entre outros. A obtenção de fontes pode ser dividida em: a) 

fontes empíricas - pesquisas a partir de observações registradas, sem que haja análise de dados, 

os quais posteriormente serão mais bem organizados e analisados com o objetivo de se atingir 

conclusões; e b) Fontes científicas, que consistem em pesquisa com base em relatórios 

científicos validados. 

 
2 SOLEDADE, Marcos. A aprendizagem baseada em problemas (PBL), o que é? Disponível em: 

<https://silabe.com.br/blog/aprendizagem-baseada-em-problemas-pbl/>. Acesso em 08 set 2021. 
3 MATTAR, João; SOARES, Aguiar Pisam. Metodologias Ativas: Aprendizagem Baseada em Problemas, 

Problematização e Método do Caso, 2015. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/277418328.pdf>. Acesso 

em 08 set 2021. 
4 Idem. 
5 BORACHOVICUS, Eli; TORTELA, Jussara, Cristina, Barros: Aprendizagem Baseada em Problemas: um método de 

ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/QQXPb5SbP54VJtpmvThLBTc/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 08 set. 2021. 
6 PEIXOTO, João Paulo; TEIXEIRA, Manuel; COELHO, Dídia; Moreira, Daniela; MOTA, Paulo Sérgio. Estudos de 

Caso: O Método ABP Caso Home Concept. Periódico Casos do IESF, Vila Nova de Gaia, 2006. 
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Feito isso, os alunos formularão novos pontos a partir do questionamento "Que devemos 

fazer?". Com isso, serão formalizadas iniciativas a serem desenvolvidas, a fim de testar hipóteses e 

soluções possíveis. A partir disso, será necessário desenvolver a pesquisa por métodos laboratoriais, 

de campo ou através de computadores com módulos de software de simulação, spreadsheets, gráficos, 

entre outros. Após se chegar à síntese dessa estrutura teórica, será possível formar um novo ponto de 

vista, justificável e testável. Esta poderá ser a etapa a ser finalizada com a validação das conclusões 

e da metodologia; 

 

• Discussão do problema (Etapa 03) - A discussão do problema é a fase que completará a 

pesquisa. Neste momento, as conclusões científicas serão sujeitadas a críticas e debates, se 

configurando como um importante processo para se estabelecer o novo conhecimento. Sendo 

assim, será necessário sintetizar as análises e relatórios científicos, de modo a convencer os 

destinatários. 

 

As conclusões da investigação devem ser apresentadas oralmente e por escrito, de uma forma 

clara, objetiva e estruturada, sem incluir os documentos e estudos de suporte. Sugere-se que a 

apresentação observe os seguintes tópicos: a) conclusões obtidas: mostrar em que resultaram as 

diligências efetuadas; b) resolução final: resolução definitiva do problema; c) medidas de 

implementação aconselhadas: diferentes medidas, devidamente explicadas e analisadas.  

Também, é importante que as análises e relatórios científicos, bem como as evidências que 

sustentem a compreensão e abordagem da resolução do problema, registradas e classificadas de 

acordo com a sua importância para a resolução, sejam apresentados por escrito. O objetivo é 

convencer os destinatários sobre a credibilidade dos estudos efetuados e a validade das informações. 

Por fim, deve ser realizada a discussão do caso através de debates, com o objetivo de, através 

das conclusões, realizar um processo de persuasão dos demais acerca da validade das soluções 

encontradas. A partir desse debate, poderá ser verificada a necessidade de pesquisa de novos 

materiais, que ajudem ao esclarecimento de dúvidas.  

 

 

Pontos fortes da metodologia baseada em problemas 
 

Para Soledad7, a metodologia apresenta vantagens relevantes para a aprendizagem, das quais 

se destacam: 

 
Estimulação de diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, Aumento do senso de 

responsabilidade dos estudantes, que agora precisam ter vontade e disciplina para estudar 

e aprender por conta própria, Estimulo a leitura, ao emprego do raciocínio lógico e as 

discussões, Incentivo aos estudantes para que investiguem mais a fundo os problemas 

apresentados a fim de encontrar soluções práticas para eles, Estimula e desenvolve a 

habilidade do trabalho em equipe através dos grupos de discussão, Permite a interlocução 

das disciplinas e especialidades distintas e a troca de informações entre elas. 

 

O autor ainda destaca que, talvez, a mais importante de todas as vantagens seja o acesso 

precoce dos estudantes ao meio prático da profissão escolhida, formando novos profissionais mais 

motivados e mais humanizados, já que os estudantes podem ver de perto o resultado prático de suas 

investigações. 

 
7 SOLEDADE, Marcos. A aprendizagem baseada em problemas (PBL), o que é? Disponível em: 

<https://silabe.com.br/blog/aprendizagem-baseada-em-problemas-pbl/>. Acessado em 08/09/2021. 
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Aplicabilidade da metodologia  

nos cursos de Direito 
 

Não são poucos os desafios na implementação de inovações no curso de Direito, onde os 

docentes trazem uma cultura arraigada de formalismo excessivo, dogmático, expositivo e abstrato, 

além do problema de construção da identidade profissional do professor de Direito, que não se vê 

como docente de ensino superior, mas sim como advogado, magistrado, promotor – que é sua segunda 

profissão. Sob essa ótica, pedagogos e formadores de professores são ‘alienígenas” à prática jurídica, 

o que se configura, mais uma vez, como barreira a implementação de metodologias ativas.8 

Embora a Resolução nº 5, de 17/12/189, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Direito, prevê em seu artigo 4º que o curso de graduação em Direito “deverá 

possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, 

instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a interpretar e aplicar as normas (princípios 

e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, quando 

couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas”, a estrutura curricular 

ensino-aprendizagem no âmbito jurídico ainda é pautada em grande parte por uma linearidade das 

disciplinas, onde professor é o protagonista e o aluno é mero espectador. 

Tal abordagem faz com que muitos alunos desistam dos cursos de Direito nos anos iniciais; é 

nesse contexto que a metodologia baseada em problemas (PBL) se sobressai, uma vez que coloca o 

aluno como protagonista da aula. 

 
8 FEFERBAUM, Marina; KLAFKE, Guilherme Forma. Metodologias ativas em direito (Locais do Kindle 310-317). 

Atlas. Edição do Kindle. 
9 BRASIL. Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito e dá outras providências. Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Superior. Publicado no diário oficial da união em: 18 dez 2018. Edição242, Seção 1, P. 122. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Ademais, a implementação da metodologia PBL é de extrema importância para os cursos de 

Direito, tendo em vista a explosão de informações na internet, que demanda do discente saber 

selecionar e filtrar esses dados. Mais do que receber informações, um estudante precisa saber buscá-

las, uma habilidade que não é desenvolvida no ensino jurídico tradicional, mas que é plenamente 

desenvolvida através do método PBL. 

 

 

As práticas educativas  

baseadas em estudo de caso  
 

Em resumo, o estudo de caso consiste em uma metodologia de ensino/aprendizado onde os 

participantes são apresentados a casos, reais ou não, para os quais devem apresentar uma possível 

solução. A instituição precursora deste método é a Universidade de Harvard, no início do século XX. 

A Escola de Harvard utilizou um predecessor do método do caso, o “método do problema”, 

ao apresentar problemas reais a alunos executivos, com o objetivo de os estimular a buscar soluções 

aos casos apresentados. O método ganhou força com as escolas de Administração, sendo 

posteriormente disseminado para as outras áreas do conhecimento10. 

De acordo com informações disponibilizadas pelo site da Harvard Business School, o 

principal objetivo da escola é preparar os alunos para os desafios da liderança; vejamos o que consta 

do sítio eletrônico: 

 
Você já trabalhou com um grupo de pessoas tentando resolver um problema? Existem 

opiniões diferentes, considerações diferentes, e a perspectiva de cada pessoa fornece um 

ângulo diferente sobre o problema. Em última análise, você deve decidir um curso de ação. 

Não há resposta certa, mas você tem que confrontar as complexidades da escolha que você 

faz. E se aquela sala estivesse cheia de pessoas de diversas indústrias, funções, países e 

origens? Todos tentando analisar um problema e tomar uma decisão? Todos os dias? É isso 

que o método de caso no HBS prepara você a fazer. (tradução livre)11 

 

Para Yin12, quanto mais suas questões procurarem explicar alguma circunstância presente (por 

exemplo, “como” ou “por que” algum fenômeno social funciona), mais o método do estudo de caso 

será relevante. O método também é relevante quando suas questões exigirem uma descrição ampla e 

“profunda” de algum fenômeno social. 

Neste sentido, podemos afirmar que a metodologia de estudo de caso objetiva desenvolver 

competências de trabalho em equipe, resolução de problemas, capacidade de argumentação e a 

tomada de decisão, além de contextualizar conceitos que podem se apresentar como abstratos, o que 

efetiva o aprendizado. 

Assim, esse método se mostra extremamente eficaz quando aplicado ao curso de Direito, uma 

vez que toda a base normativa é calcada no fenômeno social e, por vezes, a regulamentação desses 

fenômenos não ocorre na mesma velocidade em que a sociedade demanda. Um exemplo disso é o 

contexto digital que, aos poucos, vem sendo tratado na legislação, mas há muito já vem sendo 

discutido no poder judiciário. 

Em resumo, o papel do jurista é receber as demandas sociais e encontrar uma solução a estas, 

do ponto de vista jurídico, legislativo e normativo, de forma que uma pedagogia calcada em 

 
10 CAMPOMAR, Marcos Cortez; IKEDA, Ana Akemi & VELUDO-DE-OLIVEIRA, Tânia Modesto. O Método do Caso 

como Ferramenta Pedagógica no Campo da Administração. Atibaia: Anais do XXVII Encontro da ANPAD, 2003. 
11 HARVARD BUSINESS SCHOOL. The Case MethodHBS - MBA - Harvard Business Schooll. Acesso em 10 ago 

2021. Disponível em <https://www.hbs.edu/mba/academic-experience/Pages/the-hbs-case-method.aspx>. 
12 YIN, Robert K.  Estudo de caso: planejamento e métodos. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. P. 4. 
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metodologias tradicionais de ensino poderá incorrer em uma má formação profissional do corpo 

discente.  

 

 

Etapas para aplicação da metodologia 
 

Segundo Applegate13, o método do caso de Harvard possui, basicamente, quatro etapas: 

 

• Análise individual (alunos) e preparação (questões, argumentos, dúvidas etc.); 

• Discussões em pequenos grupos; 

• Discussão do caso em classe (grande grupo); 

• Finalização do caso, buscando uma generalização do aprendizado. 

 

A Harvard Business School disponibiliza um Manual de Estudo de Caso aos estudantes, o 

qual é composto por guias que visam conduzir a metodologia por todas as etapas, sendo eles: Guia 

de Estudo para Casos de Diagnóstico de Problemas; Guia de Estudos para Casos de Cenário de 

Decisão; Guia de Estudos para Casos de Cenário de Avaliação.  

O Guia para Estudo de Diagnóstico de Problemas14 induz o aluno a descrever o problema 

trazido pelo caso, quais as possíveis causas e patologias de negócio, e estimula a exploração do 

problema através de perguntas chaves como “A liderança insatisfatória foi uma das razões para o 

baixo desempenho da empresa?”. Por fim, é apresentada uma estrutura para a elaboração do 

diagnóstico, conforme se vê abaixo. 

 

 
Quadro 1 – Diagnóstico de Problemas de acordo com o Guia para Estudo de diagnóstico de Problemas de Harvard 

Possível causa # 1:  Fraca liderança 

Fatos / evidências 
Como a causa contribui para o 

problema 

Medidas de Curto 

Prazo 

Medidas de Longo 

Prazo 

O chefe da divisão é um 

líder autocrático que 

toma importantes 

decisões sem consultar 

qualquer um. 

O estilo de liderança autocrático do 

chefe de divisão levou a várias 

decisões erradas, porque ele falhou 

em explorar o conhecimento e a 

experiência dos subordinados. 

O CEO precisa tomar 

decisões com base em 

uma gestão colaborativa. 

 

O chefe de divisão 

deve receber 

coaching de 

liderança. 

 

Fonte: HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2020. p.02. 

 

 

O Guia de Estudos para Casos de Cenário de Decisão15 introduz questões como: “Qual é a 

decisão que precisa ser tomada no caso? Quais são as principais opções de decisão?”. Aqui, mais 

uma vez, há a sugestão de perguntas para estudar as evidências e identificar os critérios para a tomada 

de decisão, determinando que sejam anotados os critérios, a evidência e em qual opção de decisão a 

evidência se apoia. O objetivo é determinar a opção que é mais fortemente apoiada pelas evidências.  

 
13 APPLEGATE, Lynda M. Case Teachingof Harvard Business School: Some Advice for NewFaculty. Boston: HBS, Note 

No. 9-189-062, revised 12 April, 1993. P. 3. 
14 HARVARD BUSINESS SCHOOL.Case StudyAid:ProblemDiagnosisScenarios.Acessoem 10 ago 2021. Disponível 

em <https://s3.amazonaws.com/he-product-images/docs/Case_Study_Aid_Problem_Diagnosis_Download.pdf>. 
15 HARVARD BUSINESS SCHOOL. Case StudyAid: DecisionScenarios. Acesso em 10 ago 2021. Disponível em 

<https://s3.amazonaws.com/he-product-images/docs/Case_Study_Aid_Decision_Download.pdf>. 
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Por fim, o Guia de Estudos para Casos de Cenário de Avaliação16 introduz perguntas que 

visam conduzir o estudo das evidências e identificar os critérios para fazer a avaliação, como por 

exemplo: “Qual é o assunto da avaliação?” (pode ser uma pessoa, equipe, produto ou serviço, 

empresa, país, estratégia ou política); “Qual é a avaliação que você precisa fazer?” (valor, 

desempenho, eficácia, resultado ou consequências do assunto). Por fim, o estudante realiza a 

avaliação com base nos fatos/evidências, buscando o que as evidências indicam para a avaliação, 

medidas de curto prazo e de longo prazo. 

Com base nessas premissas, um aluno de MBA de Harvard recebe, no mínimo, 14 casos por 

semana e 500 estudos de caso por ano, sendo estimulado a sair da condição passiva de mero 

espectador, para uma postura ativa, estimulado a buscar informações, diferentes perspectivas, 

inclusive a partir da interação com outras áreas do conhecimento. Para que esse estímulo aconteça, o 

professor inicia suas aulas com perguntas que provoquem a reação da classe; posteriormente, chama 

dois alunos, de forma aleatória, para apresentarem suas ideias, análises e propostas. Em razão dessa 

imprevisibilidade de escolha, os alunos tendem a se preparar; por fim, o caso é concluído pelo 

professor a partir dos debates, das informações e dos argumentos dos alunos17. 

 

 

Aplicabilidade da metodologia  

nos cursos de Direito 
 

Assim, ao aplicarmos esta metodologia de ensino ao curso de Direito, poderia se utilizar do 

Guia de Diagnóstico de Problemas, por exemplo, para a análise e estudo de caso concreto em que se 

busca a solução para o problema apresentado pelo então “cliente”. Já o Guia de Estudos para Casos 

de Cenário de Decisão poderia ser aplicado no estudo de processos judiciais e casos, por exemplo, 

quando se coloca na posição de um magistrado na função de resolver uma lide. Por fim, o Guia de 

Estudos para Casos de Cenário de Avaliação se amolda perfeitamente à análise de decisões judiciais, 

arbitrais e de mediação, em que o aluno buscará identificar se a decisão tomada foi a mais acertada, 

face o ordenamento jurídico. 

É importante destacar que o professor deve atuar como guia da discussão, sendo que o 

estudante precisa permanecer no centro do processo. Suas opiniões e argumentos precisam ser 

ouvidos e valorizados pelo professor, que deve evitar assumir a postura de “dono da verdade”.  É 

fundamental, ainda, que o professor atue como mediador e realize o adequado fechamento de cada 

caso, sempre retomando conceitos importantes para o aprendizado da turma. 

Por fim, mas não menos importante, é o gerenciamento do tempo e das avaliações. A agenda 

do professor precisa ser clara, para que os alunos possam organizar suas pesquisas e análises sem 

estender infinitamente os trabalhos. A avaliação da atividade também precisa ser realizada de maneira 

muito clara, transparente e efetiva, com vista a não estimular a prática de estudo de casos de modo 

desleixado pelos alunos, buscando apenas atingir o critério da participação, sem que o alcance da 

qualidade seja o principal objetivo do aprendizado.  

 

 

 

 

 
16 HARVARD BUSINESS SCHOOL. Case StudyAid: EvaluationScenario.Acesso em 10 ago 2021. Disponível em 

<https://s3.amazonaws.com/he-product-images/docs/Case_Study_Aid_Evaluation_Download.pdf>. 
17 IIZUKA, Edson Sadao. O Método do Caso de Harvard: Reflexões Sobre sua Pertinência ao Contexto Brasileiro. XXXII 

Encontro da ANPAD: Rio de Janeiro, 2008. P. 4. 
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Considerações finais 
 

O modelo da Aprendizagem pela Descoberta (APD) foi proposto por Jerome Seymour Bruner; 

consiste em discussão de problemas em grupos, com o objetivo de desenvolver o raciocínio e motivar 

o aprendizado dos alunos a partir de questões reais, o que facilita a retenção da informação. Já a 

metodologia baseada em estudo de caso foi, inicialmente, proposta na Universidade de Harvard, no 

início do século XX, e decorre do método PBL, razão pela qual até hoje ambas as metodologias são 

confundidas.  

A metodologia de estudo baseado em problemas é geralmente restrita a um conteúdo 

específico, necessita de preparo prévio por parte do estudante e possui questões que guiam o estudo; 

o professor realiza direcionamento durante as discussões e o estudante costuma necessitar apenas de 

algumas informações adicionais para resolução do caso. Diferentemente, a metodologia de estudo de 

caso abrange vários conteúdos; o estudante precisa definir o que é preciso pesquisar, não necessita de 

preparo prévio, propõe a solução do problema de forma genérica, ou coloca questões abertas; o 

professor não realiza direcionamento e a discussão é mantida dentro do grupo de estudantes. 

Tais metodologias, quando aplicadas no contexto do curso de Direito, colaboram no 

cumprimento da Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação, que 

determina a necessidade de o conhecimento teórico ser articulado com a resolução de problemas, 

desenvolvendo trabalhos em grupos, a interdisciplinaridade e a formação do aluno para aplicação dos 

conceitos à prática da profissão. 

Dado tal contexto, podemos concluir que é necessário que os docentes da academia jurídica 

iniciem um processo de mudança de olhar para o ensino, a fim de que cada um dos fatores e etapas 

que envolvem o processo de ensino e aprendizagem sejam voltados a mudar a realidade do ensino 

jurídico, formando cidadãos e profissionais de Direito com habilidades alinhadas às demandas do 

futuro e do momento atual. 
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Resumo  

 

O artigo apresenta uma experiência da utilização de metodologias ativas, vivenciada pela autora em 

sala de aula no ensino superior, que conta com um misto de sala de aula invertida e dinâmica de 

grupo, como estratégia no ensino aprendizagem. Descreve a fundamentação teórica, somada aos 

passos para realização da metodologia; os destaques e a avalição da sua aplicação. 

 

 

Palavras-chave:  

Metodologias ativas; Aprendizagem; Dinâmica de grupo. 

 

 

Origem da metodologia  
 

A ideia da metodologia que envolve dinâmica de grupo surge da leitura do artigo Dinâmicas 

de Grupo Aplicadas aos Alunos de Direito1, de Prigol e Ramasco, que apresenta várias dinâmicas. 

Em 2014, ministrava uma disciplina de Direito e Legislação Social, na graduação de Serviço Social. 

Em razão da necessidade do envolvimento de todos os estudantes quando da solicitação do estudo de 

um texto para ser discutido em sala, e percebendo que, na maioria das vezes, poucos estudantes se 

envolviam, e com isso a discussão ficava restrita a um número pequeno de participantes, optou-se por 

criar uma dinâmica que se adequasse a realidade presente. Iniciou-se com a sala de aula invertida, 

que se constitui, resumidamente, por dois elementos, ou seja, uma com interação professor-estudante, 

em sala de aula, e outra, a interação do estudante com tecnologias e atividades fora da sala de aula. 

 
1 O artigo objetiva-se demonstrar como é possível utilizar dinâmicas de grupo para os estudantes de Direito, e o quão 

positivo isto pode ser ao professor e aos alunos. Para tanto, parte da análise do conceito de «dinâmica de grupo» e quais 

seus requisitos para que sejam bem-sucedidas. Após, expõe algumas dinâmicas de grupo que são frequentemente 

utilizadas pelos professores, demonstrando qual o objetivo de cada uma delas. Por fim, intenta-se demonstrar, a partir de 

exemplos, como as dinâmicas podem ser aplicadas aos alunos do curso de Direito.  

PRIGOL, Natalia M. M.; RAMASCO, Thiago Werner, Dinâmicas de grupo aplicadas aos alunos do curso de Direito. 

Revista Pedagogía Universitaria Y Didáctica Del Derecho, 5(1), pp. 112-127, 2018. Disponível em: 

<https://clio.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/50409>. Acesso em: 12 set. 2021.  



80 
 

 
A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as instruções 

são estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local 

para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de 

problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios etc.2  

  

Neste processo de ensino aprendizagem, no qual o estudante é o personagem principal, o 

professor precisa ser criativo ao fazer uso de metodologias ativas, como a proposta da sala de aula 

invertida que pode ser potencializada quando utilizada com a dinâmica de grupo. 

Propor atividades que envolvem dinâmicas grupais permite o diálogo que envolve todos os 

participantes, visando problematizar sobre os temas apresentados, busca desenvolver a motivação, 

criatividade, aderência ao trabalho em equipe, reconhecer habilidades de liderança e comunicação. 

O uso da dinâmica de grupo em salas de aula constitui-se em uma possibilidade de exercitar 

a vivência em ludicidade e em desafio e que, se esta vivência for trabalhada com calço em um plano 

de ensino estruturado adequadamente, permitirá  que  os  alunos  sejam  induzidos  a  reflexões que 

podem produzir cognição do modus operandi de um dado paradigma, seja esse paradigma qual for, 

permitindo, por isso mesmo, que o docente possa fazer uso dessa  reflexão crítica,  produzida  pelo  

exercício  da  dinâmica  para  extrapolar para  diferentes  terrenos  de sua prática pedagógica, 

produzindo conhecimento de natureza formativa autóctone3. 

A estratégia na aplicação das duas metodologias simultaneamente, no contexto acadêmico, 

faz com que o estudante primeiro se aproxime do tema, permitindo compreender os conceitos com a 

proposição da sala de aula invertida, retornando à sala de aula apto a discutir, refletir, e participar da 

dinâmica de grupo a ser proposta com subsídios para o alcance dos resultados esperados. Trabalhando 

nesta perspectiva do ensino aprendizagem, quando se objetiva desenvolver habilidades e capacidade 

de pensamento crítico e reflexivo do aluno, as quais podem ser otimizadas pelos métodos empregadas 

pelo professor e estudante em sala de aula.   

 

 

Descrição da metodologia  
 

Para sua realização serão necessários no mínimo 15 (quinze) estudantes. Passos para 

realização da dinâmica: 

 

1º Passo: O conteúdo ou texto a ser discutido deve ser disponibilizado aos estudantes (ou 

acadêmicos) na aula anterior, será um misto de aula invertida, com dinâmica de grupo para 

apreensão do conteúdo.  

 

2º Passo: Divisão de 5 (cinco) grupos com 3 (três) integrantes.  

 

3º Passo: sorteio das funções:  

a) O grupo elegerá um representante que participará do sorteio. 

 
2 Valente (2014, p. 2) apud PAVANELO, Elisangela; LIMA, Renan. Sala de Aula Invertida: a análise de uma 

experiência na disciplina de Cálculo I. Bolema, Rio Claro (SP), v. 31, n. 58, p. 739-759, ago. 2017. P. 742. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/czkXrB369jBLfrHYGLV4sbb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 set. 2021. 
3 SILVA, Jorge Antonio Peixoto da. O Uso de Dinâmicas de Grupo em Sala de Aula. Um Instrumento de Aprendizagem 

Experiencial Esquecido ou Ainda Incompreendido? Saber Científico, Porto Velho, 1 (2), pp. 82-99, jul./dez. 2008. P. 86. Disponível 

em: <http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/resc/article/view/1099/965>. Acesso em: 11 set. 2021. 

https://www.scielo.br/j/bolema/a/czkXrB369jBLfrHYGLV4sbb/?format=pdf&lang=pt
http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/resc/article/view/1099/965%3e.%20Acesso%20em:%2011%20set.%202021
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b) Professor/mediador apresentará 5 (cinco) envelopes fechados com apenas a descrição do 

título do grupo: (A) Grupo de Exposição; (B) Grupo do Debate; (C) Grupo das Perguntas; 

(D) Grupo da Criatividade; e (E) Grupo da Avaliação. 

  

4º Passo: definição do Tempo: 

a) 15 (quinze) minutos para que os grupos, já formados, repassarem o conteúdo do texto 

estudado. Importante salientar que será o mesmo texto para todos os grupos. 

b) Cada grupo terá 10(dez) minutos para preparação e 15(quinze) minutos para apresentação.  

c) Somente no início da preparação é que o grupo receberá instruções mais detalhadas sobre 

o que seu grupo deverá fazer. (conforme próximo item). 

Obs.: Nos 10 minutos de preparação de cada grupo, os demais deverão rever o texto sugerido. 

 

 

Descrição das funções de cada grupo 
 

Grupo A  

Preparar, em uma exposição, as ideias centrais do texto. Este será o Grupo de Exposição. 

O grupo deverá discutir de que forma fará a exposição das ideais centrais do texto, sempre 

levando em conta o rigor de leitura do texto para que nenhum tema central fique de fora.  
 

Grupo B  

Estudar atentamente o texto, observar a apresentação do Grupo A e, logo após, buscar 

acrescentar ideias e realizar um debate. Este será o Grupo do Debate.   

O grupo deverá elencar pontos trazidos pelo Grupo A na exposição, e iniciar o debate do tema 

com todos os alunos da sala. 
 

Grupo C 

Preparar perguntas sobre o texto, para direcioná-las ao grupo de alunos como um todo. Será 

este o Grupo das Perguntas. 

Após a exposição do Grupo A e B, este grupo, adicionado a isso a leitura de todo o texto, 

deverá elaborar no máximo 5 questões, que serão distribuídas a todos os grupos, que deverão 

responder (será determinado o tempo), e posteriormente fazer devolutiva das respostas que 

serão apreciadas pelo Grupo das perguntas, dando retorno se as respostas atendem ao que foi 

solicitado.  
 

Grupo D 

Organizar uma apresentação criativa. Nesse sentido, pode ser uma dramatização, uma 

dinâmica que proponha o aprofundamento do tema, cordel, uma exposição de desenho, dentre 

outros. Chamaremos este Grupo da Criatividade. 

O grupo, como o próprio nome deixa claro, irá buscar a criatividade e deverá discutir entre si 

e definir uma forma clara, diferente e impactante de apresentar o tema estudado e apresentado 

pelos grupos A, B e C.  
 

Grupo E 

Ao fim das apresentações dos grupos, realizar uma apreciação da exposição, do debate, das 

perguntas e da criatividade, tendo como referência as ideias do texto trabalhado ou o objetivo 

de seu autor. Este será o Grupo da Avaliação.  

Este grupo deverá estar atento a todas as apresentações, não para avaliar a performance dos 

grupos, mas sim se todos trouxeram os pontos importantes do texto estudado.  
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Materiais disponibilizados aos grupos 
 

• Texto a ser trabalhado; 

• Tesoura; 

• Papel sulfite;  

• Canetas coloridas; ou tinta guache; 

• Cola; 

• Revistas; 

• Papel cartaz. 

 

Lembrando que estes materiais são reservas, porque os alunos só saberão da proposta na hora, 

e para o caso se precisarem de alguns materiais para realização das suas ideias. 

 

 

Pontos fortes da aplicação  

da metodologia  
 

A metodologia se destaca pelo engajamento e pela competição que a dinâmica desperta nos 

participantes dos grupos; cada um quer dar o seu melhor em atender ao que foi solicitado. Para isso, 

precisam ter conhecimento do conteúdo proposto, e não apenas de uma página ou parágrafo, mas 

todos devem conhecer o conteúdo por inteiro, não importando em qual dos grupos venha participar. 

Outro ponto a destacar é a visão de um mesmo conteúdo estudado apresentado de várias formas, 

reforça pontos evidentemente importantes como tantos outros que poderiam não ter sido 

contemplados na visão de uma única leitura e um único leitor. A vivência lúdica demonstra que, 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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segundo Santos4, favorece o desenvolvimento da aprendizagem, a criatividade, a sociabilidade, a 

comunicação e o que vivencia retorna transformado em um produto de ensinamento-aprendizagem 

por meio da evidenciação. 

Assim, a dinâmica de grupo utilizada como mola propulsora para desenvolver um pensamento 

crítico, 

 
[....] paralelamente ao estudo do conteúdo é de extrema importância para atuações mais 

comprometidas na sociedade, já que formar um aluno mais participativo, não se reduz apenas 

ao acúmulo de conceitos, mas a possibilidade de conseguir interpretar melhor as informações. 

Sob esse viés, defende-se, que no contexto escolar o pensamento crítico seja assumido como 

uma necessidade, a fim de proporcionar as pessoas que dela participam, a estruturação de 

maneiras de pensar por conta própria, bem como a capacidade de assumir posições plausíveis 

frente às situações sociais que envolvam a sua realidade quanto às questões culturais, 

políticas e científicas5. 

 

O processo de aprendizagem se dá onde todas as partes estão envolvidas: professores e 

estudantes, trocas, experiências, transformação de informação em conhecimento. Criando um 

ambiente transparente que permita questionamentos e reflexões e um aprendizado em conjunto. 

 

 

Resultados positivos proporcionados  

pela metodologia  
 

Neste processo de estudo e aprendizagem, todos os envolvidos têm uma maior apreensão do 

conteúdo pela leitura individual, seguida pela discussão em grupo finalizada pelas apresentações nos 

diferentes grupos que, de forma distinta, apresentam o mesmo conteúdo. Ao iniciar com o Grupo da 

Exposição, o primeiro a se apresentar com a responsabilidade de pontuar os tópicos principais, 

destaca-se o trabalho em equipe, a organização, a habilidade de síntese trazendo um dos exemplos 

apresentados como o varal com painéis como exposição em galeria. Ou com o Grupo do Debate, além 

de conhecer o texto, e a atenção no Grupo A, desenvolve a habilidade de identificar os pontos de 

discussão mais polêmicos, convidando a todos a refletirem, e argumentarem sobre o tema. O Grupo 

das Perguntas, o quarto a se apresentar, tem a responsabilidade da elaboração de questões que parece 

simples, mas surpreende pela diversificação, atendendo ao tema proposto, estimulando o pensamento 

crítico, apresentando uma construção contextualizada sugerindo a reflexão de todos os estudantes.  

O Grupo da Criatividade, o qual, ao longo das diversas aplicações da metodologia, elaboraram 

teatro, composição de música, programa jornalísticos, e com o uso da tecnologia sempre à mão pelos 

celulares, com produção de vídeos e podcast. Finalizando com o Grupo da Avaliação que teve como 

função observar se todos os grupos atenderam ao que foi solicitado, se as questões mais importantes 

dos textos foram contempladas ao final da dinâmica, e fizeram um fechamento do estudo pontuando 

uma questão ou outra que não foi apresentada por nenhum dos grupos. Em todas as experiências de 

utilização desta metodologia, ao final da aula, percebe-se a importância de envolver os alunos na 

aprendizagem pela qualidade, profundidade e envolvimento de todas nas discussões. 

 

 
4 SANTOS, Santa Marli Pires dos. O lúdico na formação do educador. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
5 PIRES, Elocir Aparecida Corrêa; HENNRICH JUNIOR, Elio Jacob; MOREIRA, Ana Lúcia Olivo Rosas. O 

Desenvolvimento do Pensamento Crítico no Ensino de Ciências dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Uma 

Reflexão a Partir das Atividades Experimentais. Revista Valore, Volta Redonda, v. 3, Edição Especial, pp. 152-164, 

2018. P. 154. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/150>. Acesso em: 12 set. 

2021. 
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Dicas importantes 
  

• Sempre propor a leitura do texto na aula anterior (sala de aula invertida); 

• Não falar sobre os passos da dinâmica antes; 

• Seguir atentamente os tempos acordados;  

• A dinâmica deve acontecer no tempo das aulas;  

• Não pode ficar grupos para outro dia;  

• O resultado positivo depende da sequência dos grupos; 

• A metodologia não poderá ser repetida ao mesmo grupo, neste caso, os estudantes já saberão 

o funcionamento, isso prejudica a sua aplicação. 
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Resumo  

 

Os professores atribuem relevância à ludicidade na educação de crianças. O objetivo foi analisar o 

processo de criação da brinquedoteca na formação dos acadêmicos de Pedagogia. Para desenvolver 

o estudo, a abordagem qualitativa na modalidade pesquisa-ensino1 fundamenta o processo 

metodológico.   

 

 

Palavras-chave:  

Brinquedoteca; Formação docente; Formação lúdica; Ludicidade; Pedagogia.  

 

 

Considerações iniciais 
 

A construção do conhecimento requer método, metodologia e instrumentos de pesquisa que 

ressignifiquem a construção do saber científico. Nessa perspectiva, a formação lúdica na 

Brinquedoteca, no Ensino Superior, teve como sujeitos, os acadêmicos do curso de Pedagogia do 

Centro Universitário Bagozzi – UniBagizzi/PR, no ano de 2021. A abordagem da pesquisa/ensino, 

fundamentada em Martins2, ao considerar que os sujeitos da pesquisa refletem e realizam 

intervenções nas suas práticas pedagógicas, ao mesmo tempo em que contribuem para a 

sistematização de novos conhecimentos, formalizando um processo de transformação da prática 

pedagógica no Ensino Superior. Dessa forma, o processo metodológico envolveu a organização de 

uma brinquedoteca como espaço para a construção de conhecimentos teóricos e práticos sobre o 

brincar como princípio educativo. Nesse sentido, os estudos e as pesquisas proporcionaram a 

 
1 MARTINS, Pura Lucia Oliver. A Didática e as Contradições da Prática. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2016. 
2 Idem. 
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produção e reflexão acerca do brincar, e seus fundamentos na formação inicial do professor pedagogo. 

Pautado na Didática prática, a metodologia aborda “um processo coletivo de pesquisa-ensino, que 

sistematiza a prática pedagógica desenvolvida nas instituições educacionais, analisa-a criticamente e 

propõe novas práticas”3. 

O processo de formação lúdica foi organizado de acordo com a metodologia Sistematização 

Coletiva do Conhecimento4, dividido em quatro momentos; sendo o primeiro, a caracterização e 

problematização da prática pedagógica dos participantes; o segundo, a explicação da prática 

fundamentada por um referencial teórico; o terceiro, a compreensão da prática pedagógica no nível 

da totalidade; e o quarto, propostas concretas de intervenção na prática. Esses momentos foram 

adaptados para atender as especificidades do projeto intitulado BrinquePedagogiaConsciente5, que 

como processo formativo, reconhece que o trabalho pedagógico com o lúdico favorece a formação 

do educador brinquedista autônomo, criativo e reflexivo na atuação profissional.  

  Contudo, em função da Pandemia do Coronavírus, o processo de formação lúdica foi 

desenvolvido por meio do ensino remoto, o que requereu o uso de ferramentas digitais como o 

Google.Meet, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e aplicativos. Os resultados obtidos, por 

meio do desenvolvimento do processo, suscitaram reflexões que abordaremos na sequência desse 

trabalho. 

 

 

O processo metodológico 
 

A descrição da metodologia foi adaptada da Sistematização Coletiva do Conhecimento e se 

desenvolveu da seguinte forma:  

 
Quadro 1 - Adequação DOS MOMENTOS do processo de formação lúdica  

de acordo a Sistematização Coletiva do Conhecimento6 

 

• Sistematização Coletiva do Conhecimento 

(MARTINS, 2016) 
• Sistematização Coletiva do Conhecimento 
• Adequação das etapas (2021) 

• Caracterização e problematização da 

prática pedagógica dos participantes 
• Caracterização e problematização das concepções 

sobre o lúdico, as crianças e as infâncias 

• Explicação da prática fundamentada por 

um referencial teórico 
• Explicação destas concepções fundamentada por um 

referencial teórico sobre a ludicidade na educação 

• Compreensão da prática pedagógica no 

nível da totalidade 
• Compreensão das concepções sobre o lúdico, as 

crianças e as infâncias no nível da totalidade 

• Propostas concretas de intervenção na 

prática 
• Elaboração de propostas concretas de intervenção 

com a ludicidade como princípio educativo 

Fonte: As autoras (2021). 

 
3 Idem. P. 13. 
4 Idem. 
5 BrinquePedagogiaConsciente é o título do Projeto de implantação de uma brinquedoteca como laboratório no curso de 

Pedagogia do Centro Universitário Bagozzi, pela professora titular da disciplina de Corpo, Movimento e Educação, 

considerando a formação lúdica como um processo formativo, crítico, criativo e propulsor da autonomia dos professores 

na resolução dos problemas expressos no cotidiano escolar e a relação com a prática pedagógica com a ludicidade de 

forma autônoma. 
6 MARTINS, Pura Lucia Oliver. A Didática e as Contradições da Prática. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2016. 
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Para melhor compreensão da metodologia, especificaremos as atividades desenvolvidas nos 

quatro momentos. 

 

 

1º momento: caracterização e problematização da prática pedagógica dos participantes:  

 

• Conversa com os estudantes sobre o brincar na infância por meio do questionamento: - 

Quais brinquedos e brincadeiras estiveram presentes na sua infância e de como estão 

expressos atualmente considerando a realidade das crianças (familiar, escolar, social, 

cultural e afetiva)? 

• Resposta às perguntas por meio de anotações individuais.  

• Formação de grupos e apresentação das anotações individuais, objetivando o levantamento 

das diferentes formas de brincar e sua relação com a infância nos diferentes momentos 

históricos e sociais. 

• Expressão individual de um momento em que o brincar, os brinquedos, o espaço e as 

pessoas foram significativos na sua infância por meio de um desenho. 

• Apresentação do momento significativo envolvendo o brincar, os brinquedos, o espaço e 

as pessoas para o grande grupo. 

• No pequeno grupo, levantamento de problematizações envolvendo o brincar na infância, o 

brincar como princípio educativo, os brinquedos e sua classificação, os espaços e tempos 

para brincar dentro e fora da escola entre outros pontos. 

 

 

2º momento: explicação da prática fundamentada por um referencial teórico: 

 

• Aula expositiva e dialogada sobre a ludicidade na Educação: a brinquedoteca, história, 

conceitos, objetivos, classificação dos jogos, brinquedos e brincadeiras, autores e 

pesquisadores.  

• Conversa sobre os aspectos apontados e divisão dos grupos para estudos e pesquisas sobre 

o brincar. 

• Orientação de pesquisa bibliográfica e de campo. 

• Pesquisa bibliográfica: projetos universitários, artigos científicos, projetos sociais, 

trabalhos voluntários, ONGs, livros, relatos de experiências, vídeos de autores e 

pesquisadores entre outros materiais. 

• Pesquisa virtual em espaços que abordam o brincar, os brinquedos e as brincadeiras. 

• Estudo e organização de apresentação da pesquisa em aula. 

• Organização do material para apresentação e articulação entre as problematizações 

erguidas no primeiro momento, práticas, tipos de brinquedos, espaços lúdicos e abordagens 

teóricas sobre o brincar.  

• Apresentação dos resultados das pesquisas por meio de slides, vídeos, aplicativos, 

brinquedos e os diversos materiais encontrados na pesquisa virtual, fundamentados nos 

teóricos. 
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3º momento: a compreensão da prática pedagógica no nível da totalidade: 

 

• Debate sobre os conteúdos, sobre o brincar, encontrados nas pesquisas e sua relação com 

as características e interesses na escola, enfocando a atualidade, a diversidade e a cultura. 

• Revisão bibliográfica. Estudo de textos de autores para fundamentação e contextualização 

do brincar. 

• Produção de textos reflexivos e fundamentados. 

 

 

4º momento: elaboração de propostas concretas de intervenção na prática: 

 

• Apresentação da proposta da disciplina para a organização da brinquedoteca no Ensino 

Superior, especificamente para a formação lúdica do estudante de Pedagogia, para 

desenvolver estudos e pesquisas voltados à prática pedagógica com o brincar como 

princípio educativo na escola. 

• Definição de temas para a organização dos cantos da brinquedoteca considerando as 

reflexões dos estudantes erguidas no primeiro momento, sublinhando as problematizações, 

as práticas, os tipos de brinquedos, os espaços lúdicos e abordagens teóricas encontradas 

sobre o brincar e as características e interesses dos estudantes na atualidade, a diversidade 

e a cultura.  

• Sugestão coletiva (professora e estudantes) de conteúdos a serem abordados na 

brinquedoteca (cantos pedagógicos). 

• Definição dos conteúdos a serem abordados nos cantos da brinquedoteca. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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• Pesquisa sobre ferramentas tecnológicas sobre o espaço, recursos e organização dos cantos 

da brinquedoteca.  

• Levantamento de recursos e pesquisa de ferramentas tecnológicas para a criação da 

brinquedoteca.  

• Seleção dos brinquedos e recursos de acordo com o tema do canto pedagógico. 

• Organização do espaço do canto pedagógico. 

• Planejamento de oficina pedagógica nos cantos da brinquedoteca. 

• Apresentação dos cantos (planejamento do espaço e das oficinas lúdicas nos cantos 

pedagógicos da brinquedoteca). 

• Debate sobre as apresentações. 

O processo metodológico suscitou a criação de um E-book pelas autoras deste artigo, por meio 

do aplicativo Canva.com, apresentando as produções elaboradas por todos os envolvidos no decorrer 

da disciplina.  Esse está em fase de finalização e seu link de acesso será incluído neste trabalho. 

Desse modo, ao desenvolver o processo de pesquisa-ensino foram erguidas reflexões sobre o 

brincar na infância e a ludicidade na formação docente, por meio da metodologia Sistematização 

Coletiva do Conhecimento7 o que procedemos à apresentação.  

As ações lúdicas da criança em situações de brincadeiras demonstram suas experiências, o 

que em interações com outras crianças leva-a a reconhecer-se como sujeito integrante de um grupo 

social e a um contexto cultural. De acordo com Cunha8, “a brinquedoteca é um espaço onde as 

crianças (e os adultos) brincam livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas 

potencialidades e necessidades lúdicas.” A Educação Infantil encontra, desta forma, desafios quanto 

à superação de práticas reprodutivistas que utilizam técnicas e propõem objetivos predeterminados, 

fantasiando o apelo economicista do ensino que reduz o processo educativo escolar ao acesso às 

informações e o crescimento individual e social ao domínio de conhecimentos.  

Apesar de inúmeros estudos e pesquisas sobre o lúdico como recurso pedagógico, o brincar 

ainda é abordado na educação como um instrumento coadjuvante no processo ensino e aprendizagem. 

Esta realidade possibilita a reflexão sobre algumas hipóteses, entre elas está a de que o professor 

desconhece as múltiplas determinações dos problemas e dificuldades demonstrados por seus alunos, 

no processo ensino e aprendizagem, e como o brincar pode ser uma ação transformadora na 

aprendizagem. 

Desta forma, os estudos de Cunha9, Fortuna10, Kishimotto11, Santos12 e Rau13 fundamentam a 

formação lúdica na universidade. Entre os aspectos comuns das referidas autoras está a ideia de que 

brincando a criança demonstra cria e recria, aprende a imitar e a representar, simbolizando o mundo 

a sua volta.  

Considera-se o pressuposto de que a prática pedagógica com a ludicidade possa integrar o 

processo ensino e aprendizagem com maior seriedade na escola, proporcionando o aprender por meio 

do jogo e, logo, o aprender brincando. Por conseguinte, o professor tem como desafio buscar novas 

metodologias de ensino que atendam as necessidades e os interesses dos alunos e isso requer 

qualidade no processo de formação. 

 
7 MARTINS, Pura Lucia Oliver. A Didática e as Contradições da Prática. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2016. 
8 CUNHA, Nylse Helena Silva. Brinquedoteca: Um mergulho no brincar. São Paulo: Aquariana, 2007. P. 13. 
9 Idem. 
10 FORTUNA, Tânia Ramos. O jogo e a Educação: uma experiência na formação do Educador. In: SANTOS, Santa Marli 

Pires dos. Brinquedoteca. A criança, o adulto e o lúdico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. Cap. 9, p. 73-85. 
11 KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2010. 
12 SANTOS, Marli Pires dos Santos (org.). O Lúdico na Formação do Educador. 7 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
13 RAU. Maria Cristina Trois Dorneles Rau. A ludicidade na Educação: uma atitude pedagógica. 2 ed. Curitiba, PR: 

IBPEX, 2011. 
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Reflexões acerca do processo de  

formação lúdica por meio da  

Sistematização Coletiva do Conhecimento  
 

A análise dos resultados da proposta evidenciou que o conhecimento, teórico e prático, sobre 

a ludicidade na Educação destacou a compreensão sobre o seu significado na formação docente. 

O planejamento bem organizado, desenvolvido a partir de pesquisas sobre o conteúdo lúdico 

a ser abordado, os objetivos explicitando o desenvolvimento dos aspectos motores, cognitivos, 

afetivos e sociais e a reflexão sobre o porquê do brincar na aprendizagem estimula habilidades 

individuais, deixam de ser apontados por pressupostos comuns e são referidos como elementos 

articuladores do trabalho pedagógico. 

Os estudos e as pesquisas sobre a ludicidade apontam para a articulação entre teoria e prática, 

pois a transposição do universo infantil para o olhar adulto ocorre a partir do entendimento de que o 

trabalho pedagógico com as crianças necessita de conhecimento sobre função lúdica e educativa da 

brincadeira 

Os cantos pedagógicos na brinquedoteca são pensados em ambientes estruturados, abordando 

temas e conteúdos específicos que servem de apoio a criatividade e prática de profissionais 

brinquedistas, nas áreas da Educação e Saúde. A metodologia desenvolvida para a formação lúdica, 

para além dos resultados, propiciou a construção dos saberes de forma coletiva, crítica e criativa. 

Educadores, adultos, também trazem consigo suas histórias, o que intervém de forma significativa 

também na formação da sua personalidade.  A brinquedoteca, no contexto da formação docente, deve 

considerar os aspectos lúdicos a serem despertados também com os futuros educadores para que estes 

possam traduzir suas vivências para o mundo da criança.  

Com efeito, os resultados do processo evidenciam a reflexão de que a metodologia 

proporciona a identificação de novos questionamentos que sugerem novas problematizações. 

Contudo, sugere-se a continuidade desse estudo aprofundando as discussões coletivas sobre a 

ludicidade na educação no processo de formação lúdica docente. 
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Resumo  

 

O Painel Integrado é um tipo de metodologia ativa, por meio da qual pode-se trabalhar com um grande 

volume de informações, e coloca o acadêmico como protagonista do processo de aprendizagem. É 

uma técnica que favorece o intercâmbio de informações e a participação ativa dos estudantes. 

 

 

Palavras-chave:  

Painel integrado; Participação ativa; Socialização. 

 

 

O Painel Integrado 
 

Em relação a origem desta metodologia ativa, Ferreira1 indica que o método foi criado e 

disseminado por J. D. Phillips com a finalidade de promover e potencializar as discussões em grupo. 

Segundo a autora, originalmente a técnica propunha a divisão de um grande grupo em grupos menores 

formados por 6 pessoas que discutiriam determinado assunto por exatos 6 minutos. No entanto, ao 

longo do tempo e do desenvolvimento da técnica, esta característica foi sendo alterada, visto que a 

mesma não é rígida, possibilitando uma variação tanto no número de participantes, quanto no tempo 

destinado à sua realização.  

Além de Ferreira, outros autores tratam desta metodologia com bastante propriedade e vem 

divulgando e incentivando, por meio de trabalhos e publicações, o uso desta em sala de aula. Dentre 

estes autores destacam-se: Anastasiou e Alves2 e Masetto3.  

 

 
1 FERREIRA, D. N. da S. Painel Integrado. In: ALCANTARA, E. F. S. (org.). Inovação e renovação acadêmica: guia 

prático de utilização de metodologias e técnicas ativas. Volta Redonda, RJ: FERP, 2020. p. 102-105. 
2 ANASTASIOU, L.G.C; ALVES, L.P. Estratégias de Ensinagem. 2008. Disponível em: 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1390223/mod_resource/content/1/anastasiou.pdf.  
3 MASETTO, Marcos Tarcisio. Atividades pedagógicas no cotidiano da sala de aula universitária: reflexões e sugestões 

práticas. In: CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (Org.). Temas e textos em metodologia do ensino 

superior. Campinas: Papirus, 2013. 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1390223/mod_resource/content/1/anastasiou.pdf.
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Em que consiste essa metodologia? 
 

A metodologia do Painel integrado consiste em colocar o estudante no centro do processo de 

aprendizagem. A partir desta técnica, o estudante passa a construir conhecimentos de maneira ativa 

na troca com os pares, por meio de processos socializadores de informações e saberes, num processo 

dialógico. 

Segundo Ferreira4 “o painel integrado é um tipo de metodologia ativa que oportuniza um 

trabalho que contempla um grande volume de informações em tempo reduzido, percorrendo-se os 

conteúdos necessários”. 

A partir dela, ao invés de ouvirem uma única pessoa falando por um longo tempo, os 

estudantes são estimulados a lerem, compreenderem, discutirem e partilharem as informações acerca 

do conhecimento que se pretende trabalhar, de forma coletiva. 

Para Masetto5, as atividades pedagógicas coletivas devem ir além das contribuições dos 

participantes, mas deve colaborar para que o grupo, mais do que tomar conhecimento a respeito das 

percepções individuais de cada integrante, possa “discuti-las, analisá-las, e com esse debate avançar 

os estudos e questões colocados para resultados que transcendam aqueles já apresentados pelos 

participantes”. 

Isto posto, o acadêmico aprende na troca com os pares e de maneira ativa, como protagonista 

na construção de seus saberes e conhecimentos.  

 

 

Quais os objetivos dessa metodologia?  
 

• Possibilitar o conhecimento e a discussão de determinado assunto de maneira coletiva e 

dialógica. 

• Fomentar processos comunicativos, participativos, cooperativos e integrativos entre os 

estudantes, permitindo que todos possam contribuir na construção do conhecimento de 

maneira coletiva. 

• Favorecer o compartilhamento de percepções, ideias, conceitos, considerações e conclusões, 

integrando-os. 

 

 

Primeira formação 
 

Para que a metodologia cumpra com seu propósito e atinja os objetivos estabelecidos, é 

imprescindível um planejamento e uma organização prévios por parte do professor. 

Um ponto importante a ser considerado é que o professor precisa conhecer com profundidade 

o texto ou conteúdo que será trabalhado pelos grupos, assim, poderá apoiá-los em suas dúvidas e 

incursões durante a leitura e estudo do mesmo.  

Além disso, Ferreira6 sugere a observação dos seguintes pontos: 

 
4 FERREIRA, D. N. da S. Painel Integrado. In: ALCANTARA, E. F. S. (org.). Inovação e renovação acadêmica: guia 

prático de utilização de metodologias e técnicas ativas. Volta Redonda, RJ: FERP, 2020. p. 102. 
5 MASETTO, Marcos Tarcisio. Atividades pedagógicas no cotidiano da sala de aula universitária: reflexões e sugestões 

práticas. In: CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (Org.). Temas e textos em metodologia do ensino 

superior. Campinas: Papirus, 2013, p. 96. 
6 FERREIRA, D. N. da S. Painel Integrado. In: ALCANTARA, E. F. S. (org.). Inovação e renovação acadêmica: guia 

prático de utilização de metodologias e técnicas ativas. Volta Redonda, RJ: FERP, 2020. p. 103. 
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• Explicar ao grupo o funcionamento da técnica, sua finalidade, o papel e as atitudes esperadas 

de cada membro e o tempo disponível para a discussão. 

• Dividir o grupo em subgrupos, aproveitando para colocar juntos os membros que ainda não 

se conheçam e evitar as "panelinhas".  

• Cada grupo deve ser constituído com um número de membros igual ao número de subgrupos. 

Isto possibilitará a rotação dos grupos.  

• Distribuir cópias escritas dos assuntos a serem discutidos.  

• Esclarecer qual o tempo disponível. O tempo pode ser prorrogado, se conveniente. 

• Orientar que todos os integrantes do grupo façam suas anotações e seus registros das 

discussões realizadas. 

Na divisão dos grupos, é importante que todos os grupos tenham a mesma quantidade de 

participantes. Destaca-se ainda que o texto a ser estudado/trabalhado precisa ser dividido de acordo 

com o número de grupos em que a turma será subdividida, ou seja, cada grupo ficará responsável pela 

leitura e estudo de uma das partes do texto.  

Sugere-se que cada grupo receba uma letra que o identifique e cada integrante deverá receber 

também um número. Este número servirá de base para a reorganização dos grupos quando assim for 

direcionado, na segunda formação. 

Na imagem abaixo, pode-se perceber a estrutura sugerida na divisão dos grupos. 

 

 
Figura 1. Estrutura de formação dos grupos 

 

 
 

Elaboração: A autora (2021). 

 

 

Segunda formação 
 

Na primeira formação, cada grupo estudou/trabalhou uma das partes do texto a ser discutido. 

Reforça-se que é necessário que cada integrante do grupo faça as devidas anotações daquilo que foi 

lido, discutido, estudado no momento. 
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Para a segunda formação, os grupos serão novamente reorganizados. Conforme observa-se na 

Figura 1, quando estavam na primeira formação, cada integrante do grupo recebeu um número. A 

segunda formação se dará justamente pelo agrupamento conforme os números recebidos. Assim, na 

segunda formação teremos integrantes de todos os grupos da primeira formação, favorecendo com 

que todos os estudantes tenham acesso às informações do texto todo, pois cada integrante desta nova 

formação contará e apresentará ao novo grupo as discussões realizadas anteriormente.  

A esse respeito, Masetto7 indica que “todos os assuntos são estudados por todos os alunos, 

fazendo-se um cruzamento entre os membros dos diferentes grupos de tal forma que, em cada novo 

grupo, tenhamos representantes de todos os primeiros grupos – e, portanto, de todos os assuntos 

discutidos”. 

Para que isso aconteça, é imprescindível que todos os integrantes do grupo explanem as 

considerações e discussões realizadas durante a primeira formação. Esta dinâmica favorece com que 

todos os estudantes, mesmo os mais tímidos, exerçam determinado protagonismo em algum momento 

da aula, visto que eles precisarão relatar aos demais as discussões realizadas.  

Outro ponto importante, é que o professor, o qual estará na condução desta metodologia, 

acompanhe as discussões realizadas nos grupos para que as informações não se percam e todos 

concluam a proposta mais ou menos ao mesmo tempo, a fim de evitar que as atenções se dispersem 

ao longo da proposta. 

 

 

Fechamento da proposta 
 

De acordo com Inocente, Castaman e Vieira8, “o painel integrado pode ser utilizado para 

introduzir novos assuntos, integrar o grupo, conceitos, ideias ou conclusões, garantir a participação 

de todos, aproximar os participantes com determinado assunto, aprofundar o estudo de um tema, etc”. 

Isto posto, independente do objetivo que o professor tenha ao lançar mão desta metodologia 

de trabalho, é imprescindível que o mesmo realize um fechamento após a realização da proposta.  

Após a realização das duas formações, quando todos os estudantes da turma já tiverem acesso 

às informações do texto, o professor deve conduzir a um fechamento da proposta e das proposições 

teóricas trabalhadas a partir do material de estudo. Este é o momento em que os estudantes podem 

apresentar suas dúvidas ou colocar para discussão pontos relevantes do texto que chamaram a atenção 

durante os debates nos grupos, ou até mesmo, o professor poderá retomar e trazer à tona pontos que 

considere importantes do texto.  

Isso se faz necessário para que os estudantes não saiam com dúvidas em relação ao tema ou 

conteúdo trabalhado.    

 

 

 

 

 

 
 

7 MASETTO, Marcos Tarcisio. Atividades pedagógicas no cotidiano da sala de aula universitária: reflexões e sugestões 

práticas. In: CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (Org.). Temas e textos em metodologia do ensino 

superior. Campinas: Papirus, 2013, p. 95. 
8 INOCENTE, L. CASTAMAN, A. S. VIEIRA, M. L. Painel Integrado: material didático-pedagógico facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem. XIII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. IV Seminário Internacional 

de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE. VI Seminário Internacional sobre Profissionalização 

Docente – SIPD/Cátedra UNESCO. Agosto/2017. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25458_12179.pdf. P. 4100. 
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Quais pontos fortes de aprendizagem  

que esta metodologia favorece? 

 
Ao valer-se da metodologia do Painel integrado, podem-se destacar aprendizagens tanto para 

os professores, condutores do processo, quanto para os estudantes, com os quais se desenvolverá o 

trabalho. 

Entre os docentes, principalmente os universitários, há uma cultura predominante de aulas 

expositivas. Anastasiou e Alves9, pautados na teoria sociológica de Pierre Bourdieu, indicam que este 

seja um habitus dos professores universitários. A este respeito dizem os autores: 

 
Lidar com diferentes estratégias não é fácil: entre nós, docentes universitários, existe um 

habitus de trabalho com predominância na exposição do conteúdo, em aulas expositivas, ou 

palestra, uma estratégia funcional para a passagem de informação. Esse habitus reforça uma 

ação de transmissão de conteúdos prontos, acabados, determinados. Foi assim que 

vivenciamos a universidade enquanto alunos. Também, a atual configuração curricular e a 

organização disciplinar (em grade) predominantemente conceitual, têm a palestra como a 

principal forma de trabalho. E os próprios alunos esperam do professor a contínua exposição 

dos assuntos que serão aprendidos. 

 

Neste sentido, quando o professor se desafia a lançar mão de novas metodologias e estratégias 

de ensino também se coloca na posição de aprendente. Aprende sobre novas maneiras de conduzir 

suas aulas, sobre como facilitar o processo de aprendizagem por parte dos estudantes e como 

potencializar o ensino ministrado por ele, ou seja, aprende novas formas de dinamizar o processo 

ensino-aprendizagem. 

 
9 ANASTASIOU, L.G.C; ALVES, L.P. Estratégias de Ensinagem. 2008. Disponível em: 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1390223/mod_resource/content/1/anastasiou.pdf.  

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1390223/mod_resource/content/1/anastasiou.pdf.
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Já o aluno, exposto à metodologias de trabalho em grupo, como o Painel Integrado, também 

desenvolve habilidades e aprendizagens importantes e necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e 

global. Para Anastasiou e Alves10, 

 
... as estratégias grupais constituem-se num desafio a ser reconhecido e enfrentado. Sabemos 

que a aprendizagem é um ato social, necessitando da mediação do outro como facilitador do 

processo; esse outro que estabelece a mediação entre o aluno e o objeto de estudo pode ser o 

professor, os colegas ou um texto, um vídeo, um caso a ser solucionado, um tema a ser 

debatido. Habilidades de trabalho grupais, devidamente desenvolvidas, auxiliam no 

desabrochar da inteligência relacional (...). 

 

Há que se destacar que, ao poder trocar uns com os outros, os estudantes aprendem a se 

comunicar, a dialogar, a ouvir e respeitar as opiniões e percepções dos outros, a negociar, a socializar-

se e a construir conhecimentos de forma coletiva, além de todos os conteúdos programáticos que 

estão sendo elencados durante o estudo.  

Para Machado e Mortimer11 

 
As discussões estabelecidas entre os alunos organizados em grupos, sem a presença do 

professor, são fundamentais para que aprendam os conceitos, aprendendo a falar com e sobre 

eles. Além disso, no grupo. o aluno tem a oportunidade de confrontar suas opiniões com a 

dos colegas, que muitas vezes são diferentes e até contraditórias. E ele não se sente 

constrangido em expressar estas opiniões na presença dos colegas, algo que muitas vezes 

ocorre com os alunos mais tímidos nas discussões entre toda a classe, organizadas pelos 

professores. O debate em grupo promove o desenvolvimento das habilidades de ouvir, 

negociar consenso, respeitar a opinião do outro, argumentar e procurar justificativas racionais 

para as opiniões. 

 

Diante disso, constata-se quantas aprendizagens, para além das relacionadas ao conteúdo 

trabalhado, propostas coletivas como o Painel Integrado podem favorecer aos estudantes.  

 

 

Quais pontos fortes que esta metodologia  

nos possibilita para avaliar a aprendizagem  

dos participantes nesta metodologia? 
 

Segundo Anastasiou e Alves12 é possível avaliar as aprendizagens construídas pelos 

estudantes, quando participam do Painel Integrado, analisando os seguintes indicadores: 

• a habilidade de atenção e concentração.  

• síntese das ideias apresentadas. 

• argumentos consistentes na colocação das ideias, bem como nas respostas aos participantes.  

• consistência das perguntas elaboradas.  

 
10 Idem. 
11 Machado e Mortiner (2012, p. 37) apud INOCENTE, L. CASTAMAN, A. S. VIEIRA, M. L. Painel Integrado: 

material didático-pedagógico facilitador do processo de ensino e aprendizagem. XIII Congresso Nacional de Educação 

– EDUCERE. IV Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE. VI 

Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente – SIPD/Cátedra UNESCO. Agosto/2017. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25458_12179.pdf. P. 4103-4104. 
12 ANASTASIOU, L.G.C; ALVES, L.P. Estratégias de Ensinagem. 2008. Disponível em: 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1390223/mod_resource/content/1/anastasiou.pdf.  

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1390223/mod_resource/content/1/anastasiou.pdf.
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Inocente, Castaman e Vieira13, ao tratarem sobre os procedimentos avaliativos na metodologia 

do Painel Integrado, trazem as contribuições de Souza (2013) e dizem que o uso desta metodologia 

oportuniza o aprendizado, a compreensão e o conhecimento do conteúdo, mas também desenvolve a 

motivação entre os estudantes, favorecendo os debates em grupo e o desenvolvimento da 

argumentação de ideias.   

 

 

Quais dicas podemos oferecer às pessoas  

que aplicam esta metodologia? 
 

Pensando numa melhor organização de todo o encaminhamento desta metodologia de 

trabalho, é imprescindível que: 

• o professor conheça muito bem o conteúdo do material/texto que será trabalhado nos grupos. 

• o professor explique aos estudantes toda a dinâmica de trabalho para que não haja dúvidas 

durante a realização da mesma. 

• o professor combine com a turma o tempo estipulado para a primeira formação, a segunda 

formação e o fechamento. 

• todos se comprometam no cumprimento do tempo estipulado, pois a continuidade da proposta 

necessita do envolvimento de todos. 

• o professor circule entre os grupos, apoiando as discussões realizadas e conferindo se os 

estudantes não estão “perdendo o foco” ao longo das discussões. 

• todos os integrantes dos grupos, na primeira formação, façam as suas anotações para levar ao 

segundo grupo, garantindo o acesso de todos às informações e conteúdos do texto. 

• o professor esteja atento à possíveis conflitos que possam existir em decorrência de 

divergências de opiniões e ideias. Neste caso, faz-se necessária uma intervenção. 

• na segunda formação, todos tenham tempo disponível para falar e expor suas ideias. Assim, o 

próprio grupo precisa administrar o tempo evitando que uns falem muito e outros integrantes 

quase não tenham tempo disponível para se colocarem. 

• ao final de toda a proposta, o professor faça um fechamento esclarecendo possíveis dúvidas e 

sistematizando a teoria estudada, destacando pontos importantes do conteúdo. 

Destaca-se, ainda, que esta é uma metodologia que pode ser utilizada tanto presencialmente, 

quanto em aulas remotas síncronas, utilizando-se plataformas de transmissão como o Google Meet, 

Zoom ou Teams. Em algumas delas é possível a divisão em grupo na própria sala, já em outras é 

preciso criar uma nova sala para cada grupo de trabalho. 

 

 

Que adaptações podem ser feitas na  

aplicação desta metodologia? 
 

No encaminhamento sugerido, foi indicado o uso de texto subdividido em número igual ao 

número de grupos formados na sala. Porém, uma variação possível é o professor trabalhar com mais 

de um texto.  

 
13 INOCENTE, L. CASTAMAN, A. S. VIEIRA, M. L. Painel Integrado: material didático-pedagógico facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem. XIII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. IV Seminário Internacional 

de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE. VI Seminário Internacional sobre Profissionalização 

Docente – SIPD/Cátedra UNESCO. Agosto/2017. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25458_12179.pdf. 
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Neste cenário, poderá trabalhar com um texto diferente para cada grupo, se assim o desejar. 

Só deverá observar que o volume de informações e conteúdos, neste caso, será ainda maior e o mesmo 

deverá ficar atento ao tempo estipulado para esta metodologia.  

Outra questão importante é que caso o professor não consiga dividir a turma em grupos com 

o mesmo número de integrantes em cada grupo, poderá colocar integrantes a mais em um ou outro 

grupo. No entanto, ao numerar cada um dos participantes, duas ou mais pessoas, deverão receber o 

mesmo número. Assim, na segunda formação ao invés de apenas um integrante da primeira formação, 

alguns grupos, terão dois ou mais integrantes. Mas esta é uma adaptação bastante possível de se 

realizar.  

 

 

Quais cuidados precisamos ter quando aplicamos  

esta metodologia para garantir bons resultados? 
 

O principal cuidado, no desenvolvimento desta metodologia, diz respeito ao conhecimento e 

segurança do professor com relação à própria metodologia. Se o professor não se sentir seguro, terá 

dificuldades em explicar e conduzir a proposta, o que pode levar ao fracasso da mesma. 

É importante, ainda, que durante todo o processo, o professor participe ativamente na 

realização da proposta. Mesmo quando estiverem nos grupos, faz-se necessário um acompanhamento 

efetivo, por parte do docente, a fim de que o foco e as discussões não se percam.  

No entanto, quando bem conduzida e bem direcionada, é uma metodologia bastante ativa que 

coloca o acadêmico no centro do processo educativo e como protagonista na construção de suas 

aprendizagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo  

 

Na acepção freiriana de Educação, a saber, de que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender”1, provocamos os discentes do 1º semestre, da graduação em Serviço Social, a 

elaborarem sínteses explicativas como recurso de ensino/aprendizado para seus estudos e para 

socialização com os/as demais colegas. Para tanto, deveriam produzir podcast ou esquete de vídeo.   

 

 

Palavras-chave:  

Ensino/aprendizagem; Aprendizagens ativas; Tecnologias educacionais. 

 

 

O podcast e o esquete  
 

O termo ou conceito de podcast, segundo Eugênio Paccelli Aguiar Freire, em sua tese de 

doutorado2, a criação do termo podcast (em 2004) deve ser atribuída a Ben Hammersley, jornalista 

britânico, em um artigo seu para o jornal The Guardian. Porém, a invenção da mídia, propriamente 

dita, é atribuída a Adam Curry. Já em território brasileiro, observa-se que a primeira produção teria 

ocorrido no ano de 2005.  

Com o advento da internet de banda larga nos grandes centros e nas cidades satélites, a mídia 

podcast (combo formado a partir das palavras Ipod e brodcast) tornou-se um elemento importante de 

produção e consumo de informações3. A facilidade de expansão da mídia em questão, nos últimos 

cinco anos, também está diretamente relacionada ao surgimento dos softwares livres, que possibilitam 

tanto a criação quanto hospedagem e consumo, sem ter que pagar por isso. Neste sentido, a expansão 

da mídia se deu pelo fácil acesso às plataformas que hospedam os programas de podcast, ao ofertarem 

gratuitamente ao público uma série de shows.  

 
1 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 35 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

P. 23. 
2 Podcast na Educação brasileira: Natureza, potencialidades e implicações de uma tecnologia da comunicação. Tese de 

doutorado.  FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de 

Educação, 2013. 
3 BOTTENTUIT JUNIOR, J. B.; COUTINHO, C. P. Recomendações para produção de podcasts e vantagens na 

utilização em ambientes virtuais de aprendizagem. Revista Prisma.com, n° 06, p. 125-140, 2008. 
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Como se trata de uma comunicação de áudio, o podcast utiliza uma quantidade 

significativamente menor de dados se comparado aos vídeos. Portanto, seu formato também contribui 

significativamente para compreender a sua expansão como fenômeno midiático.  Para nosso intento, 

importa destacar que, como uma ferramenta de aprendizagem/ensino, o podcast é de fácil elaboração 

e consumo, ou seja, para quem produz um conteúdo informativo (na pretensão de ensinar ou 

comunicar um aprendizado) o acesso é similar àquele que consome (na intenção de aprendizagem). 

O que se busca evidenciar com isso diz respeito às condições de acessibilidades que são as mesmas 

do ensinante e do aprendiz. 

Com está intencionalidade presumida, buscou-se apontar para as/os discentes que, assim como 

eles consomem podcast de seus assuntos favoritos, também poderiam empregar a mídia podcast para 

a prender e ensinar uns com os outros. A atividade proposta junto às/aos discentes lhes remeteu a 

possibilidade de elaborarem um episódio de podcast, para que apreendessem e compartilhasse o 

assunto estudado. 

Como nos aponta Bottentuit Junior e Coutinho4, aferiu-se junto às/aos discentes as 

possibilidades e exigências do formato podcast, para que, após a compreensão devida, fosse 

roteirizado o programa a ser gravado. Para isso, fez-se a distinção entre quatro tipos mais comuns de 

podcast, a saber, os tipos: Metáfora, Editado, Registro e Educacional. 

Evidenciando que no modo podcast Metáfora, o estilo de programações radialistas predomina. 

Na realidade, é como se uma emissora de rádio estivesse operando em outro tipo de mídia. Nada 

diferiria de um programa de rádio, entrevista voltado para informação de um conteúdo, porém de 

forma própria, como ser realiza por este instrumento de comunicação5. 

De modo muito semelhante ao anterior, o estilo Editado de podcast procura privilegiar o 

ouvinte que não pode ouvir seu show de modo ao vivo. Ainda buscando os recursos e estilos da radio 

comunicação, o podcast deste estilo apenas difere da “Metáfora” porque pode ser consumido fora do 

horário de gravação ou publicação, já com os devidos cortes e ganho de áudio do pós-produção6.  

No modo Registro, denominado também “áudioblog”, o que muda não é formado de 

comunicação, nem o modo de hospedagem da mídia, porém os assuntos podem ser diversos, dentro 

de um mesmo programa. Diante deste formato, ao mesmo tempo em que propõem um debate sobre, 

por exemplo, personalidade da ciência brasileira, pode-se enveredar o papo para filmes de ficção 

importantes na história. É importante ter em mente que o podcast Registro busca falar dos assuntos 

do momento. A habilidade de criar uma costura narrativa entre diversos assuntos, sem precisar 

aprofundar-se em algum, é o que denota o estilo podcast de registro7. 

Por fim, o que mais nos diz respeito é o estilo podcast Educacional. Neste modo, indicamos 

como conteúdos programáticos ou até aulas inteiras podem ser veiculadas por este tipo de mídia. 

Como a intencionalidade aqui é didática, a primeira coisa a considerar, como buscamos evidenciar 

junto às/aos discentes, é o estilo da comunicação, ou seja, o discurso aqui visa a compreensão de 

ideias. Portanto, o estilo propagandístico das rádios transmissões, não tomam a frente da comunicação 

e sim a exposição evidente dos conceitos8. 

Para se entender o emprego do podcast como mídia de tecnologia a serviço da Educação, 

requer ter em mente que a prática da oralidade para explanar suas acepções é a maneira pela qual a 

maioria das/dos discentes sente-se mais à vontade e segura em fazê-la. Muitas/os discentes sentem 

dificuldades em começar uma explanação escrita, pois, infelizmente, encaram que “escrever é difícil”.  

 
4 Idem. 
5 Medeiros citado por BOTTENTUIT JUNIOR, J. B.; COUTINHO, C. P. Recomendações para produção de podcasts e 

vantagens na utilização em ambientes virtuais de aprendizagem. Revista Prisma.com, n° 06, p. 125-140, 2008. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
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Porém, com o exercício de produção do podcast, buscou-se um modo de evidenciar que as 

ideias que elaboramos ao estabelecer pensamentos são as mesmas ideias expressas de forma oral ou 

escritas. Obviamente que a peculiaridade da oralidade e da escrita, ou seja, o modo como os 

indivíduos escrevem e falam, não anula a existência e um conjunto de regras específicas em cada 

forma de expressão. Porém, de modo geral, as regras são as mesmas para os falantes e os escreventes 

de um determinado idioma. Uma maneira de perceberem se dá quando as/os discentes elaboram o 

roteiro do que apresentarão.  

Para tanto, poderiam primeiro gravar as falas que pretendiam usar no podcast e depois redigi-

las. Outra forma seria escrever as perguntas e respostas que esperavam usar no podcast e, em cima 

delas, gravarem suas falas. Além de trabalhar a aprendizagem criativa junto às/aos discentes, 

mediante o emprego de tecnologias da informação, como aponta Silva Junior9, buscou-se evidenciar 

que estas ferramentas também poderiam compor o universo profissional que os egressos serão 

inseridos. Isto porque o público atendido pelos profissionais de Serviço Social, bem como os 

objetivos comuns em diversos casos, permite que a linguagem oral seja veículo de fácil acesso e 

compreensão. Além de tornar a aprendizagem dinâmica e favorecer diferentes modos de 

aprendizagem, a articulação e habilidade de oralidade têm uma aplicabilidade direta na função a ser 

exercida pelos assistentes sociais, pois explicitar pormenorizadamente os direitos e recursos 

acessíveis aos assistidos é uma das ações necessárias às/aos assistentes sociais. 

Em termos gerais, esquete trata-se de um tipo de peça com rápida duração, teatral e outros, 

curta de vídeo, TV ou mesmo para o rádio, sendo voltado predominantemente ao gênero da comédia. 

 
9 SILVA JR, E. A et al. Educação em tempos de pandemia: o uso da ferramenta podcast como estratégia de ensino. 

Revista Tecnia. V.5, n. 2, 2020. P. 42-43. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Com os esquetes de vídeos tornando-se uma das principais fontes da cultura digital, consumidas pelo 

público jovem, sobretudo, a partir da plataforma de vídeo YouTube que teve início comercial em 

meados de 200510, nossa proposta fora pensada a partir da socialização dos esquetes voltados para 

este formato. 

Praticamente, tudo o que fora ressaltado de elementos didáticos referentes à mídia de podcast, 

pode ser também afirmado sobre o gênero de esquetes como produção pedagógica. A principal 

distinção diz respeito ao emprego do recurso visual recorrentes nos esquetes de vídeo, por motivos 

óbvios.  

O estilo de esquetes traz consigo o elemento da fala corporal como modo de interagir na 

comunicação que se pretende estabelecer. Desta maneira, aqueles aprendizes visuais e sinestésicos 

detêm mais elementos que lhes propiciam aprender. Segundo Marcuschi11, o fato da linguagem falada 

se caracterizar pelo emprego oral do idioma, somados os elementos da prosa e uma infinidade de 

capacidades expressivas mediante os gestos e as expressões corporais, tornam o veículo esquete um 

meio privilegiado de comunicação. 

Como se trata de algo dinâmico e rápido, o esquete tem como principal constituinte algo que 

fuja ao tédio. A intensão primeira do esquete educativo é a diversão, mas como a medida contrária ao 

tédio é uma constante crucial a ser mantida, se de fato se quer garantir a atenção, então a exigência 

de vídeos curtos é importante marca deste formato.  

 

 

Objetivos 
 

• Desenvolver o poder de síntese e comunicação dos argumentos elencados. 

• Articular a capacidade de compreensão analítica. 

• Explicitar conceitos com noções específicas através de um vocabulário autêntico e acessível. 

 

 

Metodologia 
 

A apropriação dos principais conceitos filosóficos e a articulação entre eles foi a principal 

intencionalidade que conduziu nossa mediação pedagógica a partir da produção, análise e crítica dos 

podcasts e esquetes produzidos junto às/aos discentes do Serviço Social. 

Para tanto, nossa interação mediada transcorreu em etapas, que se seguiram ininterruptas. 

Porém, para fins didáticos de exposição, seccionamos em três momentos distintos, a exemplo de como 

buscamos desenvolver nossas aulas em geral. Avaliação não fora inserida como um dos momentos 

da mediação pedagógica por duas razões. Primeiramente, por entendermos que ela está presente em 

todos os momentos da intervenção didática e não é estanque. Depois, para desenvolver junto às/aos 

discentes a cultura de que o processo é significativamente mais importante que o resultado (podcast 

ou vídeo esquete), desta forma, ao invés de preocuparem com um valor correspondente ao produto 

final, deveriam concentrar-se em realizar todas as etapas da melhor forma, pois o resultado seria 

apenas consequência.  

Como já mencionado, o podcast e o esquete na mediação pedagógica decorrem de recursos 

que podem auxiliar na sobremaneira na via ambivalente da comunicação oral e comunicação escrita 

 
10 KLEINA, Nilton. A história do YouTube, a maior plataforma de vídeos do mundo. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/youtube/118500-historia-youtube-maior-plataforma-videos-do-mundo-video.htm>. 

Acesso em: 12/08/2021. 
11 Citado por LOMEU, Ellen Ravaglia et. al. Práticas de oralidade na escola: o gênero esquete. Juiz de Fora: Universidade 

Federal de Juiz de Fora, 2018. 

https://www.tecmundo.com.br/youtube/118500-historia-youtube-maior-plataforma-videos-do-mundo-video.htm
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dos/das discentes. Pois, a necessidade organização e elaboração prévia de um roteiro, tanto para um 

quanto para outro recurso, indica a qualidade do diálogo construído ou em processo de construção 

entre os atores do processo de aprendizagem. 
   

 

1º Passo – Referencial teórico  

 

Após se inteirar com um/uma pensador/pensadora da tradição filosófica, os/as discentes 

devem indicar que pretendem aprofundar um pouco mais nos principais conceitos apresentados. 

Buscar assistir os tutoriais sobre produção e veiculação de podcasts e esquetes de vídeo. 
 

 

2º Passo – Análise crítica  

 

Ao estudarem e se familiarizarem um tanto mais com as ideias dos/das autores/autoras, os/as 

discentes discutem em seu grupo a maneira de tornarem atuais as discussões já mobilizadas pelos 

conceitos em crise.  

Trata-se, aqui, de tonar locais os problemas ou apontamentos globais que são inerentes ao 

proceder filosófico. 
 

 

3º Passo – Crítica, reordenação e produção 

 

A terceira etapa consiste em dar concretude argumentativa às discussões realizadas. Cabendo, 

agora, produzir um texto basilar, o qual dará suporte à produção do podcast ou do esquete de vídeo.   

 

 

Avaliação 
 

Todo processo deve ser acompanhado por meio de questões mobilizadoras ou propositivas. 

Não se trata apenas de questionar se os/as discentes estão executando as tarefas atribuídas, ou se estão 

se deparando com dificuldades. Aqui a dimensão da participação é fazer com que o/a estudante e seus 

educadores apresentem interesses em conceitos a serem retomados, porém, a partir da contribuição 

do/da discente. Por isso, questionar quais novidades ou surpresas foram encontradas, mediante a 

leitura recente destes atores/atrizes do novo saber que está brotando.  

Parte significativa da turma desenvolveu a atividade segundo a proposta encaminhada e o 

processo foi cumprido com satisfação, segundo as/os discentes. As/Os discentes que não conseguiram 

cumprir alguma fase da referida atividade (no momento indicado) se disseram insatisfeitos com o que 

apresentaram. Neste sentido, uma programação de calendário espaçada ou revisada junto com as/os 

discentes é salutar para o bom encaminhamento do processo, também quanto ao alcance do resultado 

esperado. 

Orienta-se que, para um melhor aproveitamento do exercício dialógico imbuído na atividade, 

a metodologia seja aplicada de modo às/aos estudantes formarem duplas, ou no máximo trios, para 

criação do recurso a ser disponibilizado. Não seria o caso de impedir o trabalho individual, mas sim 

em evidenciar que a discussão na produção do solicitado já serve como parâmetro para elaboração de 

uma argumentação mais coesa e com maior alcance de público que se quer informar ou formar.  
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Resumo  

 

A metodologia da sala de aula invertida é considerada uma metodologia ativa que contribui e envolve 

os alunos na construção do conhecimento e no processo de aprendizagem.  

 

 

Palavras-chave:  

Ensino Superior; Tecnologias digitais educacionais; Sala de aula invertida. 

 

 

A metodologia Sala de aula Invertida1 
 

A metodologia da sala de aula invertida nasceu após 37 anos de magistério dos professores de 

química, Aaron Sams e Jonathan Bergmann. Foi um dia em que Aaron teve uma ideia a partir de uma 

observação. Percebeu que seus alunos não precisavam dele a todo momento e que muitos conteúdos 

eles poderiam ver sozinhos. Assim, ele pensou que poderiam gravar as aulas e os alunos assistiriam 

sozinhos e, em sala, usavam a aula para tirar a dúvidas e atividades práticas. Foi então que, nos anos 

de 2007 e 2008, gravaram todas as aulas.  

Assim, eu também, como professora da licenciatura em Pedagogia e com a preocupação na 

formação dos futuros professores, especificamente do ensino da Matemática, pensei em testar a 

aplicação da metodologia “A sala de aula invertida”, assim chamada pelos estudiosos Bergmann e 

Sams2, como uma forma de aprofundar e diversificar o estudo dos conceitos básicos da matemática, 

articulando-os com os objetivos do estudo da disciplina o ensino da matemática. 

A sala de aula invertida é uma abordagem híbrida de ensino, que tem como proposta de 

trabalho colocar o aluno em contato com o tema a ser estudado antes da aula. Essa prática tem o 

objetivo de deixar a aula menos expositiva e mais ativa com o processo de debate, elaborações de 

atividades e exposições de dúvidas. 

 
1 Inverter a sala de aula tem mais a ver com certa mentalidade: a de deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para 

a aprendizagem. Todo professor que optar pela inversão, terá uma maneira distinta de colocá-la em prática (Bergmann & 

Sams, 2016, p.10). 
2 BERGMANN, J. e SAMS, A. Sala de aula invertida: Uma metodologia ativa de aprendizagem. LTC, 2016. 
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É uma modalidade de e-learning que se utiliza de recursos tecnológicos como ambiente virtual 

de aprendizagem, aplicativos, plataformas educacionais, vídeos, textos, livros, etc, de modo a 

promover e envolver os alunos na construção do conhecimento e na busca de meios para efetivar a 

sua própria aprendizagem, fazendo do professor um mediador e condutor das atividades mais 

elaboradas e efetivas, onde a troca de experiências é colocada em evidência3. 

Com a aplicação dessa metodologia, o professor pode “concentrar no ambiente virtual aquilo 

que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas”4. 

 

 

Objetivos da metodologia 
 

Bergmann e Sams5, considerados os criadores da Sala de Aula Invertida, apontam como 

vantagens dessa metodologia:  

 

• O papel mais ativo do aluno sobre os temas estudados; 

• Flexibilização do tempo; 

• Aula mais ativas e efetivas; 

• Revisão dos conteúdos, quantas vezes for necessário, utilizando o AVA; 

 

 

Antes da aplicação da metodologia 
 

Com o objetivo de promover a construção dos conhecimentos matemáticos aos estudantes da 

licenciatura em Pedagogia, relacionando a teoria estudada no Ensino Superior e a aplicação desses 

conceitos na sala de aula, buscou-se aplicar uma metodologia que é chamada pelos autores Jonathan 

Bergmann e Aaron Sams6 de "sala de aula invertida”, do inglês, flipped classroom. 

A sala de aula invertida é considerada uma "Metodologia Ativa de Aprendizagem" e tem como 

objetivo a mudança no relacionamento entre os estudantes, professores e o processo de aprendizagem. 

Com a necessidade do isolamento social, ocasionado pela pandemia do coronavírus (COVID-

19), a necessidade de um olhar mais apurado para o uso de recursos tecnológicos educacionais, 

adiantou a inserção do uso de ferramentas tecnológicas para o atendimento educacional em nossas 

instituições de Ensino.  

Assim, as tecnologias educacionais digitais começam a efetivamente fazer parte da rotina dos 

professores em todos os seguimentos educacionais, levando muitos dos professores a uma mudança 

urgente de mentalidade, propondo a reflexão da aplicação das ferramentas educacionais digitais em 

suas aulas.  

Para começar a aplicação dessa metodologia, o professor pode abrir a discussão de temas para 

o estudo ou pode trazer um tema já escolhido por ele para o estudo dos alunos. Nesse caso específico, 

em minha disciplina do ensino da matemática, os temas eram propostos por mim, com o propósito de 

cumprir com o planejamento semestral da disciplina.  

Com isso, o primeiro passo antes da aplicação em nossas aulas, sempre foi a apresentação do 

tema e a explicação da importância desse estudo para futuros professores dos anos iniciais da 

Educação Básica, com o foco na disciplina de matemática. 
 

3 Idem. 
4 Citação retirada do livro Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, organizado por Lilian Bacich, Adolfo 

Tanzi Neto e Fernando de Mello Trevisani (Porto Alegre: Penso, 2015). P. 40. 
5 BERGMANN, J. e SAMS, A. Sala de aula invertida: Uma metodologia ativa de aprendizagem. LTC, 2016. 
6 BERGMANN, J. e SAMS, A. Sala de aula invertida: Uma metodologia ativa de aprendizagem. LTC, 2016. 
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Como exemplo do uso da metodologia, vou relatar sobre o tema “o uso de aplicativos ou 

plataformas para o ensino de matemática nos anos iniciais da Educação Básica”. 

Primeiramente, foi apresentado o tema para os alunos e enviado, via WhatsApp, o vídeo 

explicativo sobre o que era para ser feito. Esse vídeo explicativo também foi postado no AVA, bem 

como arquivos para consulta sobre a base teórica e alguns links de vídeos do YouTube que falavam 

sobre o assunto. Esses vídeos tinham a intenção de que o aluno assistisse as principais explicações 

gravadas sobre o material que deveria ser consultado, lido, assistido antes da aula.   

 

 

O percurso de aplicação da metodologia 
 

Na aula presencial, que nesse caso específico era o remoto, começávamos pelas perguntas dos 

alunos sobre o material consultado antes da aula. Sempre que eu percebia que algum aluno não tinha 

consultado o material antes da aula, eu promovia mais um tempo para a leitura ou para assistirem os 

vídeos, antes de começar a aula. 

Depois desse tempo, abri o momento que eu chamava de momento das apresentações. Os 

alunos, em grupos, apresentavam seus planos de aulas propostos no vídeo de explicação, sobre o tema 

da aula.  

Logo após a apresentação do primeiro grupo, eu entrava com a complementação da aula, 

abordando os conceitos que estavam embutidos na aula do grupo, como poderia ser abordado por eles 

em sala de aula e quais possibilidades de atividades poderiam ser realizadas, com base nos planos de 

aula. Assim, era feito após cada grupo apresentar o plano de aula.  

Essa estratégia permitiu trabalhar com mais qualidade os conceitos matemáticos com os 

alunos do curso de Pedagogia, promovendo uma maior segurança na aplicação em sala de aula. Com 

essa metodologia, os alunos também se sentiram mais livres e interessados nos temas abordados.  

Vejamos algumas fotos do trabalho de apresentação dos aplicativos para o uso do ensino da 

matemática. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 



107 
 

Figura 1 – Trabalho de apresentação de aplicativos para ensino da matemática 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Acervo da autora (2021). 

 

 

Após a aplicação da metodologia 
 

Após a aplicação da metodologia, era disponibilizado no AVA ou via forms, algumas 

perguntas sobre a aula anterior. Para complementar o trabalho, foi criado também uma sala de aula 

na plataforma Khan Academy7, que tinha como objetivo, trabalhar novamente os conceitos 

matemáticos. Essa plataforma é composta por vídeos, arquivos (textos) e atividades sobre os 

conceitos. Ela permite avaliar os alunos individualmente por meio de gráficos e relatórios, 

complementando assim, um diagnóstico por aluno.  

 

 

 
7 Uma organização sem fins lucrativos com a missão de oferecer uma educação gratuita de alta qualidade para qualquer 

pessoa, em qualquer lugar. Cf. KHAN ACADEMY. Plataforma Educacional. Brasil, 2021. Disponível em: 

<https://pt.khanacademy.org/>. Acesso em: 12 set. 2021. 
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Pontos Fortes de aprendizagem  
 

• Favorece a participação do aluno na construção da sua aprendizagem. 

• Flexibilização do tempo, que permite a adequação com a rotina individual de cada aluno.  

• Um tempo maior presencialmente (remotamente) para esclarecer dúvidas dos estudantes; 

debates; atividades. 

• Oportunidade de rever o vídeo explicativo, vídeo de conteúdo no momento que sentir 

necessidade 

 

 

Pontos fortes da metodologia  

para a avaliação da aprendizagem  
 

No caso deste modelo adotado, foi por meio da observação nas aulas presenciais (remotas) 

que os alunos foram avaliados. Essa avaliação se deu no momento das perguntas sobre os materiais 

consultados anteriormente, nas apresentações dos trabalhos e nas respostas dos formulários.  

Também a plataforma Khan Academy promove um retorno avaliativo sobre os conteúdos.  

 

 

Dicas para a aplicação  

da metodologia  
 

Comece separando os temas que serão trabalhados durante o período letivo. Decida se irá usar 

vídeos como material de consulta. Escolha vídeos da internet ou grave os seus próprios vídeos. 

Escolha o material escrito que usará como base teórica, assim também como links, jogos etc.  

Prepare as aulas presenciais (remota se for o caso), planejando o tempo que será destinado a 

cada atividade.  

Utilize de tecnologias ou ferramentas que façam sentido para suas aulas e que sejam de fácil 

acesso aos alunos. 

 

 

Adaptações que podem ser feitas  

na aplicação da metodologia 
 

Uma adaptação que pode ser realizada na aplicação dessa metodologia é disponibilizar, por 

exemplo, 30 minutos no começo de cada aula, para aqueles alunos que não conseguiram ver, 

pesquisar, assistir, o que foi proposto pelo professor para participar da aula ativa8 sobre o assunto. 

Muitos alunos relataram que esse momento foi de suma importância, pois muitos deles trabalhavam 

o dia todo e não tinham tempo de se prepararem para as aulas ativas.  

Para uma instituição com menos recursos, pode-se pensar em atividades, aplicativos com o 

uso apenas do celular, ou até mesmo com revistas e textos impressos, disponibilizados pelo professor 

antes das aulas. Levando em conta que o objetivo principal desse trabalho é colocar o aluno frente à 

pesquisa e construção do seu conhecimento, e aproveitar as aulas presenciais (remotas) para a 

discussão, tirar dúvidas e aplicação de atividades práticas.  

 
8 Para esse trabalho adotei como aula ativa, aquela aula remota que era o encontro para discussão, tirar dúvidas e apresentar 

soluções e indicações de como o tema poderia ser aplicado em sala de aula como futuros professores. 
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Cuidados com a aplicação da metodologia  
 

Para aplicar essa metodologia, primeiramente, temos que conhecer as ferramentas 

tecnológicas que nossos alunos possuem. A disponibilidade de tempo e como eles farão a aquisição 

das leituras e dos vídeos que serão disponibilizados antes da aula. 

Ao usar vídeos produzidos por outras pessoas, cuidar para selecionar vídeos com conteúdos 

bem explicativos, com conceitos corretos e de no máximo 15 minutos. 

Esclareça aos alunos, antes de começar o trabalho, como se dá a metodologia adotada, como 

serão as aulas e as avaliações. Muitos de nossos alunos ainda estão acostumados com a aula expositiva 

dos professores.  

Auxilie seus alunos em como realizar as anotações dos vídeos e dos materiais de apoio. Como 

transformar as dúvidas em perguntas para o momento da aula presencial (remota). 
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Resumo  

 

A pandemia do COVID-19, em 2020, fez-nos repensar e redimensionar as estratégias trabalhadas nos 

estágios até então. Mesmo com tudo parado, escolas campos de estágios fechadas, foi preciso que a 

vida e a formação dos estudantes de Pedagogia do Centro Universitário Padre João Bagozzi – 

UniBagozzi continuassem. Dessa forma, a metodologia pensada para atender a essa necessidade foi 

o Estudo de Caso. Com essa metodologia foi possível entender como se deu, e como se daria de agora 

em diante, a educação das crianças na Educação Básica.  

 

 

Palavras-chave:  

Estudo de Caso; Estágio; Educação; Pandemia. 

 

 

Sobre a metodologia: Estudo de Caso 
 

O Estudo de Caso é uma metodologia que aborda situações de um contexto real e pressupõe 

a participação ativa do estudante, desde a identificação do problema até a intervenção. 

Para Yin1: 

 
Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões 

do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real.  

 

 
1 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 19. 
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Foi com essa perspectiva que optamos por realizar Estudo de Caso em substituição aos 

procedimentos tradicionais do estágio, que estavam impossibilitados de acontecer, desde março de 

2020, por conta do fechamento das escolas e isolamento das pessoas, para tentar conter a Pandemia 

do COVID-19. 

Tendo em vista este novo cenário, acreditamos que, conforme Gil2, pudéssemos fazer novas 

descobertas e visualizar novas possibilidades e, nesse caso em específico, saber como as crianças 

estavam recebendo os conteúdos, trabalhando com eles, e como poderíamos, enquanto supervisora e 

estagiários, colaborar com esse processo de uma forma mais ativa, para além da observação.  

Esta atividade possibilitou observar, levantar hipóteses, trabalhar conteúdos escolares, aplicar 

avaliações de aprendizagem, analisar e avaliar o desenvolvimento da criança e do processo. 

Nessa abordagem qualitativa, a proposta era saber como a criança, em fase de alfabetização, 

estava recebendo os conteúdos e como estava se relacionando com a educação nesse momento. 

Foi então que surgiu a proposta de acompanhar uma criança em fase de alfabetização que 

estivesse recebendo os conteúdos de maneira remota, já que não poderíamos ir até a escola. Foi assim 

que iniciamos a experiência com uma estudante de Pedagogia no Centro Universitário Padre João 

Bagozzi, que entrou em contato com a família e pediu autorização para que o estágio fosse realizado 

com a criança e acompanhado em sua casa, tomando todos os cuidados de higiene e distanciamento 

necessários para preservar a saúde da família e da estagiária.  

Toda a documentação, que antes era organizada para instituição escolar, foi adaptada para 

atender a essa nova condição. Ofício de encaminhamento para a família e termo de aceite assinado 

pela mãe da criança, autorizaram-nos a realizar o estágio. 

Foi então que iniciamos o planejamento com as primeiras observações e levantamento de 

hipóteses sobre o nível de alfabetização que a criança se encontrava para, a partir desse levantamento, 

com aplicação de algumas atividades, realizar os processos de intervenção direcionada. 

 

 

Descrição da metodologia e o cenário do Estudo de Caso 
 

O cenário em que a Metodologia foi aplicada retrata o período de Pandemia por covid-19, que 

colocou o mundo em isolamento e distanciamento social. 

Sabe-se que a pandemia, causada pelo Covid-19, trouxe consigo inúmeros obstáculos para a 

sociedade e, também, que esses obstáculos irão demandar tempo e recursos consideráveis para a 

recuperação dos prejuízos. Dentre esses, destaca-se a Educação, em especial, no âmbito da 

alfabetização. Com as escolas fechadas, as famílias têm que se esforçar e adaptar para manter o nível 

de aprendizado necessário às suas crianças para o desenvolvimento escolar.  

Diante disso, a condição do Estágio Supervisionado na Docência em Alfabetização, do Centro 

Universitário Padre João Bagozzi, foi um estudo de caso e teve como objetivo verificar as principais 

dificuldades que uma criança em fase de alfabetização, enfrentava com o ensino remoto, numa escola 

municipal de Curitiba. Para tanto, foi necessário acompanhar uma criança em fase de alfabetização, 

bem como desenvolver e aplicar atividades com fins de alfabetização.  

 

Foram estabelecidos dois problemas centrais para a elaboração deste estudo de caso: 

1. Quais as principais dificuldades que uma criança enfrenta com o ensino remoto de uma escola 

municipal de Curitiba?  

2. Como a família pode intermediar essa ponte entre a criança e a escola para tornar o 

aprendizado efetivo? 

 
2 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 59. 
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Após as orientações iniciais com a Supervisora de Estágios da Faculdade, o estudo foi 

realizado com uma criança de 7 anos, matriculada no 2º ano de uma escola municipal de Curitiba. 

Foram realizadas algumas atividades para identificar o nível de alfabetização em que a criança 

se encontrava, observando suas respostas e suas ações neste momento, bem como, entrevistas com a 

mãe para identificar todas as condições oferecidas pela escola e pela família, para que o processo de 

aprender a ler e escrever da criança se desse a contento na continuidade da sua aprendizagem. Para 

apresentar este estudo de caso, adotou-se um nome fictício para a criança em questão, passando a 

chamá-lo de Lucas. 

Lucas, em 2020, havia frequentado presencialmente o 1º ano e, em 2021, período da realização 

do estágio, estava matriculado no 2º ano, em uma escola municipal de Curitiba, cidade onde mora 

com os pais em um apartamento. Devido à pandemia, estava afastado das atividades presenciais da 

escola, permanecendo em atividades remotas, desde março do ano 2020. 

No primeiro contato com Lucas, foram realizadas atividades de sondagem, a fim de verificar 

seu nível de conhecimentos. Iniciou-se com um momento de conversa descontraída, no qual a 

estagiária fez algumas perguntas pessoais e solicitou que indicasse algumas letras no alfabeto móvel. 

Ele montou seu nome facilmente e também o separou em sílabas. 

 

Foram realizadas cinco atividades, sendo: 

1. Ditado de quatro palavras e uma frase: Dinossauro, Camelo, Gato, Rã, Eu tenho um gato. 

2. Ler as palavras do ditado. 

3. Conhecimento de vogais. 

4. Separação de palavras em sílabas. 

5. Conhecimento do som das letras. 

 

Percebeu-se muita dificuldade na escrita e, principalmente, na leitura das palavras, sendo que 

ele informou não saber ler. Mesmo com muita insistência, ele levou tempo tentando formular algo, 

visivelmente tentando se lembrar o que D+I, N+O, C+A formavam, deixando claro que ele não estava 

alfabetizado. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Em relação às letras, reconheceu a grafia e nome das vogais, porém confundiu o nome de 

algumas consoantes. Apresentou escrita espelhada e não reconheceu o som de nenhuma das letras. 

Percebeu-se ainda que não dominava a escrita, porém entendia que para escrever usa-se letras, mesmo 

que sem conexão, o que nos leva a concluir que a criança se encontrava no nível pré-silábico. 

Para a realização das atividades, foi trabalhado o livro “Alfabeto de Histórias” e um alfabeto 

móvel com objetivo de aprender os sons das letras. Na atividade, os cards do alfabeto eram colocados 

virados para baixo, Lucas escolhia um, aleatoriamente. Na sequência, líamos a história referente à 

letra em questão e observávamos as figuras, pensando em como o som dessa letra estava presente na 

palavra. Pensávamos em mais palavras com a referida letra. Este dia foi muito produtivo e divertido 

para ele. 

Foi confeccionado também um jogo para trabalhar leitura de palavras dissílabas, no qual 

iniciou-se com uma palavra que, alterando as letras, formavam novas palavras. Ele teve muita 

dificuldade na leitura, demorava para ler as sílabas e quando lia a segunda já tinha se esquecido da 

primeira. Ficou cansado muito rápido e começou a tentar adivinhar qual palavra estava escrita. 

Todas as vezes que tentávamos realizar atividades impressas, que envolviam a escrita, ele se 

cansava muito rápido, não se motivava a fazer e nem sequer conseguia ficar sentado à mesa, o que 

causou muita preocupação e insegurança na realização das atividades. 

Mudando a abordagem, iniciamos atividades de consciência fonológica, em paralelo com 

atividades de conhecimento dos sons das letras, de seriação, formas geométricas, entre outras, sempre 

de maneira lúdica. Em relação ao som das letras, partimos daquelas de mais fácil absorção para as 

mais difíceis (1.Vogais, 2.Consoantes com possibilidade de prolongação de sons, como por exemplo, 

V, F, S, Z;; Consoantes sem possibilidade de prolongação de sons, como B, C, P, T), com retomadas 

das atividades anteriores a cada novo dia. 

As atividades de consciência fonológica envolviam sempre materiais concretos, como figuras, 

blocos de montar, dominós e formas geométricas, para que pudéssemos manipular as silabas e seus 

sons, sempre de maneira lúdica. 

Essa nova perspectiva mudou radicalmente a sua aprendizagem, reconhecendo os sons das 

letras ficou muito mais fácil compreender a junção dos sons nas sílabas e a junção das sílabas em 

palavras. Ao dizer uma palavra, rapidamente identificava com a vogal que estava acompanhando a 

consoante e se arriscou até a montar, sozinho, uma palavra, somente identificando os sons desta.  

Uma questão que se apresentou preocupante foi que, nesse tempo de isolamento, a mãe 

trabalhava em home office e Lucas ficava em contato excessivo com a televisão. Houve dias em que 

ele não conseguiu se concentrar nem por dez minutos nas atividades. 

Outro aspecto relevante foi referente aos materiais disponibilizados pela família que 

estimulem a aprendizagem, que eram escassos. A estagiária precisou levar materiais, como folhas, 

giz de cera, lápis e canetas coloridas; e Lucas sempre pedia para fazer um desenho no final das aulas. 

Além disso, pouca importância foi dada às atividades enviadas pela escola, devido à ocupação da mãe 

que não conseguia acompanhar Lucas. 

Nesse sentido, enfatizamos a necessidade da família trabalhar em conjunto com a escola e 

professores na construção do aprendizado de suas crianças. Muitas vezes, infelizmente, todo um 

trabalho docente é invalidado por falta de comprometimento da família. Entretanto, há que se 

considerar que o momento ainda era de adaptação, tanto para a família, quanto para a escola e 

principalmente para criança. Neste contexto de pandemia, os pais precisaram assumir, ainda mais, a 

responsabilidade que já tinham por gerenciar as tarefas e aprendizagens dos seus filhos. Mesmo sem 

preparo pedagógico, viram-se diante deste novo desafio: assistir e ajudar os filhos a acompanhar aulas 

on-line, adaptando-se a uma nova rotina.  
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Destaques e características da  

Metodologia de Estudo de Caso como  

estratégia do estágio em tempos de pandemia 
 

O fato de se reorganizar o Estágio para atender uma demanda rapidamente, impeliu-nos a 

trabalhar com uma outra lógica, que extrapolou a observação participativa, elaboração de plano de 

aula e estratégias para regência na escola. Neste sentido, podemos apontar como pontos fortes dessa 

metodologia o contato direto que a estagiária teve com a criança e a família, destacando o 

fortalecimento do vínculo que, ao identificar a dificuldade da criança, possibilitou a intervenção 

imediata. Nesse caso, a estagiária, juntamente com a supervisora do estágio, identificou uma 

dificuldade em Consciência Fonológica e, a partir desse momento, o trabalho realizado surtiu efeito 

de melhoras na aprendizagem de Lucas.  

Esse ponto positivo, tanto para estagiária quanto para a supervisora, demonstra que é possível 

adequar o estágio, conforme necessidades dos estudantes, no sentido de atender a demanda específica. 

Um ponto negativo que podemos destacar, assim como em todo estágio, cumprido a carga 

horária o trabalho se encerra, sem ter uma continuidade e dessa forma, se não houver uma condução 

pela escola ou pela família que dê sequência às atividades, todo trabalho até então realizado com a 

criança, ficará perdido. Assim como aconteceu com Lucas, em que todo trabalho realizado, em 2020, 

no seu primeiro ano escolar fundamental, foi perdido por não ter continuidade em 2021. É neste 

sentido que necessitava de apoio da família, para dar continuidade ao processo. 

Outro ponto que podemos considerar negativo foi a ausência de contato da estagiária com o 

docente, parceiro mais experiente neste caso. Observar a maneira como os professores desenvolvem 

sua docência é extremamente formativo e isso, neste momento, se perdeu. Por outro lado, a estagiária 

assumiu um lugar de protagonismo, ao desenvolver seu estágio lado a lado a criança e colocando-se 

até mesmo como uma professora particular, o que foi extremamente formativo.  

 

 

Dicas gerais sobre a utilização de  

Estudos de Caso como estratégia do  

Estágio em tempos de Pandemia 
 

Diante da experiência, podemos dizer que é totalmente admitida a possibilidade de variar 

estratégias no Estágio Supervisionado, não somente em tempos de dificuldades ou isolamento. 

A proposta é entender as condições do caso a ser observado, levantar as dificuldades e 

hipóteses e a partir delas propor intervenção. Essa atuação extrapola o ritmo atual de estágio no curso 

de Pedagogia, até então organizado em observação, elaboração de plano de aula e regência.  

O estagiário é impelido a refletir e considerar que sua atuação, nesse momento, é de grande 

responsabilidade em relação ao que será trabalhado com o indivíduo que está acompanhando. Essa 

ideia envolve ainda mais os estagiários que, de forma mais direta, intensifica seu vínculo com o curso. 

Uma questão que precisa ser alinhada ainda é a carga horária para ser cumprida pois que, 

finalizando, perde-se a continuidade do trabalho. Pensamos que nesse caso, poderia ser realizado, 

concomitante à ação com a criança, também uma ação junto à família e à escola, para que não se 

perca o progresso que a criança adquiriu. 
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Resumo  

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem tem sido difundido nas Instituições de Ensino Superior como 

uma ferramenta de interação, comunicação e de aprendizagem, em especial pelo advento da Educação 

a Distância. Por isso, a partir do modelo empregado no Centro Universitário Padre João Bagozzi, 

apresenta-se o AVA UniBagozzi e suas características de uso prático.  

 

 

Palavras-chave:  

AVA UniBagozzi; Comunicação; Ensino Superior; Interação.  

 

 

Sobre a metodologia 
 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade educacional na qual discentes e docentes 

estão separados, física ou temporalmente e, para que ela aconteça, é essencial a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade de ensino se caracteriza pela 

flexibilidade com relação ao seu espaço e ao seu tempo disponível para estudar.  

Como ferramenta de mediação do processo de ensino-aprendizado, utiliza-se o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA, o qual é composto por diversos recursos que possibilitam a 

construção do conhecimento. 

Neste contexto, objetiva-se demonstrar a funcionalidade do AVA UniBagozzi e a utilização 

como ferramenta de interação, comunicação e aprendizagem no Ensino Superior. De maneira 

específica, pretende apresentar o AVA como metodologia de gestão de aprendizagem; demonstrar as 

principais características e funcionalidades da plataforma; destacar os recursos de interação e 
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comunicação do AVA UniBagozzi; e apresentar o AVA UniBagozzi como recurso para Metodologias 

Ativas. 

 

 

Descrição da metodologia de gestão de aprendizagem 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é conhecido também por sua sigla em inglês 

LMS – Learning Management System ou Sistema de Gestão da Aprendizagem (SGA), que são 

softwares desenvolvidos sobre uma metodologia pedagógica para auxiliar a promoção de ensino e 

aprendizagem virtual ou semipresencial.  

O Centro Universitário Padre João Bagozzi optou pelo Moodle, pois é a principal plataforma 

mundial, sendo um software livre, está disponível em 75 línguas diferentes e em mais de 175 países, 

além de ser bem flexível. 

O AVA UniBagozzi é o ambiente virtual onde é possível desenvolver e disponibilizar 

conteúdos diversos, bem como ferramentas de avaliação e interação do processo de ensino. Este 

ambiente ajuda no gerenciamento de conteúdo e com ele é possível acompanhar todo o processo de 

aprendizagem. 

 

 

Destaques e características  

do AVA UniBagozzi 
 

O AVA UniBagozzi apresenta uma grande variedade de funcionalidades e recursos que 

podem aumentar a eficácia dos estudos. No menu inicial do AVA, são disponibilizados os recursos: 

 

• Calendário: maneira útil de ajudar a organizar as datas e atividades importantes.  

 

• Arquivos privados: área pessoal para armazenamento de pastas e arquivos. É uma forma 

bem prática e interessante de ir “coletando” materiais complementares que são importantes 

para cada uma das disciplinas/cursos. 

 

• Meus cursos: relação de disciplinas/cursos em que está matriculado.  

 

• Próximos eventos: recurso onde é possível visualizar, em formato de tópicos, os próximos 

eventos, ou seja, tudo o que tem data para acontecer.  

 

• Últimos avisos: recurso de comunicação em via única, que a instituição utiliza para postar 

mensagens, recados ou qualquer conteúdo informativo que não requer interação.  

 

• Cursos acessados recentemente: recurso onde é possível visualizar os últimos cursos 

acessados. 

 

• Resumo dos cursos: recurso onde é possível visualizar todos os cursos/disciplinas em que 

está matriculado, e conferir qual a porcentagem de conclusão de cada curso/disciplina. 

 

• Notificações: recurso que notifica de forma automática, sobre o início e prazo de entrega das 

atividades. 
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• Mensagens: recurso que permite a visualização de todas as mensagens que forem enviadas 

no AVA, independentemente de serem relativas à disciplina ou curso em que está matriculado.  

 

• Perfil: com este recurso, é possível modificar o perfil pessoal, e visualizar todos os cursos em 

que está matriculado.  

 

• Linha do tempo: local onde é exibido uma lista de tarefas pendentes ou que já foram 

finalizadas. 

 

• Acessibilidade: permite alterações no tamanho da fonte, na cor de fundo, dentre outros. 

Conforme descrição: A- diminui o tamanho da fonte; A retorna ao tamanho padrão; A+ 

aumenta o tamanho da fonte; ícone com seta azul salva as alterações feitas pelo usuário; R 

retorna ao esquema de cores padrão; A (amarelo) muda a cor de fundo para amarelo; A (azul) 

muda a cor de fundo para azul; A (preto) muda a cor de fundo para preto e a cor da fonte para 

amarela; LaunchATbar é exibida uma barra com algumas ferramentas na parte superior do 

navegador. 

 
Figura 1 – Acessibilidade 

 
Fonte: AVA UniBagozzi. 

 

 

• Vlibras: traduz conteúdos digitais em Português para Libras. Para que ocorra a tradução, basta 

selecionar o texto.  

 
Figura 2 – Vlibras 

 
Fonte: AVA UniBagozzi. 
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O AVA também dispõe de Recursos Educacionais, que são ferramentas utilizadas pelo 

professor/tutor para disponibilizar os objetos de aprendizagem. São, portanto, materiais estáticos, que 

serão utilizados como base para a construção do conhecimento. Os principais recursos são:  

 

• Arquivo: permite que o professor/tutor forneça um arquivo como um recurso do curso. Um 

arquivo pode ser usado para compartilhar apresentações em aula, para incluir um mini website 

como um recurso do curso, para fornecer arquivos de rascunho de programas de software, 

entre outros. 

 

• Conteúdo do pacote IMS: é uma coleção de arquivos que são agrupados de acordo com um 

padrão acordado para que eles possam ser reutilizados em diferentes sistemas. O conteúdo 

geralmente é exibido em várias páginas, com navegação entre elas, e pode ser utilizado para 

apresentar um conteúdo multimídia e animações. 

 

• Ferramenta externa: permite aos estudantes interagir com os recursos de aprendizagem e 

atividades em outros sites.  

 

• Glossário: permite aos estudantes criar e manter uma lista de definições, como um dicionário, 

ou coletar e organizar recursos/informações. Os Glossários têm muitos usos, como por 

exemplo: um banco colaborativo de termos chaves; espaço "apresente-se" onde novos 

estudantes adicionam seus nomes e informações pessoais; centralização de dicas ou melhores 

práticas sobre algum item; entre outros. 

 

• Google Meet™ para Moodle: este recurso permite ao professor/tutor criar uma sala do 

Google Meet como recurso do curso e, após as reuniões, disponibilizar as gravações aos 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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alunos, salvas no Google Drive. É através deste recurso, que os alunos têm acesso aos links 

das aulas.  

 

• H5P (Pacote HTML5): conteúdo interativo, onde é possível disponibilizar apresentações, 

vídeos e outros recursos multimídia, além de questionários, jogos e muito mais.  

 

• Livro: permite que professores/tutores criem um recurso com diversas páginas em formato 

de livro, com capítulos e subcapítulos. Um livro pode ser usado para exibir um material de 

leitura para um módulo de estudo individual, ser utilizado como um manual departamental, 

ou ainda como um portfólio para apresentação dos trabalhos dos estudantes. 

 

• Pacote Scorm: permite que o professor/tutor compartilhe e transfira facilmente o conteúdo 

entre diferentes sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Neste pacote, são 

disponibilizados vídeos, e-books, slides, trilhas de aprendizagem, mapas conceituais, games, 

entre outros.  

 

• Pasta: permite ao professor/tutor exibir um número de arquivos relacionados dentro de uma 

pasta única, reduzindo a rolagem na página do curso. 

 

• Página: permite que o professor/tutor crie um recurso de página da web utilizando o editor 

de texto. Uma página pode exibir texto, imagens, som, vídeo, links da web e código 

incorporado, como mapas do Google. 

 

• Rótulo: são muito versáteis e podem ajudar a melhorar a aparência do curso. Podem ser 

utilizados para separar uma lista de atividades com um cabeçalho ou uma imagem; para exibir 

um som incorporado ou vídeo diretamente na página do curso; para adicionar uma descrição 

breve a uma seção de um curso; entre outros. 

 

• URL: permite que o professor/tutor forneça um link da web como um recurso do curso. 

Qualquer coisa que esteja livremente disponível on-line, como documentos ou imagens, pode 

ser vinculada. 

 

• Wiki: permite aos participantes adicionar e editar uma coleção de páginas da web. Um wiki 

pode ser colaborativo, com todos podendo editá-lo, ou individual, onde cada um tem seu 

próprio wiki e somente ele pode editar. 

 

Já as Atividades são ferramentas que permitem que o professor/tutor solicite a realização de 

um trabalho ou avaliação, e possibilitam uma interação entre professores/tutores e alunos. As 

Atividades disponíveis, são: 

 

• Escolha: permite fazer uma pergunta e especificar opções de múltiplas respostas. Uma 

atividade de escolha pode ser usada como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre 

um tópico; para testar rapidamente a compreensão dos estudantes; ou para facilitar a tomada 

de decisões do estudante, por exemplo, permitindo os estudantes votarem em uma direção 

para o curso. 

 

• Fórum: permite que participantes realizem debates de forma assíncrona, ou seja, que 

acontecem durante um longo período de tempo. O Fórum tem muitas utilidades, como por 
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exemplo, ser um espaço social para os estudantes se conhecerem; para debater os conteúdos 

do curso; para continuar uma discussão iniciada em sala de aula; ser uma central de ajuda 

onde tutores e estudantes podem conseguir ajuda; entre outras. 

 

• Laboratório de avaliação: permite a coleta, revisão e avaliação por pares do trabalho dos 

estudantes. Os estudantes podem enviar qualquer conteúdo digital e também podem digitar 

um texto diretamente em um campo utilizando o editor de texto. Os envios são avaliados por 

um formulário de avaliação com critérios múltiplos, definidos pelo professor/tutor. Com este 

recurso, os estudantes recebem a oportunidade de avaliar um ou mais dos envios de seus 

colegas.  

 

• Lição: publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela consiste em certo número 

de páginas, e cada página, normalmente, termina com uma questão e uma série de possíveis 

respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo estudante, ou ele passa para a próxima 

página ou é levado de volta para uma página anterior.  

 

• Pesquisa: permite criar uma pesquisa personalizada para obter o feedback dos participantes 

usando uma variedade de tipos de questões, incluindo múltipla escolha, sim/não ou entrada 

de texto.  

 

• Pesquisa de avaliação: fornece uma série de instrumentos de pesquisa que são úteis para 

avaliar e estimular a aprendizagem em ambientes online. 

 

• Questionário: permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos, 

incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, resposta curta, entre outras. 

Os questionários podem ser utilizados como provas de um curso; como pequenos testes para 

tarefas de leitura ou no final de um tópico; como prova de revisão usando questões de provas 

anteriores; para autoavaliação; entre outros. 

 

• Tarefa: permite a atribuição de um professor/tutor para comunicar tarefas, recolher trabalhos 

e fornecer notas e comentários. Os estudantes podem apresentar qualquer conteúdo digital ou 

até mesmo, realizar a digitação do conteúdo diretamente no editor de texto. Os estudantes 

podem submeter trabalhos, individualmente ou como membro de um grupo. 

 

 

Recursos de interação e comunicação  

do AVA UniBagozzi 
 

O AVA conta com ferramentas que promovem a comunicação e interação de seus usuários, e 

com isso, a melhora da qualidade da aprendizagem na educação à distância.  

Estas ferramentas permitem que os usuários reflitam sobre os conteúdos disponibilizados, 

dialoguem e esclareçam dúvidas, processos que são muito importantes na construção do 

conhecimento, e para que sejam eficazes, devem ser utilizadas de forma adequada e contextualizada 

aos propósitos do curso.  

As principais ferramentas de interação e comunicação são as mensagens, que permitem a 

comunicação de forma interativa e não precisam necessariamente estar relacionada à disciplina ou 

curso em que está matriculado; os fóruns, onde os participantes podem realizar debates de forma 

assíncrona, ou seja, que acontecem durante um longo período de tempo; o glossário, que permite criar 
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e manter uma lista de definições, como um dicionário, ou coletar e organizar recursos ou informações; 

e o wiki, onde é possível adicionar e editar uma coleção de páginas da web. Pode ser colaborativo, 

com todos podendo editá-lo, ou individual, onde cada um tem seu próprio wiki e somente ele pode 

editar. 

 

 

AVA UniBagozzi como recurso  

para Metodologias Ativas 
 

O uso de metodologias ativas abrange a utilização de novas formas de ensinar, e modifica a 

maneira como o aluno aprende. A principal mudança que ocorre, com o uso de metodologias ativas, 

é em relação à posição que o aluno ocupa, pois estas visam a autonomia dos alunos, onde deixam de 

ser apenas ouvintes, e passam a participar ativamente das aulas, ou seja, os alunos precisam realizar 

determinadas atividades para que o conhecimento seja adquirido.  

O uso destas metodologias, recursos muito eficientes quando bem utilizados, garantem uma 

aprendizagem significativa e um engajamento constante dos alunos, e as ferramentas disponibilizadas 

no AVA UniBagozzi, podem ser utilizadas neste processo, pois permitem que o professor 

disponibilize o conteúdo base de sua disciplina, além de instigar seus alunos a buscarem novas 

informações sobre o tema.  

Os conteúdos podem ser disponibilizados através de arquivos digitais (e-book, slide, vídeo, 

mapa conceitual, entre outros) e o incentivo à busca por novas informações pode ocorrer através de 

debates e fóruns de discussões, estudos de caso, situações problema, estudos em grupo, 

desenvolvimento de projetos, entre outras possibilidades. 

Para que a metodologia ativa ocorra, o professor precisa estar ciente de que as atividades 

propostas são atrativas, motivadoras e engajadoras, e cabe ao professor, definir qual recurso irá 

utilizar, levando em consideração as especificidades e objetivos de sua disciplina. 
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Resumo  

 

Esta metodologia parte do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário 

Padre João Bagozzi e, de forma sintética e exemplificada, objetiva demonstrar possibilidades de 

práticas pedagógicas e de tutoria online a partir do modelo de gestão de aprendizagem do Núcleo 

Multidisciplinar EaD - NEaD UniBagozzi.   

 

 

Palavras-chave:  

Mediação Pedagógica; Núcleo Multidisciplinar; Tutoria; Gestão da aprendizagem.  

 

 

Sobre a metodologia 
 

Esta metodologia de gestão acadêmica e da aprendizagem surgiu com a necessidade de se 

conceber, estruturar, colocar em prática e gerir as atividades da Educação a Distância no Centro 

Universitário Padre João Bagozzi. 

Inicialmente, em 2013, enquanto Faculdade Bagozzi, foi pensada pelos gestores e 

coordenadores da instituição, que deram início às atividades, em vista da autorização de oferta dos 

cursos de pós-graduação EaD. Posteriormente, com a entrada das disciplinas a distância, nas matrizes 

curriculares dos cursos de graduação presencial, e ainda com a ampliação do portfólio da IES, 

autorizado a ofertar os cursos de Pedagogia, Logística e Processos Gerenciais, na modalidade EaD, 

em 2017, os processos foram repensados e aprimorados.  

As movimentações de mercado em torno da Educação a Distância e a ampliação da 

experiência da população e dos acadêmicos com o uso dos recursos tecnológicos também 

contribuíram para que a modalidade atraísse adeptos e, consequentemente, que novas ofertas de 

cursos superiores surgissem. Este contexto foi ainda intensificado pelo período de isolamento social 
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provocado pela pandemia por Covid-19, que impactou o Brasil, em 2020, e moveu a sociedade para 

novas experiências de trabalho, aprendizagem e de sociabilidade com o uso dos recursos tecnológicos. 

Por fim, com o aditamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023)1 da 

Faculdade Padre João Bagozzi, que ocorreu em 2021, em vistas do pedido de credenciamento da IES 

como Centro Universitário, o UniBagozzi, a concepção, características e atribuições do Núcleo 

Multidisciplinar foram reformuladas e atualizadas. 

Neste contexto, esta metodologia objetiva, de forma sintética e exemplificada, demonstrar as 

possibilidades de práticas pedagógicas e de tutoria online a partir do modelo de gestão de 

aprendizagem do Núcleo Multidisciplinar EaD (NEaD)2 do Centro Universitário UniBagozzi. De 

forma específica, pretende: (1) descrever a metodologia a partir do cenário de desafios e 

oportunidades que marca a educação a distância; (2) demonstrar os destaques e características do 

modelo de gestão que constituem o NEaD; e (3) propor dicas relacionadas às competências 

necessárias para a tutoria online e mediação pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 UNIBAGOZZI, Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023). Disponível em: https://unibagozzi.edu.br/wp-

content/uploads/2021/02/PDI-FACULDADE-BAGOZZI-2019-2023-Aditamento-2021.pdf. Acesso em 01 out. 2021. 

 
2 BRASIL, Ministério da Educação – Secretaria da Educação a Distância. Referências de qualidade para educação 

superior a distância. Brasília: 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf. 

Acesso em: 01 out. 2021. 

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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Descrição da metodologia e o cenário EaD 
 

Na era da informação e do conhecimento, é necessário ampliar o trabalho educacional, 

atingindo cada vez mais pessoas. A Educação a Distância é hoje uma realidade mundial, 

principalmente, para os já graduados, visto que, por meio de cursos na modalidade EaD, podem 

aprimorar-se, adequando seus estudos à sua rotina profissional. Além disso, uma carga horária virtual 

complementar às aulas presenciais em cursos de graduação é também uma grande fonte de 

enriquecimento para o aluno. O benefício das aulas virtuais nos cursos de graduação também é 

extensivo ao docente, que pode despender um tempo maior junto aos alunos (virtualmente), o que, 

muitas vezes, não é possível durante as aulas presenciais. O quadro abaixo ilustra os pontos fortes, 

fracos, bem como as oportunidades e ameaças da Educação a Distância no cenário desta IES. 

 
Quadro 01: Análise de cenário EaD 

 

 
Fonte: os autores. 
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A elaboração de cursos em EaD e a implementação de disciplinas na modalidade online, 

mediados por tecnologia de informação e comunicação e ambientes virtuais de aprendizagem, são 

realidades do UniBagozzi. Por isso, em parceria com produtora de conteúdo educacional, acompanha 

os estudos e vivências das produções: do conteúdo escrito; gravações de aulas em estúdio e externas; 

a criação, diagramação e produção gráfica; a disponibilização do material didático; o 

desenvolvimento e manutenção no AVA UniBagozzi (Ambiente Virtual de Aprendizagem 

UniBagozzi); a verificação, padronização e atualização de conteúdos; dentre outros, são parte da 

rotina pedagógica da IES.  

O projeto de Educação a Distância UniBagozzi não é algo acabado, mas sim, sujeito a 

modificações e movimentos resultantes das interações de vários atores sociais: os alunos, tutores, 

professores, núcleos de apoio discente, coordenação, pastoral universitária, funcionários, enfim, toda 

a comunidade acadêmica.  

Os principais objetivos nesta metodologia de ensino são: instigar nos nossos alunos o espírito 

da autoaprendizagem, desbravando caminhos do conhecimento que propiciam a excelência na sua 

formação e permitir à IES expandir suas fronteiras de atendimento educacional, cumprindo assim, 

sua função social na responsabilidade assumida.  

Este modelo didático está baseado nas potencialidades que definem o modelo EaD. A escolha 

da tecnologia adequada para programas de educação a distância define os padrões de qualidade que 

se pretende na organização de cursos, na capacitação de professores formadores e tutores, técnicos 

de rede e de toda uma instituição que se proponha a oferecer cursos na modalidade a distância.  

 

Para a implantação dos cursos EaD, deve-se considerar:  

• Ofertar treinamento por especialistas na área de EaD;  

• Introduzir metodologias de aprendizagem inovadoras;  

• Implantar o projeto pedagógico adaptado a essa nova realidade de ensino;  

• Revisar constantemente os currículos e métodos de ensino;  

• Contar com o apoio de recursos tecnológicos;  

• Realizar avaliações periódicas visando à melhoria da qualidade das práticas educacionais;  

• Interagir com o mercado de trabalho; 

• Proporcionar infraestrutura adequada.  

 

No caso da aprendizagem, a IES elegeu quatro objetivos importantes a serem observados pelos 

alunos, de forma gradual:  

• Assimilar conhecimentos;  

• Apropriar-se desses conhecimentos mediante a prática de exercícios; 

• Transferir conhecimentos para situações-problema; 

• Criar visões e interpretações para problemas reais.  

 

Os métodos a serem utilizados no desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas 

devem comportar estratégias convenientes tanto à EaD, quanto ao perfil profissional que se tenciona 

formar, por isso, atende às propostas fixadas nas diretrizes curriculares.  

O AVA UniBagozzi, acessível pelo Portal UniBagozzi (www.UniBagozzi.edu.br), oferece 

conteúdo em conformidade e em constante evolução, aplicadas normas de acessibilidade, e os padrões 

de usabilidade são atendidos. O design de navegação (por meio dos materiais de ensino-

aprendizagem) permite que os alunos conheçam seu progresso e posição em relação ao conteúdo 

geral. O conteúdo de ensino-aprendizagem e materiais publicados, incluindo recursos adicionais, são 

imprimíveis, tudo isto suportado pela ferramenta Moodle, proporcionando ao aluno a flexibilidade de 

http://www.unibagozzi.edu.br/
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tempo e espaço, podendo desenvolver seus estudos em qualquer lugar, de acordo com sua 

disponibilidade. 

O conteúdo das disciplinas/cursos é disponibilizado na rede, por meio de um gerenciador 

específico, juntamente com as orientações para o bom rendimento no estudo. Cada disciplina é 

dividida em unidades de aprendizagem que apresentarão os textos básicos, leituras adicionais e casos 

de estudos. Os textos básicos são preparados para o estudo individual, com ilustrações e hiperlinks 

para outras páginas. Trata-se de uma proposta de educação online, onde o aluno se conecta a uma 

plataforma virtual e lá encontrará materiais, tutoria e outros estudantes para aprender com diferentes 

formas de organização de uma aprendizagem ativa e compartilhada. 

 

 

Destaques e características da metodologia  

de gestão que constituem o NEaD 
 

Uma equipe multidisciplinar é formada por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, 

na qual há uma somatória das contribuições individuais de cada membro presente. Inúmeros são os 

benefícios, dentre eles pode se destacar: maior criatividade, disseminação do conhecimento, 

diferentes pontos de vista de um mesmo problema e aumento da motivação dos membros da equipe. 

No entanto, é importante que sejam planejadas estratégias para que a equipe seja orientada a pensar 

e agir considerando as metodologias ativas. 

Todos os envolvidos na equipe devem trabalhar com competência e responsabilidade, com o 

intuito de atingir resultados positivos por meio de suas contribuições individuais e coletivas para a 

concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para a 

educação a distância. 

A equipe Multidisciplinar da Educação a Distância do UniBagozzi, que constitui o Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD), é o órgão da IES responsável pela coordenação administrativa e 

didático-pedagógica dos cursos e atividades de Educação a Distância na Instituição, em todos os 

segmentos de ofertas que o EaD se faça presente. 

Esse órgão é subordinado à Coordenação Acadêmica Geral da Graduação e tem como 

objetivos desenvolver ações que reflitam a abrangência de sua área de trabalho.  

 

O NEaD é constituído por:   

a) um Coordenador de NEaD;  

b) Assessoria de Recursos Tecnológicos;  

c) Controle de Processos do EAD;  

d) Designer Instrucional;  

e) Representantes docentes em EaD;   

f)  Web designer;  

g) Tutor de área;  

h) Monitor de área; 

 

Ao Coordenador do NEaD compete:  

• Convocar e presidir as reuniões; 

• Fazer cumprir as decisões; 

• Representar o NEaD em todas as instâncias ou delegar a representação NEaD; 

• Fazer cumprir as diretrizes da EaD na IES e nos polos; 

• Prestar consultoria para processos de EaD em outros polos quando solicitado; 

• Apreciar, elaborar e difundir modalidades de EaD; 
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• Manter contato com a comunidade interna e externa à IES no sentido de divulgar as ações do 

NEaD e estabelecer parcerias e/ou outras formas de cooperação para a viabilização de projetos 

em EaD; 

• Programar capacitações para professores, tutores envolvidos no curso; 

• Encaminhar aos órgãos competentes projetos em EaD, relatórios técnicos e financeiros, 

semestralmente e ou quando solicitados. 

 

São atribuições do NEaD:  

• Assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de EaD, mediante a 

articulação contínua com todos os setores das IES;  

• Oferecer cursos e/ou atividades formativas de Graduação e de Pós-graduação lato sensu, e de 

Extensão;  

• Qualificar docentes e técnicos administrativos para atuarem em EaD;  

• Assessorar e dar suporte a todas as iniciativas e experiências em EaD, no âmbito das IES;  

• Apoiar e incentivar a aplicação do conhecimento adquirido em EaD;  

• Estudar, elaborar e difundir modalidades de EaD;  

• Buscar o desenvolvimento de habilidades em novas tecnologias aplicadas à EaD;  

• Propor normas de organização, gestão e avaliação da EaD no âmbito das IES;  

• Promover as melhores práticas pedagógicas em todos os cursos ofertados em EaD; 

• Promover parcerias com outras instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, 

governamentais e não governamentais;  

• Promover congressos, simpósios e similares sobre assuntos relacionados com EaD; 

• Disseminar o uso da tecnologia, metodologias e os recursos educacionais para a EAD; 

• Acompanhar o rendimento das disciplinas ofertadas na modalidade à distância através do 

desenvolvimento formal de um plano de ação implementado e compartilhado com a equipe 

multidisciplinar e coordenador de curso a partir de dados numéricos obtidos do 

aproveitamento das avaliações.  

O NEaD utiliza de modo colaborativo, portanto, da estrutura da IES, seus outros núcleos, 

coordenações, NDE, secretarias, pessoal e infraestrutura para o desenvolvimento das atividades por 

ele coordenadas, com planos de ações definidos para cada ciclo.  

 

 

Dicas gerais sobre tutoria online  

e mediação pedagógica 
 

As atividades de tutoria organizadas para o atendimento dos cursos na modalidade de EaD 

atendem às demandas didático-pedagógicas da respectiva estrutura curricular, sendo fundamental no 

processo de interatividade, mantendo um elo entre a Instituição com todos os elementos e processos 

participantes do modelo institucional e o aluno participante do processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto, é importante que os tutores organizarem suas ações visando que os alunos trabalhem a partir 

de metodologias ativas, a exemplo da atividade intitulada “Experiencia Individual de Aprendizagem”, 

em que o estudante deve realizar uma pesquisa a partir de uma situação problema. 

As atividades de tutoria no EaD ocorrem no modo bimodal, ou seja, tanto na forma presencial 

quanto na forma a distância. As atividades de tutoria são compostas por funções distintas e 

complementares.  

De modo a definir características comuns para a tutoria na modalidade de ensino a distância do 

UniBagozzi, foram elaborados alguns indicativos para conduzir o trabalho do tutor quanto às 

características das mensagens e quanto aos modelos de relatórios que devem ser emitidos ao professor da 



128 
 

disciplina e à equipe que acompanha o curso. O quadro a seguir ilustra os tipos de mensagens enviadas 

aos alunos pelo ambiente de aprendizagem AVA UniBagozzi, conforme a ferramenta Moodle, que é 

utilizada.  

 
Quadro 02 - Tipos de mensagens disponíveis no Moodle 

Ferramenta Função da mensagem Direcionamento 

Correio eletrônico • motivar os alunos; 

• esclarecer sobre as atividades; 

• informar prazos e datas. 

de caráter individual e 

coletivo 

 

Fórum • nortear a discussão (propondo o debate); 

• contribuir com a temática abordada; 

• buscar o foco da discussão. 

de caráter coletivo 

 

Diário • motivar o aluno, mostrando que seus registros 

pessoais estão sendo acompanhados. 

de caráter individual 

 

Envio de Arquivos 

 
• detalhar aspectos positivos e negativos do trabalho 

enviado, visando ao aperfeiçoamento da atividade; 

• promover a sistematização do aluno. 

de caráter individual 

 

Bate-papo / chat • motivar os alunos; 

• realizar uma aproximação afetiva; 

• esclarecer dúvidas sobre atividades; 

• introduzir a temática abordada no Curso; 

• servir como um porto seguro ao aluno, ponto de 

encontro. 

de caráter coletivo 

 

Fonte: NEaD UniBagozzi(2021). 

 

Outra responsabilidade atrelada à função do tutor é o preenchimento e o envio de relatórios de 

acompanhamento, que devem conter informações relevantes da prática tutorial. O quadro a seguir ilustra 

os tipos de relatórios de acordo com o sujeito destinatário.  

 
Quadro 03 - Tipos de relatórios a serem preenchidos pelo tutor 

Sujeito destinatário Relatório Objetivos 

Para o professor 

 
• de acesso ao Moodle; 

• de realização das 

atividades no prazo 

solicitado. 

 

• informar dados do acesso e a realização das 

atividades; 

• encaminhar orientações sobre o acesso ao Moodle; 

• esclarecer sobre o andamento das atividades da 

disciplina (operacionais ou de conteúdo). 

Para o aluno • das atividades 

realizadas. 

 

• orientar quanto às atividades já concluídas e quais 

ainda se encontram com pendência; 

• reforçar o prazo para cumprimento das atividades; 

• esclarecer sobre o funcionamento da disciplina, 

das atividades, dos prazos a cumprir. 

Para a equipe técnica, 

secretaria e coordenação 

do Curso 

 

• de acesso dos alunos e 

professores ao Moodle; 

• de realização das 

atividades no prazo. 

 

• avisar sobre o não funcionamento de mídias, 

arquivos etc.; 

• avisar quanto aos problemas de acesso enfrentados 

pelos alunos; 

• encaminhar e esclarecer diferentes situações 

técnicas que possam surgir. 
Fonte: NEaD UniBagozzi (2021). 

 

Semestralmente, o NEaD realiza uma avaliação visando diagnosticar as principais fragilidades e 

possíveis oportunidades de melhoria na capacitação dos tutores com intenção de buscar práticas 

inovadoras para permanência dos discentes. A busca pela adoção de gamificação pode ser considerada 
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uma abordagem interessante, como alternativa às práticas tradicionais e aplicável ao ensino, pois vivemos 

em uma realidade em que os alunos são nativos digitais e possuem uma nova maneira de aprender.  

Enfim, o quadro a seguir é um modelo prático que indica as competências que se estima 

desenvolver no trabalho de mediação pedagógica e tutoria online, com a descrição de como e onde aplicá-

las. Este plano pode ser utilizado em diversos contextos, desde que devidamente adaptado.  

 
Quadro 04 – Plano de Ação – Competências necessárias para a tutoria online e mediação pedagógica 

Competências Como pretendo desenvolvê-las Onde irei aplicá-las 

Estimular a busca de 

respostas pelos alunos 
• Ampliando o potencial de facilitador e 

incentivador. Orientar a realização das 

atividades, com novas ferramentas e 

recursos, tornando mais significativo e 

interessante o processo de contato, 

busca de informações, reflexão e 

construção do conhecimento. 

• Promover a autonomia e a cooperação 

dos alunos com atividades práticas, 

com games, discussões, projetos, 

métodos ativos e aprendizado baseado 

em soluções de problemas. 

• Nas próprias aulas e atividades 

práticas;  

• No modelo de ensino-aprendizagem 

proposto para o processo como um 

todo;  

• Atividades como: Projetos 

Integradores ou TDEs.  

Dominar técnicas 

motivacionais aplicáveis ao 

EaD 

• Desenvolvendo um compromisso de 

proximidade com os alunos. 

Professor/tutor que acompanha, lê, 

observa, entende os detalhes das 

interações dos alunos e se importa 

com tudo o que ele entrega. 

• Aprender novas formas de interação e 

metodologias ativas, dinâmicas e 

significativas. 

• No contato permanente com os 

alunos;  

• Lives de acolhimento e 

acompanhamento;  

• Mensagens constantes e convites às 

novas propostas e rotinas de estudo, 

para além das técnicas e atividades 

previstas como regulares. 

Ajudar no planejamento e 

elaboração e materiais 

didáticos para o curso 

• Aproximar as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas ao 

contexto do curso e do modelo 

educativo. 

• Dominar e trabalhar com as diferentes 

técnicas para elaboração de materiais 

didáticos: textos, infográficos, mapas 

conceituais, Storytelling, vídeos, 

podcasts etc. 

• Na elaboração dos Planos de Aula e 

Planos de Ensino Aprendizagem;  

• Nos contratos pedagógicos com 

alunos;  

• No processo de curadoria dos 

conteúdos;  

• Na construção das salas virtuais e 

roteiros / trilhas de aprendizagem; 

Interesse na busca de novas 

ferramentas que possam 

contribuir para o processo de 

ensino /aprendizagem 

• Busca de atualização e capacitação; 

• Pesquisa e leitura sobre estas 

tendências;  

• Interação com outros docentes, 

instituições e práticas da área;  

• Pesquisa com alunos, para conhecer 

seus interesses, preferências e 

demandas. 

• Na elaboração dos Planos de Aula e 

Planos de Ensino Aprendizagem;  

• No processo de curadoria dos 

conteúdos;  

• Na construção das salas virtuais e 

roteiros / trilhas de aprendizagem; 

Planejamento a curto e 

médio prazos 
• Com técnicas de planejamento, 

organização e controle das rotinas; 

• Fluxos de trabalho em planos de 

ações. 

• Na estruturação dos processos dos 

cursos EaD;  

• Na organização da rotina da tutoria e 

acompanhamento dos alunos;  

• No controle das métricas de 

desempenho acadêmico.  
Fonte: os autores. 
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A partir deste plano, é possível, portanto, observar as competências que se espera desenvolver e, 

em seguida, estabelecer o que é necessário criar, eliminar, elevar e reduzir a fim de que estas competências 

seja uma realidade prática e ativa. 

 
Quadro 05 – Aplicação no modelo das Quatro Ações 

Criar • Novas rotinas de capacitação; 

• Mais oportunidades de interação e participação dos alunos; 

• Aluno como protagonista sempre; 

• Espaço para discussões e oportunidade para práticas; 

• Interação com outros espaços educativos. 

Eliminar • Práticas reprodutivas, aulas no mesmo formato e comparações; 

• Expectativa de que os alunos correspondam da mesma forma; 

• Planejamentos estanques ou falta de planejamento; 

• Aluno expectador; 

• Distância entre professor / tutor e aluno.  

Elevar • Promover a autonomia e a cooperação dos alunos; 

• Ampliar o potencial de facilitador e incentivador do professor / tutor; 

• Ampliar o compromisso de proximidade com os alunos; 

• Respostas rápidas. 

Reduzir • Recursos puramente teóricos; 

• Padrão de abordagens; 

• Aulas e atividades sem planejamento adequado. 
Fonte: os autores. 

 

Ressalta-se, por fim, que a prática da tutoria desenvolvida pela equipe de tutores do Centro 

Universitário Padre João Bagozzi está vinculada à concepção didático-pedagógica adotada. Tal posição 

de trabalho significa que a ação coletiva e o entrosamento entre os tutores, vinculados ao Projeto do Curso 

ou disciplina em execução, são fundamentais para o sucesso da proposta, que reavaliada constantemente 

pelos índices de acompanhamento, é apoiada pela adoção das melhores práticas pedagógicas com 

soluções e implementações criativas e inovadoras buscando sempre a melhor e mais próxima interação e 

desenvolvimento de conhecimento do estudante.  

Imagem meramente ilustrativa. Fonte: iStockphoto 
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