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RESUMO 

SIMON, A. C. Um roteiro para aplicação de metodologia ativa, maximizando o 
desenvolvimento de competências. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
de Produção) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, 2021.  

Observa-se que o modelo de ensino tradicional ainda é dominante nas salas de 
aula. Considerando que a meta da educação contemporânea não é ensinar 
conteúdos, mas desenvolver competências, o objetivo deste trabalho foi criar um 
roteiro de aprendizagem, em que o método de aula é baseado na aprendizagem por 
competências e aplicação de metodologias de gestão de projetos para o 
desenvolvimento de desafios reais. Para atingir o objetivo, o roteiro foi aplicado 
seguindo o passo a passo proposto para discentes que ao longo de sua formação no 
ensino superior tecnológico numa Instituição de Ensino Superior participaram da 
execução de projetos. Em seguida, para avaliar o impacto do roteiro foi usado um 
método de pesquisa qualitativa, com base em entrevistas com esses mesmos 
discentes. Durante a execução do projeto os discentes vivenciaram situações 
complexas e imprevisíveis; por meio da aplicação de recursos e conhecimentos, 
conseguiram resolver situações-problema, que são singulares e que não seriam 
vivenciadas em aulas tradicionais. Diante de todo o estudo, foi possível considerar 
que este é um roteiro apto a ser usado no ensino superior, com o objetivo de 
maximizar o desenvolvimento de competências dos discentes. Para isso, regras e 
demanda de esforço precisam estar claras para os docentes, para os discentes e 
para a instituição de ensino. Cumpridas tais demandas a realização de um desafio 
real é um método possível para preparar os discentes das novas gerações para a 
atuação em sociedade, inserindo-os no centro e não somente como espectadores 
do processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Modelo. Metodologia ativa. Desafio real. Competências.  
 
  



 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

SIMON, A. C. A roadmap for applying an active methodology, maximizing the 
development of skills. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021.  

It is observed that the traditional teaching model is still dominant in classrooms. 
Considering that the goal of contemporary education is not to teach content, but to 
develop competences, the objective of this work was to create a learning roadmap, in 
which the class method is based on competence-based learning and the application 
of project management methodologies for the development of real challenges. To 
achieve the objective, the script was applied following the proposed step by step for 
students who, throughout their training in technological higher education in a Higher 
Education Institution, participated in the execution of projects. Then, to assess the 
impact of the script, a qualitative research method was used, based on interviews 
with these same students. During the execution of the project, the students 
experienced complex and unpredictable situations; through the application of 
resources and knowledge, they managed to solve problem situations, which are 
unique and would not be experienced in traditional classes. In view of the entire 
study, it was possible to consider that this is a script able to be used in higher 
education, with the objective of maximizing the development of students' 
competences. For this, rules and demand for effort need to be clear for teachers, 
students and the educational institution. Once such demands are met, the realization 
of a real challenge is a possible method to prepare students of the new generations 
to act in society, placing them at the center and not only as spectators of the 
teaching-learning process. 

Keywords: Model. Active methodology. Real challenge. Skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

A fim de nortear de o leitor, subdividiu-se a Introdução em: contextualização; 

problema da pesquisa; objetivo da pesquisa; procedimentos metodológicos e 

estrutura do trabalho.  

1.1 Contextualização  

Enfocam-se no presente estudo os Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs). 

Tais cursos, existentes no Brasil há mais de 50 anos, apesar de configurarem-se 

como formação de nível superior, como os bacharelados e as licenciaturas, trazem 

noção de serem cursos que visam fortemente ao atendimento das demandas do 

mercado de trabalho e de formação rápida de mão-de-obra. Todavia, observando-se 

os documentos legais que regem os citados cursos, assim como ponderando o perfil 

de egresso que se deseja, constata-se que uma formação tecnicista e centrada 

exclusivamente na transmissão de conteúdos não proporcionará um formado que 

cumpra tais exigências. Tanto é assim que a Resolução nº 3/2002 do Conselho 

Nacional de Educação prevê que a matriz curricular do CST deverá incluir 

fundamentos científicos e humanísticos necessários ao graduado no CST (BRASIL, 

1996, p.163). 

Para dar conta desta demanda, Costa (2004) pondera que a educação 

contemporânea deve estar voltada não ao “ensinar conteúdos”, mas ao 

desenvolvimento de competências que permitam ao sujeito alcançar sucesso 

pessoal e profissional. Com isso, o autor alega que há que se valorizar o método, 

pensar todo o processo de ensino-aprendizagem, e não enfocar exclusivamente a 

transmissão de conteúdos. Deste modo o discente será o protagonista do seu 

processo de ensino-aprendizagem, já que participará trazendo consigo experiências 

prévias, saberes prévios e compartilhando-os. Neste sentido, o presente trabalho 

apresenta-se como um “voto de confiança” nas abordagens que enaltecem o que o 

discente aprende por si, o “aprender a aprender”, a construção pessoal do saber 

através da interação, superando a dicotomia teoria-prática e enraizando os valores 

educativos da escola do século XXI (COSTA, 2004). Desta maneira, apresentam-se 

no presente trabalho considerações acerca da formação oferecida nos CSTs, 

competência e ensino por competências, metodologias ativas de aprendizagem, 

processo cognitivo, aprendizagem baseada em projetos e outros mais.  
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Ademais, encontram-se ponderações sobre a sociedade do conhecimento, 

conforme abordado por Lacerda e Álvares (2005). Devido a tal cenário, surgem 

discentes que demandam um modelo do processo de ensino-aprendizagem que vá 

além dos conteúdos transmitidos em sala de aula e que sejam consideradas suas 

experiências de vida e suas capacidades em lidar com situações, planejar, executar 

e resolver problemas. 

Considerando isto e levando em conta as exigências atuais do mercado de 

trabalho, pretende-se abordar um roteiro de aula baseado no processo de ensino-

aprendizagem por competências por meio da aplicação de desafios reais, a fim de 

que o discente tenha uma formação que o aproxime de situações e problemas reais 

a serem, possivelmente, enfrentados durante sua vida profissional. 

1.2 Problema da pesquisa  

Na atualidade, observa-se que, uma das principais reclamações dos 

discentes está na abordagem tradicional de ensino. Observa-se que esse modelo de 

aula é disseminado no ensino de uma forma geral, conforme apresentado por 

Mizukami (1986), que em seu estudo levantou os docentes durante os cursos de 

licenciatura preferem por outras abordagens de ensino, (como cognitivista, 

sociocultural e humanista), mas, ao acompanhar suas aulas, mesmo sendo uma 

área voltada à educação, nota-se que na prática a abordagem tradicional ainda é a 

dominante.  

É compreensível a falta de interesse dos discentes nesse modelo de ensino, 

visto que é necessário considerar a rotina da vida moderna, em que grande parte da 

população possui acesso livre aos dados e informações, através da internet, fóruns, 

redes sociais e afins, e que, na maioria dos casos, o discente precisa conciliar vida 

acadêmica com a vida profissional, desta forma, passa a não aceitar aulas que não 

agregam valor imediato.  

 Percebe-se que desde os séculos passados os discentes buscam o ensino 

superior para ascender socialmente através do diploma, ou para poder 

desempenhar funções sociais de prestígio. Tal exigência perdura até os dias atuais, 

já que o diploma é ainda um dos pré-requisitos para ser selecionado em 

determinadas vagas de emprego.  

No entanto, muitas vezes, no que tange a seleção de candidatos, as 

empresas apenas utilizam os certificados como um filtro para as áreas de formação, 
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e não analisam a matriz estudada durante o curso. Isto ocorre, pois, o mercado atual 

valoriza a experiência profissional acima da formação acadêmica para a seleção de 

candidatos, e quando a vaga não exige experiência, valorizam as competências do 

candidato, que são analisadas pelo departamento de recursos humanos por meio de 

testes. As empresas acreditam ainda que podem desenvolver os requisitos técnicos 

por meio de capacitações oferecidas pela própria empresa.   

 Nota-se que com a automação dos processos nas empresas, muitos 

empregos serão substituídos por máquinas, tornando o mercado de trabalho um 

lugar com vagas que exigirão habilidades para resolver problemas e pensar em 

soluções. Um estudo do McKinsey Global Institute (2017, p. 25, tradução nossa), 

mostra que até 2030 “As habilidades e capacidades necessárias [...] mudarão, 

exigindo mais habilidades sociais e emocionais, além de capacidades cognitivas 

mais avançadas, como raciocínio lógico e criatividade.” Isto porque as atividades 

que serão desenvolvidas estarão relacionadas em gerenciar e lidar com pessoas, 

exigindo habilidades humanas impossíveis de serem realizadas por máquinas.  

Exposto isso, observa-se que o discente busca um ensino superior para 

ingressar no mercado de trabalho, mas que a abordagem tradicional trabalhada em 

sala de aula não forma discentes para o mercado de trabalho atual, uma vez que as 

empresas exigem profissionais autônomos, resilientes, que saibam lidar com 

imprevistos e solucionar problemas.  

Para que os profissionais estejam aptos é necessário que o ensino superior 

ofereça um processo de ensino-aprendizagem que vise desenvolver as habilidades 

dos discentes, fugindo do método tradicional de ensino. Pode-se considerar, dessa 

forma, a realização de desafios reais por meio da aplicação da abordagem de 

gestão de projetos mista, em que o objetivo é preparar o discente para os problemas 

que enfrentará em sua profissão.    

 Diante do cenário exposto, propõe-se como pergunta norteadora do presente 

trabalho: como aplicar metodologia ativa contribui para o processo de ensino-

aprendizagem e para o desenvolvimento de competências no ensino superior 

tecnológico? 
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1.3 Objetivo da pesquisa 

O objetivo é criar um roteiro do processo de ensino-aprendizagem para o 

ensino superior tecnológico utilizando metodologias de gestão de projetos para o 

desenvolvimento de desafios reais de maneira que os discentes possam 

desenvolver suas competências. Os objetivos específicos são: 

a) realizar revisão bibliográfica sobre a formação superior e os CST’s e a 

aplicação do ensino por competências, buscando compreender os 

métodos de gestão de projetos e se são aplicados no ensino superior; 

b) realizar desafios reais com discentes no ensino superior tecnológico 

aplicando o roteiro proposto; 

c) realizar uma pesquisa a fim de avaliar como o roteiro proposto contribuiu 

para o processo de ensino-aprendizagem e ensino de competências no 

ensino superior tecnológico. 

1.4 Procedimentos metodológicos 

Este trabalho se utiliza de uma abordagem de pesquisa qualitativa. Tal 

abordagem é subsidiada pela coleta de dados operacionalizada por meio de um 

questionário, pela pesquisa bibliográfica sobre temas como o ensino por 

competências, gestão de projetos, aprendizagem ativa, múltiplas inteligências, 

dentre outros, e também pela pesquisa documental em bases como a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, os Pareceres sobre o ensino superior emitidos 

por órgãos administrados pelo Ministério da Educação (MEC), além de documentos 

sobre o ensino superior tecnológico. Analisam-se ainda estudos de caso referentes à 

aplicação de atividades baseadas em desafios reais desenvolvidos no CST de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) pública.   

1.5 Estrutura do trabalho 

A estrutura desse trabalho apresenta os seguintes capítulos: O capítulo 1 é a 

introdução à pesquisa, em que se apresenta o contexto, o problema e objetivo da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos. O capítulo 2 trata dos conceitos e 

definições ligados à formação superior e CSTs, aos processos cognitivos e 

neurociência e ao ensino por competências. O capítulo 3 aborda os métodos 

utilizados para a aplicação da pesquisa qualitativa. No capítulo 4 são apresentados 

os resultados levantados por meio das análises das respostas obtidas na pesquisa, 
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além de apresentar os estudos de casos analisados na IES. Por fim, a conclusão 

apresenta as implicações da pesquisa à sociedade e possíveis oportunidades de 

pesquisas futuras.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No final do século XI, como apontado por Fujita (2018), originou-se a 

Universidade em Bolonha na Itália; posteriormente, no século XII, foi fundada a 

Universidade de Paris. Nestas instituições, reinava o ensino acerca das leis, da 

medicina, da astronomia e da lógica; apesar disso, elas eram totalmente 

dependentes da Igreja Católica, autoridade máxima na sociedade da época. Adiante, 

a partir do século XVI as universidades passaram a possuir autonomia sobre a 

pesquisa científica, desvinculando-se assim do modelo teocrático e doutrinário 

imposto pela Igreja. 

Fujita (2018) mostra ainda que no Brasil, o ensino superior surgiu em 1808 

com a fundação da Escola de Cirurgia da Bahia. Mais tarde, em 1827 foram 

fundadas faculdades de Direito em São Paulo e Olinda. O ensino superior no Brasil 

originou-se com a chegada da corte portuguesa; até 1878, o Estado controlava os 

currículos e programas aplicados em sala de aula, conforme levantado por Sampaio 

(1991, p. 6) “A carta de Lei de 1810 (4 de abril), por exemplo, especificava os livros e 

tratados nos quais os docentes deveriam se basear para a redação obrigatória de 

seus compêndios”.  

Foi após a Proclamação da República, entre 1889 e 1918, que o ensino 

superior passou a ser descentralizado no Brasil, surgindo assim, novas escolas pelo 

país, a maior parte delas privada.  Sampaio (1991) apresenta ainda o estado de São 

Paulo como o principal agente na mudança da descentralização, visto que este 

tornou-se polo da economia brasileira devido à expansão cafeeira ocorrida entre os 

anos de 1880 e 1900.  

Até o século XIX, conforme Santo e Luz (2013), a didática baseava-se no 

estudo de filosofia, somente a partir do século XX a área passou a receber 

contribuições da Biologia e Psicologia. Tais contribuições acarretaram movimentos a 

favor de uma reforma escolar, de modo que o ensino considerasse os aspectos 

psicológicos no processo de ensino-aprendizagem. Os autores utilizam-se da 

seguinte definição de didática: 
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A palavra didática origina-se do grego didaktiké e tem sido 
usualmente traduzida por ‘a arte de ensinar’. Pode-se definir 
didática como um conjunto de atividades organizadas pelo 
docente visando favorecer a construção do conhecimento pelo 
estudante, sem caráter normativo ou mesmo prescritivo, 
ajustando-se ao projeto educativo de uma sociedade (SANTO; 
LUZ, 2013, p. 59). 

A fim de compreender as proposições didáticas e processo de ensino-

aprendizagem no ensino, utilizar-se-á Mizukami (1986), uma vez que a autora 

apresenta cinco abordagens de ensino diferentes, sendo elas: tradicional, 

comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural.  

A abordagem tradicional, como apresentado por Mizukami (1986), é um 

modelo vertical de ensino no qual o docente é considerado o centro do processo de 

ensino-aprendizagem, transmitindo os conteúdos que os discentes assimilam de 

forma passiva. Deste modo, nesta abordagem, o papel do docente em sala de aula é 

garantir que o conteúdo passado seja assimilado pelos discentes, o que independe 

de seus interesses e vontades, visto que não é considerado que o discente se 

manifeste durante as aulas.   

Como abordado por Mizukami (1986), nesse modelo, que serviu de base para 

todos os que se seguiram, as aulas são principalmente expositivas e ministradas 

pelo docente especialista, nas quais os discentes acabam por adotar a memorização 

dos conteúdos passados em sala com o objetivo de reproduzi-los de forma rigorosa 

nos escassos instrumentos de avaliação utilizados pelo docente. Neste modelo, faz-

se necessária a reprovação do discente quando ele não consegue atingir as notas 

pré-estabelecidas, impedindo-o de obter o diploma e, consequentemente, de 

ascender socialmente por meio do exercício de funções sociais. Na abordagem 

tradicional o foco está no ensino individual, o que impossibilita o discente, enquanto 

futuro cidadão, de experienciar trabalhos em equipe.        

Em termos gerais, é um ensino caracterizado por se preocupar 
mais com a variedade e quantidade de 
noções/conceitos/informações que com a formação do 
pensamento reflexivo. Ao cuidar e enfatizar a correção, a 
beleza, o formalismo, acaba reduzindo o valor dos dados 
sensíveis ou intuitivos, o que pode ter como consequência a 
redução do ensino a um processo de impressão, a uma pura 
receptividade. 

A expressão tem um lugar proeminente, daí esse ensino ser 
caracterizado pelo verbalismo do mestre e pela memorização 
do aluno (MIZUKAMI, 1986, p. 14). 
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Observa-se que na contemporaneidade, devido à complexidade das 

sociedades atuais, não é produtivo considerar a abordagem tradicional como único 

método para o ensino, visto que com o surgimento das tecnologias o docente deixou 

de representar a imagem de detentor do conhecimento. É preciso considerar ainda 

que ao longo da vida social e profissional do discente serão exigidas ações que 

neste método de ensino não foram ensinadas/desenvolvidas.  

Já para o modelo de abordagem comportamentalista, conhecida também 

como behaviorista, Mizukami (1986) alega que o foco do processo de ensino-

aprendizagem está na experiência planejada advinda de estímulos provocados pelo 

docente que vai gerar o comportamento desejado no discente. Este modelo teve 

destaque entre as décadas de 20 e 50 do século XX, e considera que o discente é 

um ser passivo que recebe estímulos do meio que o cerca, sendo comparado a um 

“recipiente de informações e reflexões” (MIZUKAMI, 1986, p. 20). Desta forma, o 

elemento principal do processo de ensino-aprendizagem é a manipulação das 

condições do meio.   

A prática didática comportamentalista preocupa-se em mensurar e observar 

os resultados, estando conectado ao poder de manipulação e controle do docente 

no comportamento do discente, cabendo ao docente planejar e desenvolver o 

sistema do processo de ensino-aprendizagem, de modo que o docente aprenda a 

analisar o comportamento e padrão de interação do discente, para que consiga obter 

controle e modificar o comportamento se necessário. Neste método, o docente 

precisa ter claro em sua mente quais objetivos pretende atingir, para assim 

conseguir criar as experiências que levarão os discentes a atingir os 

comportamentos exigidos.  

Nesta abordagem, estuda-se o comportamento dos discentes, levando em 

consideração os métodos de ensino escolhidos e as respostas dos discentes, para 

que possam intervir no processo de ensino-aprendizagem de modo que as 

habilidades escolhidas sejam aprendidas. A escola tem o papel de “agência 

educacional”, levando em consideração os padrões de comportamento desejados 

pela sociedade.      

A avaliação desta abordagem ocorre por meio da constatação do aprendizado 

do discente e se ele atingiu os objetivos propostos, considerando que o trabalho 
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proposto foi realizado até o final de forma adequada. Consideram-se ainda as 

avaliações intermediárias, uma vez que estas irão fornecer as informações que dirão 

se é necessário intervir no comportamento do discente.    

É possível inferir, portanto, que a abordagem comportamentalista não 

considera as vontades do discente e/ou suas percepções, de modo que, assim como 

na abordagem tradicional, as decisões são tomadas “para o discente” e não “por 

ele”. Constata-se ainda que o trabalho em equipe e ajuda mútua entre os discentes 

não são incentivados, sendo um ensino com ênfase no individual.    

Na abordagem humanista o foco está no desenvolvimento da personalidade 

do discente. Conforme apresentado por Mizukami (1986), a ênfase está no discente 

e em seu crescimento com as relações interpessoais, além de considerar o 

psicológico e emocional do indivíduo. Aqui deseja-se que o discente possua uma 

visão autêntica de si mesmo que seja orientada para a realidade individual e grupal, 

considerando ainda que o discente é um ser em constante processo de atualização 

e transformador do mundo.  

Nesta abordagem, o docente desempenha o papel de facilitador, dando 

assistência aos discentes, uma vez que os conhecimentos serão adquiridos por 

meio das experiências, ou seja, o docente cria cenários e situações para que os 

discentes possam aprender. Na abordagem humanista, o docente respeita a 

autonomia do discente, uma vez que se considera que os motivos para aprender 

devem partir do discente.  Desta forma, é descartada a ideia de que o discente 

precisa ser motivado, uma vez que sua motivação para adquirir conhecimento está 

intrínseca nele, como abordado pela autora, “o ser humano tem curiosidade natural 

para o conhecimento” (MIZUKAMI, 1986, p. 44).  

A educação, nesta abordagem, objetiva instigar a capacidade do discente de 

autoaprendizagem, a fim de que desenvolva seu intelecto e emocional. O docente 

deve ter empatia pelo discente, entendendo-o e respeitando-o, a fim de propiciar um 

ambiente de aprendizagem livre de julgamentos. Este modelo apresenta que as 

informações devem ser pesquisadas, investigadas e julgadas pelos discentes, de 

modo que façam sentido para ele e sua realidade atual, deste modo não apoiam a 

mera transmissão de conteúdo da abordagem tradicional. Defende-se ainda, nesta 

abordagem, a experiência como forma de aprendizado, como argumenta Mizukami: 

Ao experienciar, o homem conhece. A experiência constitui, 

pois um conjunto de realidades vividas pelo homem, 



33 

 

 
 

realidades essas que possuem significados reais e concretos 
para ele e que funciona, ao mesmo tempo, como ponto de 
partida para mudança e crescimento, já que nada é acabado e 
o conhecimento possui uma característica dinâmica.  

[...] Seria a criação de condições nas quais os discentes 
pudessem tornar-se pessoas de iniciativa, de 
responsabilidade, de autodeterminação, de discernimento, que 
soubessem aplicar-se a aprender as coisas que lhes servirão 
para a solução de seus problemas e que tais conhecimentos 
os capacitassem a se adaptar com flexibilidade às novas 
situações, aos novos problemas, servindo-se da própria 
experiência, com espírito livre e criativo. Seria, enfim, a criação 
de condições nas quais o aluno pudesse tornar-se pessoa que 
soubesse colaborar com os outros, sem por isto deixar de ser 
indivíduo (MIZUKAMI, 1986, p. 43-45). 

Nesta abordagem considera-se o não-diretivismo - um pensamento em que o 

discente tem a liberdade de escolher os temas que pretende estudar. Porém, 

segundo Mizukami (1986, p. 56), trata-se de um método que ainda necessita de 

“experiências diversas baseadas em concepções dessa abordagem cujos resultados 

possam subsidiar uma ação pedagógica mais sistemática [...]”. Por isso, é uma 

abordagem que possui a dificuldade de implantação, visto que exigiria “modificação 

no sistema escolar vigente e reestruturação institucional” (MIZUKAMI, 1986, p. 56).  

No tocante à abordagem cognitivista, seu foco está no desenvolvimento 

intelectual e afetivo do discente. O papel do docente neste modelo é criar situações, 

problemas e provocar possíveis desafios e desequilíbrios, de modo que os discentes 

encontrem as soluções. Desta forma, o docente é visto como orientador, não 

devendo dar as respostas, mas sim instigar o discente a investigar, pesquisar e 

solucionar os desafios propostos. 

A educação nesta abordagem não possui o objetivo de transmitir verdades, 

informações, fórmulas ou fixar teorias, mas sim estimular que o discente pesquise, 

investigue e busque suas próprias fontes, para que seja autônomo em seu próprio 

processo educacional. Nesta abordagem, incentiva-se o trabalho em grupo como 

forma de cooperação espontânea e defende-se que o tema deve ser escolhido pelo 

grupo, de modo que os problemas a serem solucionados representem uma verdade 

para os discentes envolvidos. Desta forma, os discentes podem experienciar 

desafios, fugindo de rotinas tediosas. Nesta abordagem a avaliação dar-se-á por: 
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[...] reproduções livres, com expressões próprias, 
relacionamentos, reprodução sob diferentes formas e ângulos, 
explicações práticas, explicações causais etc. 

O controle do aproveitamento deve ser apoiado em múltiplos 
critérios, considerando-se principalmente a assimilação e a 
aplicação em situações variadas (MIZUKAMI, 1986, 82-83). 

É possível conjecturar que essa abordagem é a mais ideal para o mercado de 

trabalho do século XXI, visto que auxiliará o discente em seu desenvolvimento 

pessoal, ajudando-o no preparo para a resolução de problemas da vida real.  

A quinta e última abordagem é a sociocultural, também conhecida como 

interacionista. Nela, discente e docente são vistos da mesma forma, uma vez que se 

considera o indivíduo como o responsável por seu próprio aprendizado. Nesta 

abordagem, o instrumento de didática é o diálogo, em que tanto educando como 

educador podem crescer e desenvolver conhecimentos e consciência crítica. 

Portanto, nesta abordagem o processo de ensino-aprendizagem dar-se-á por 

transformações e questionamentos da realidade e não pela transmissão de 

conteúdos. Nesta abordagem é apresentada a autoavaliação, para que discente e 

docente reconheçam seus progressos e dificuldades.   

2.1 Formação Superior e Curso Superior Tecnológico  

No Brasil contemporâneo, a base jurídica sobre a qual se assenta a formação 

é a LDB, atualmente a Lei nº 9.394 de 20/12/1996. A citada lei, em seu título V, 

estabelece os níveis e modalidades de ensino, dedicando ao ensino superior o 

capítulo III, no qual está especificada a educação superior tecnológica, englobando 

os CSTs, além do capítulo IV, que de modo mais amplo, refere-se à educação 

superior.  

Historicamente, na legislação educacional, o marco inicial é a LDB de 1961, 

Lei nº 4.024 de 1961. Referida legislação encontra-se revogada na atualidade, 

exceto pelos artigos 6º, 7º, 8º e 9º, pelo marco legal contemporâneo, qual seja a 

LDB de 1996. Desde este primeiro marco, os CSTs são considerados cursos 

superiores que visam atender às exigências do mercado de trabalho. Isto é, tais 

cursos, são autorizados a funcionar primeiramente em caráter experimental, devido 

a sua menor duração e à adequação de seus programas, e têm como objetivo o 

atendimento à necessidade de formação de mão-de-obra. Neste sentido, observa-

se, na sequência, excerto da LDB, de 1961, então vigente: 
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Art. 104. Será permitida a organização de cursos ou escolas 
experimentais, com currículos, métodos e períodos escolares 
próprios, dependendo o seu funcionamento para fins de 
validade legal da autorização do Conselho Estadual de 
Educação, quando se  tratar de cursos primários e médios, e 
do Conselho Federal de Educação, quando de cursos 
superiores ou de estabelecimentos de ensino primário e médio 
sob a jurisdição do Governo Federal (BRASIL, 1961). 

Esta proposta relativa aos CSTs foi endossada quando foi editada a Lei 

Federal nº 5.540/1968, a Lei da Reforma Universitária, a qual encontra-se revogada 

atualmente pela LDB vigente, exceto do artigo 16. Em referida legislação prevê-se a 

criação de cursos com o objetivo de atender às demandas do mercado de trabalho: 

[...] Art. 18 – Além dos cursos correspondentes a profissões 
reguladas em lei, as universidades e os estabelecimentos 
isolados poderão organizar outros para atender às realidades 
diversas do mercado de trabalho. 

[...] 

Art. 23 – Os cursos profissionais poderão, segundo a área 
abrangida, apresentar modalidades quanto ao número e à 
duração, a fim de corresponder às condições do mercado de 
trabalho. 

[...] 

§1º - Serão organizados cursos profissionais de curta duração, 
habilitações intermediárias de grau superior. 

§2º - Os estatutos e regimentos disciplinarão o aproveitamento 
dos estudos dos ciclos básicos e profissionais, inclusive os de 
curta duração, entre si e em outros cursos (BRASIL, 1968, p. 
6). 

Machado (2008), ao situar historicamente a formação superior tecnológica, 

expõe: 

Vistos como estratégia mais eficiente e de racionalização 
modernizadora dos investimentos na educação superior, a 
expectativa do governo militar era a de que esses cursos 
curtos satisfizessem diversas demandas: de formação de uma 
força de trabalho de nível superior que estaria sendo 
reclamada pelo modelo de desenvolvimento praticado no país; 
do próprio Estado, carente de quadros técnicos administrativos 
mais ajustados às exigências da tecnocracia; e de setores 
médios da população na sua pressão reivindicatória por mais 
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vagas nas instituições universitárias públicas (MACHADO, 
2008, p.3-4). 

Por meio deste trecho, a autora demonstra a vivacidade da proposta ou do 

“destino” preparado para os sujeitos que se dedicassem a completar um curso 

superior de tecnologia: a inserção no mercado de trabalho.  

Assim, estes cursos são alternativas de formação superior no Brasil desde o 

final dos anos 1960. Neste sentido, apresenta-se o decreto número 5.154 de julho 

de 2004, que trata detalhadamente da educação profissional. Referido decreto 

estabelece que a educação profissional organiza-se compreendendo também o nível 

de graduação superior, conforme se verifica: 

Art. 1 - A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), observadas as diretrizes curriculares 
nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será 
desenvolvida por meio de cursos e programas de: 

I - Qualificação profissional, inclusive formação inicial e 
continuada de trabalhadores; 

II - Educação profissional técnica de nível médio; e 

III - Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-
graduação (BRASIL, 2004). 

Observando-se os dados do Censo da Educação Superior de 2019, havia um 

total de 40.427 cursos superiores em funcionamento no Brasil, sendo 60,3% 

bacharelados,  seguidos dos CSTs, que correspondem a 20,9%, e, por último, as 

licenciaturas, somando 18,8% dos cursos. 

Há, desde 2006, ampla adesão a tais cursos, inseridos no âmbito da 

educação profissional. Os dados do Censo da Educação Superior de 2016 

demonstram crescimento ao longo dos últimos dez anos tanto na quantidade de 

CSTs oferecidos quanto na soma de matrículas realizadas em CSTs. Esta edição do 

censo traz dados estatísticos sobre o ensino superior nos últimos dez anos. Assim, 

apresenta-se neste recorte temporal (2006-2016) a variação na oferta de CSTs e a 

variação nas matrículas realizadas em CSTs. 

Desde o ano de 2006, verifica-se que houve um crescimento na quantidade 

de CSTs ofertados. Comparativamente, ainda que a maior parte das matrículas 

ocorra no bacharelado e na licenciatura, percebe-se uma variação no decênio 2006-

2016 em que mais que se dobra a oferta de CSTs (de 3.037 para 6.216 matrículas, 
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uma variação de 104%, ao passo que nos bacharelados a variação foi de 11.435 

para 19.975, 74%, e nas licenciaturas de 6.436 para 6.693, ou cerca de 4%). No 

tocante às matrículas realizadas, por meio da análise dos dados estatísticos trazidos 

pelo censo, contata-se que além do aumento na oferta, houve também um 

crescimento no número de matrículas em CSTs. No decênio 2006-2016 houve uma 

variação de quase 200% (de 325.901 matrículas para 946.229 matrículas). 

Desde 2006 o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

(CNCST), revisado periodicamente, descreve os CSTs ofertados no Brasil. Além 

disso, referido documento elenca os eixos tecnológicos em que se enquadram os 

CSTs, detalha o perfil profissional dos egressos do CSTs, e traz outras informações 

tais como carga horária e infraestrutura mínima para os CSTs. Na versão mais 

atualizada do CNCST, de 2016, o tecnólogo é descrito como: 

[...] cada vez mais apto a desenvolver, de forma plena e 
inovadora, as atividades próprias de cada curso tecnológico, 
com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar 
tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí 
decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o 
ser humano, o ambiente e a sociedade (BRASIL, 2016, p.8). 

Ademais, no próprio CNCST encontra-se a seguinte reflexão acerca do 

questionamento sobre o que seria um curso superior de tecnologia: 

Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e 
teorias orientadas a investigações, avaliações e 
aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos 
conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve 
competências profissionais, fundamentadas na ciência, na 
tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho 
profissional responsável, consciente, criativo e crítico (BRASIL, 
2016, p.181). 

Complementarmente, tratando da formação a ser propiciada ao longo dos 

CSTs, a Resolução nº 3/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

apresenta as bases gerais para o funcionamento dos CSTs, estabelece que este tipo 

de formação deverá, dentre outras incumbências, “propiciar a compreensão e a 

avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, 

gestão e incorporação de novas tecnologias.” (BRASIL, 2016, p. 162). Outrossim, é 
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preciso atender “às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da 

sociedade” (BRASIL, 2016, p.162). 

Também a Resolução nº 3/2002 prevê que a organização curricular do CST 

deverá incluir fundamentos científicos e humanísticos necessários ao graduado no 

CST (BRASIL, 2016, p.163). Ao observar tal descrição, suscita-se, de imediato, a 

dúvida quanto à possibilidade de formação de sujeitos/tecnólogos críticos, 

autônomos, inovadores, capazes de tomar decisões, sem inserir nesta formação 

metodologias que estimulam tais habilidades? Se o programa do curso superior de 

tecnologia privilegia um modelo, e modelos tradicionais de educação, serão 

formados técnicos de nível superior, aptos à memorização de conceitos, porém 

provavelmente incapazes de pensar estratégica e criticamente seu entorno.  

2.2 Processos Cognitivos e neurociência   

Segundo Anderson et al. (2001), processos cognitivos podem ser definidos 

como meios de aquisição ou construção do conhecimento, que poderá ser usado 

para a resolução de problemas. De acordo com os autores, os dois principais 

objetivos da educação são promover a retenção e a transferência do conhecimento. 

Conforme os autores, a retenção do conhecimento ocorre quando o discente possui 

a capacidade de lembrar-se do que foi ensinado em um momento futuro, e assim 

considera-se que ele adquiriu o conhecimento; e a transferência é a capacidade de o 

discente aplicar o que aprendeu por meio de resolução de problemas, ou seja, o 

quanto ele compreendeu do assunto para ser capaz de aplicá-lo.   

A resolução de problemas consiste na forma como o discente cria uma 

maneira de alcançar um objetivo que não tinha sido alcançado, e para isso existem 

dois componentes principais: representação do problema, em que o discente irá 

mentalizar o que e como é o problema; e a solução do problema, em que o discente 

irá elaborar um planejamento e executá-lo a fim de resolver o problema. Os autores 

mostram que para solucionar os problemas propostos os discentes, em sua grande 

maioria, tentam mentalizar e comparar o problema com alguma situação a qual 

possuam familiaridade. 

Anderson et al. (2001) afirmam que para que os discentes adquiram 

conhecimento e os processos cognitivos suficientes para serem capazes de resolver 

problemas é necessário que eles tenham um processo de ensino-aprendizagem 

significativo. Por sua vez, esse processo de ensino-aprendizagem tem seu foco no 
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aprendizado pela construção do conhecimento, em que os discentes consideram 

suas experiências e aprendizados adquiridos anteriormente. Neste processo de 

ensino-aprendizagem, os discentes recebem as informações, organizando-as 

mentalmente e assim integram com o conhecimento que já possuem.  

Os autores subdividem em seis principais categorias os processos cognitivos, 

sendo: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar.  

Lembrar: consiste na retenção do conhecimento, ou seja, no quanto o 

discente consegue, no longo prazo, lembrar-se dos conteúdos relevantes que 

aprendeu. Neste processo cognitivo, integram-se outros dois – reconhecer e 

recordar.  

Compreender: consiste no entendimento que os discentes tiram do novo 

conhecimento e o quanto eles conseguem conectar com o que já sabem. Neste 

processo cognitivo, integram-se: interpretar, exemplificar, classificar, resumir, 

deduzir, comparar e explicar.  

Aplicar: consiste na realização de etapas planejadas, em que os discentes 

usam suas habilidades. Neste processo cognitivo integram-se: executar e 

implementar.   

   Analisar: consiste em dividir as partes do conhecimento e verificar como estão 

conectadas entre si e com um contexto geral. Essa categoria de processo inclui os 

processos cognitivos de diferenciação, organização e atribuição 

   Avaliar: consiste em fazer julgamentos com base em critérios determinados 

pelos próprios discentes ou terceiros como qualidade, eficácia e eficiência, podendo 

utilizar padrões qualitativos ou quantitativos para as avaliações. Inclui verificar e 

criticar.   

  Criar: envolve a criação de um novo produto a partir dos novos 

conhecimentos e dos antigos. Inclui gerar, planejar e produzir.  

Apesar dos autores descreverem os processos cognitivos de forma separada, 

afirmam que para o discente adquirir um aprendizado escolar efetivo será 

necessário, muitas vezes, que os processos cognitivos sejam aplicados com 

coordenação entre si. 
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2.3 Ensino por competências 

Para Dias (2010, p. 75), “competência” origina-se no latim competere, e traz 

consigo definições relacionadas à aptidão ou a preparação que um indivíduo possui 

para determinada tarefa. Segundo o autor, o termo surgiu pela primeira vez na 

França do século XV, servindo para designar a autoridade das instituições (por 

exemplo, o tribunal) para solucionar problemas. Somente no século XVIII o 

significado do termo é estendido ao nível individual, passando a designaa a 

capacidade devida ao saber e à experiência. 

Por sua vez, Medeiros (2006, p. 175) define “competência” da seguinte 

maneira: 

[...] relação social dialética afetiva/ cognitiva/performativa, 
fundada em informações, capacidades, saberes, saberes-
fazeres, conhecimentos, habilidades, atitudes e aptidões, que 
se configura através de um sujeito (individual ou coletivo), sob 
a forma de representações e ações inovadoras, diante de 
situações inéditas ou do inédito que se apresenta em 
situações rotineiras. 

Pensando o âmbito escolar, Perrenoud (2000) argumenta que a competência 

se refere à mobilização de conhecimentos ou saberes vivenciados, manifestando-se 

na ação adequada diante de situações complexas, imprevisíveis, mutáveis e sempre 

singulares (BOTERF, 2003; PERRENOUD, 2000). Assim, é a competência que 

“permite ao sujeito aprendente enfrentar e regular adequadamente um conjunto de 

tarefas e de situações educativas” (DIAS, 2010, p.75). 

No contexto educacional, uma abordagem por competências evidencia o que 

o estudante aprende por si, constrói por meio da interação. Ademais, referida 

abordagem para a educação enaltece o conhecimento como impulsionador da 

aquisição de competências, de modo que enxerga os conteúdos como meios que 

possibilitam o desenvolvimento de competências. O ensino por competências 

reverencia o método pedagógico e a aprendizagem em si, deixando para trás a 

dicotomia teoria-prática, atualizando a escola, e o processo de ensino-

aprendizagem, do século XXI (COSTA, 2004).  

Para Perrenoud (1999), a competência constitui-se como a capacidade de 

agir adequadamente perante distintas situações, sendo tal atuação apoiada em 

conhecimentos, mas não limitada a eles; isto é, trata-se de um saber em uso que 

demanda a mobilização e a integração de predisposições, processos e  
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conhecimentos, que, ao interconectarem-se possibilitarão ao indivíduo/educando 

uma atuação no mundo. Segundo Perrenoud, entrevistado por Gentille e Bencini 

(2000), constitui-se como a capacidade de associação de recursos cognitivos, para 

solucionar ou lidar, pertinente e eficazmente com inúmeras circunstâncias e 

situações. 

De acordo com Dias (2010, p. 76) a competência permite ao indivíduo:  

[...] ser autônomo em relação ao uso do saber, possibilita-lhe 
ativar recursos (conhecimentos, capacidades, estratégias) em 
diversos tipos de situações, nomeadamente, situações 
problemáticas. Ser competente será ser capaz de recorrer ao 
que se sabe para se realizar o que se deseja/projeta. O 
indivíduo competente será aquele que, num determinado 
domínio, enfrenta eficazmente uma situação inesperada, 
mobilizando e conjugando saberes, saberes-fazer e técnicas.  

Conforme Comellas (2000), ser competente significa colocar em ação 

diferentes capacidades e saberes necessários, respondendo adequadamente a uma 

problemática/situação. Deste modo, o exercício da cidadania ativa, o emprego, a 

inclusão social seriam fomentadores do desenvolvimento de competências. Desta 

maneira, define-se competência como um amálgama de diversos componentes, tais 

como emoções, motivações, atitudes e conhecimentos, além de outros componentes 

de carácter social e comportamental que, conjuntamente, podem ser articulados 

para responder/agir em contexto determinado. Tal combinação possibilita gerenciar 

situações instáveis e complexas que demandam tomada de decisão, resolução de 

problemas e o uso da metacognição. Assim, é possível afirmar que a competência 

se caracteriza por ser projetada no futuro, além de complexa, exercida na prática, ou 

em situação, e transferível para outros contextos. 

Portanto, de acordo com Dias (2010), uma abordagem por competências, no 

processo ensino-aprendizagem, considera os saberes como recursos a serem 

mobilizados, possibilita o trabalho por meio da solução de problemas. Outrossim, tal 

abordagem permite criar e/ou (re)utilizar novas metodologias do processo de ensino-

aprendizagem; negociar e desenvolver projetos com os estudantes; caminhar no 

sentido de uma maior integração disciplinar, e incentivar o improviso. 

Segundo Perrenoud (2001; 2005), uma abordagem por competências muda 

os papeis do discente e do docente, de modo que aquele terá que se envolver e se 
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entusiasmar com as aprendizagens por vir. Por sua vez, este, o docente, transforma-

se em um articulador de aprendizagens, em um incentivador de projetos, em um 

gestor da heterogeneidade, e em um regulador de percursos formativos 

(PERRENOUD, 2001; 2005). 

Marujo, Afonso Neto e Perloiro (2000) alegam, sob uma perspectiva 

construtivista, que o conhecimento se constrói progressivamente através da 

interação entre o sujeito e o meio, de maneira que não é adquirido por meio de uma 

simples interiorização de um determinado significado exterior dado. A construção de 

conhecimento se dá, na verdade, a partir do estabelecimento de relações, baseadas 

em representações e interpretações adequadas; isto é, constrói-se a partir da 

interação com o ambiente, possibilitando a edificação de uma imagem do mundo.  

Assim, conforme expõe Costa (2004), a meta da educação contemporânea 

não deve ser “ensinar conteúdos”, mas desenvolver competências que permitam ao 

sujeito alcançar sucesso pessoal e profissional, possibilitando o aprender a utilizar 

os seus saberes para atuar com eficiência, convertendo os conteúdos em meios que 

possibilitam aos discentes desenvolver competências. Deste modo, ainda conforme 

Costa (2004), a pedagogia do “aprender a aprender” significa a valorização do 

método, em detrimento do conteúdo. Isto é, do processo todo de ensino-

aprendizagem, e não na simples transmissão de conteúdos, colocando o discente 

como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, e removendo o 

discente do papel central desse processo; sem perder de vista a veloz absorvência 

dos conteúdos nesta suposta sociedade de informação, na qual as mudanças são 

cada vez mais rápidas, exigindo constante atualização e adaptação dos indivíduos 

(COSTA, 2004). 

Sob este ponto de vista, ensinar significa levantar e organizar situações de 

aprendizagem, situações-problema, propor tarefas complexas e desafios que 

instiguem os discentes a utilizar os seus conhecimentos e, com isso, completá-los. 

Ademais, numa perspectiva socioconstrutivista, a relação com os outros é essencial, 

pois a experiência de partilha, ao realizar uma tarefa com alguém, é o que possibilita 

a interiorização das principais funções cognitivas – o sujeito aprende com os outros 

para, mais tarde, saber fazer sozinho. Segundo Almeida (2002, p. 160), “a discussão 

em grupo ajuda os discentes a identificarem lacunas nos seus conhecimentos e a 

entenderem como a nova informação se relaciona com conceitos mais amplos e 

inclusivos”. Neste processo, a linguagem é essencial, servindo como mediadora 
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entre o nível de funcionamento inter-psicológico - nível social - e o nível de 

funcionamento intra-psicológico - nível individual (ALMEIDA, 2002; VYGOTSKY, 

1991). Com os demais (discentes, colegas e outros) constroem-se conhecimentos e 

afetos, os quais possibilitam o desenvolvimento do estudante por meio da da 

partilha, da conversa e da exploração. 

Assim, segundo González e Wagenaar (2003), o ensino por competências 

contribuirá, concomitantemente, para o desenvolvimento profissional e pessoal dos 

discentes, impulsionando-os a adaptar-se às mudanças sociais, a assumir 

responsabilidades sociais, e a resolver problemas de seu entorno. 

2.3.1 Múltiplas inteligências 

A definição de inteligência, segundo o dicionário Longman (2004, p. 390, 

tradução nossa) é “a capacidade de aprender e entender as coisas”. Por sua vez, a 

palavra inteligente, de acordo com o dicionário é ser “bom em entender ideias e 

pensar com clareza ou mostrar essa capacidade” (LONGMAN..., 2004, p. 390, 

tradução nossa).  

Já para Gardner e Hatch (1989), a palavra inteligência pode ser definida “[...] 

como a capacidade de resolver problemas ou criar produtos que são valorizados em 

um ou mais contextos culturais [...].” (GARDNER; HATCH, 1989, p. 5, tradução 

nossa). Gardner, ao verificar que na escola consideravam basicamente dois tipos de 

símbolos, sendo eles linguístico e lógico-matemático, propôs a existência de várias 

inteligências humanas independentes de si.  

Gardner e Hatch (1989) verificaram que as definições em torno de inteligência 

convergiam para o sucesso na escola, e que mesmo considerando a solução de 

problemas como um fator importante para a inteligência, habilidades como criar um 

produto, criar uma pintura, escrever uma música ou encenar numa peça de teatro 

não estavam incluídas, isto porque tais habilidades não podem ser avaliadas por 

meio de testes de respostas curtas.  

De acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner e Hatch 

(1989), existem sete diferentes tipos de inteligências e cada pessoa pode manifestar 

um tipo específico, considerando as diferentes formas de processamento de 

informação que cada uma apresenta.  
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Gardner e Hatch (1989) conceituaram um intelecto humano mais amplo, 

considerando as várias capacidades cognitivas humanas, as habilidades valorizadas 

nas pessoas nos diferentes contextos culturais e históricos e envolvendo vários tipos 

de sistemas de símbolos. Para elaborar a lista com as Inteligências, Gardner e 

Hatch (1989, p.5, tradução nossa), avaliaram: 

[...] o desenvolvimento de capacidades cognitivas em 
indivíduos normais; o colapso das capacidades cognitivas sob 
vários tipos de patologia orgânica; a existência de habilidades 
em "populações especiais", como prodígios, indivíduos 
autistas, idiotas sábios e crianças com dificuldades de 
aprendizagem; formas de intelecto que existem em diferentes 
espécies; formas de intelecto valorizadas em diferentes 
culturas; a evolução da cognição ao longo dos milênios; e duas 
formas de evidência psicológica - os resultados de estudos 
analíticos de fatores das capacidades cognitivas humanas e o 
resultado de estudos de transferência e generalização.  

         No quadro 1 é mostrada a lista provisória de Gardner e Hatch (1989) com as 

sete inteligências, estados finais e componentes do núcleo:  

Quadro 1 – As Sete Inteligências de Gardner 

Inteligência Estados finais Componentes do núcleo 

Lógico-matemático 
Cientista 

matemático 

Sensibilidade e capacidade de discernir padrões 

lógicos ou numéricos; capacidade de lidar com longas 

cadeias de raciocínio. 

Linguística Jornalista poeta 

Sensibilidade aos sons, ritmos e significados das 

palavras; sensibilidade às diferentes funções da 

linguagem. 

Musical 
Violinista 

compositor 

Habilidades para produzir e apreciar ritmo, afinação e 

timbre; apreciação das formas de expressividade 

musical. 

Espacial 
Escultor de 

Navegador 

Capacidades para perceber o mundo visual-espacial 

com precisão e realizar transformações nas 

percepções iniciais de alguém. 
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Cinestésico corporal Atleta dançarino 
Habilidades para controlar os movimentos do corpo e 

lidar com objetos com habilidade. 

Interpessoal 
Vendedor de 

terapeuta 

Capacidades para discernir e responder 

adequadamente aos humores, temperamentos, 

motivações e desejos de outras pessoas. 

Intrapessoal 

Pessoa com 

autoconhecimento 

detalhado e preciso 

Acesso aos próprios sentimentos e capacidade de 

discriminar entre eles e recorrer a eles para orientar o 

comportamento; conhecimento das próprias forças, 

fraquezas, desejos e inteligências. 

 Fonte: Adaptado de Gardner e Hatch (1989, p. 6 tradução nossa). 

 Além das sete inteligências apresentadas no quadro 1, Gardner propôs em 

1995 uma oitava, sendo a inteligência naturalista: 

Se eu fosse reescrever os Frames of Mind hoje, provavelmente 
acrescentaria uma oitava inteligência - a inteligência do 
naturalista. Parece-me que o indivíduo que é prontamente 
capaz de reconhecer a flora e a fauna, fazer outras distinções 
consequentes no mundo natural e usar essa capacidade de 
forma produtiva (na caça, na agricultura, nas ciências 
biológicas) está exercendo uma inteligência importante e que 
não está adequadamente incluída na atual lista (GARDNER, 
1995, p. 206, tradução nossa).  

         Analisando todos os tipos de inteligências, segundo Gardner (1995), apesar 

de as pessoas exibirem vários tipos de inteligências, elas diferem umas das outras, 

possivelmente por razões hereditárias e ambientais. Visto isso, Gardner e Hatch 

(1989) afirmam que um ensino que se utiliza apenas de um método padronizado de 

avaliação é limitado, já que avalia quase que exclusivamente as habilidades 

linguísticas e lógicas.   

        No estudo de Gardner e Hatch (1989), um dos valores principais da Teoria das 

Inteligências Múltiplas é sua potencial contribuição à reforma educacional, pois 

exigem uma nova abordagem para a avaliação baseada na existência de uma gama 

de inteligências que são desenvolvidas e possivelmente melhor detectadas com o 

desenvolvimento de atividades culturalmente significativas. Gardner e Hatch (1989), 
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citam como exemplo a inteligência espacial nas crianças, que pode ser avaliada por 

meio de uma atividade mecânica em que precisam desmontar e remontar um 

moedor de carne.  

  A Teoria das Inteligências Múltiplas considera a cultura como um forte 

influenciador para o indivíduo, visto que o desempenho de uma pessoa, muitas 

vezes, depende da familiaridade e experiência que possui em relação às demandas 

que precisa lidar. Gardner e Hatch (1989) sugerem a aplicação de atividades 

convidativas que permitam com que os discentes descubram e desenvolvam 

habilidades, para que assim possam ter oportunidades de experienciar o senso de 

envolvimento e conseguir obter sucesso na sociedade. Defendem ainda, que “[...] 

detectar forças humanas distintas e usá-las como base para o engajamento e o 

aprendizado pode valer a pena [...]” (GARDNER; HATCH, 1989, p. 9, tradução 

nossa). 

2.3.2 Metodologias Ativas 

Segundo Moran (2018), as metodologias são grandes diretrizes que orientam 

os processos de ensino-aprendizagem e que se concretizam em estratégias, 

abordagens e técnicas concretas, específicas, diferenciadas. Assim, de acordo com 

o mesmo autor, as metodologias ativas num mundo conectado e digital se 

materializam por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis 

combinações, tendo como fundamentais para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem alguns componentes, tais como: a criação de desafios, atividades, 

jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que 

solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que 

combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se 

inserem em plataformas adaptativas, que reconhecem cada discente e ao mesmo 

tempo aprendem com a interação, tudo isso utilizando as tecnologias adequadas 

(MORAN, 2018). 

Na hipótese de se desejar a formação de egressos proativos, reflexivos, 

críticos, capazes de transformar seu entorno, como proposto pelo CNCST e já citado 

no presente trabalho, é necessário adotar metodologias em que os discentes se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar 

decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes (MORAN, 2018). 

Se demandamos que discentes e egressos sejam criativos, é preciso que 
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experimentem possibilidades de mostrar sua iniciativa. As metodologias ativas são 

caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências 

socioemocionais e em novas práticas (MORAN, 2015). 

  A motivação está intrinsecamente conectada ao sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem; quanto mais motivado o estudante, mais significativo torna-se 

o processo. De acordo com Moran (2015), obtém-se maior sucesso na 

aprendizagem quando eles (os discentes) acham sentido nas atividades que são 

propostas, quando suas motivações profundas são consultadas, quando se engajam 

em projetos em que trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a 

forma de realizá-las. Além disso, conforme discorre o autor, a qualidade dos 

materiais (interessantes e estimulantes, impressos e digitais) é fundamental também, 

devendo conter/propor desafios, atividades, histórias, jogos que realmente 

mobilizem os discentes, em cada etapa, que permitam o trabalho em grupo 

(colaborativamente) e/ou individual (aprendizagem personalizada) utilizando as 

tecnologias mais adequadas (e possíveis) em cada momento. Deste modo, 

conforme Moran (2018), o papel do docente é ajudar os discentes a ir além de onde 

conseguiriam fazê-lo sozinhos. Neste sentido, a construção do processo de ensino-

aprendizagem se dá por meio de equilíbrio/entrecruzamento de três eixos: um 

relativo à construção individual, em que cada discente percorre seu caminho; outro 

pertinente à construção grupal, na qual se aprende com os semelhantes, os pares; e 

aquele concernente à construção orientada, em que se aprende com alguém mais 

experiente, com um especialista, ou um docente. O processo de ensino-

aprendizagem acontece nas múltiplas buscas que cada um faz a partir dos 

interesses, curiosidade, necessidades.  

Moran (2018) argumenta ainda que, embora não se intitulem metodologias 

ativas explicitamente, há diversas estratégias que podem ser usadas para se 

conseguir ambientes de aprendizagem ativa em sala de aula, tais como: discussão 

de temas e tópicos de interesse para a formação profissional; trabalho em equipe 

com tarefas que exigem colaboração de todos; estudo de casos relacionados com 

áreas de formação profissional específica; debates sobre temas da atualidade; 

geração de ideias (brainstorming) para buscar a solução de um problema; produção 

de mapas conceituais para esclarecer e aprofundar conceitos e ideias; modelagem e 
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simulação de processos e sistemas típicos da área de formação; criação de sites ou 

redes sociais visando um processo de ensino-aprendizagem cooperativo; e a 

elaboração de questões de pesquisa na área científica e tecnológica. 

  Segundo Moran (2018), dentre as mais comumente nomeadas metodologias 

ativas, há a aprendizagem baseada em problemas (ABProb) e a aprendizagem 

baseada em projetos (ABProj). Para evitar confusão, adotam-se aqui as siglas 

determinadas. Barbosa e Moura (2013) apresentam quadro comparativo entre as 

duas, que são mais bem descritas na sequência.  

Quadro 2 - Comparação dos métodos ABProb versus ABProj 

    ABProb ABProj 

Tem origem em Problemas 
Situação-geradora (Problemas, necessidades, 

oportunidade, interesse, etc.) 

Problema: mais contextual do que teórico Situação geradora: contextual ou teórica 

Problemas definidos pelo professor (garante 

cobertura de conteúdos de interesse do 

Curso/professor) 

Situação geradora/problemas definidos pelos 

alunos mediados pelo professor (maior potencial 

de motivação dos alunos) 

Curta Duração (2 a 4 semanas) Média Duração (4 a 12 semanas) 

Percurso com etapas bem definidas Percurso com etapas mais abertas e flexíveis 

Proposta de análise/solução de um problema Proposta de desenvolver algo novo 

Produto final não obrigatório Requer um produto final 

Formação efetiva para o mundo do trabalho 

Favorece aprendizagem contextualizada e significativa 

Requer disposição e habilidades específicas do professor e do aluno 

Método de ensino centrado no aluno 

Favorece a interdisciplinaridade 

Favorece o desenvolvimento da criatividade e inovação 

Fonte: Adaptado de Barbosa e Moura (2013, p. 64). 

De acordo com Moran (2018), a ABProb ou Problem Based Learning (PBL), 

em inglês, surgiu na década de 1960 na Universidade McMaster, Canadá, e em 

Maastricht, na Holanda, em Escolas de Medicina, inicialmente. A ABProb tem sido 

utilizada em várias áreas do conhecimento - Administração, Arquitetura, 

Engenharias, Computação. Conforme Berbel (1998, p.152), a ABProb propõe um 

“[...] ensino integrado e integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo e das 

diferentes áreas envolvidas, em que os discentes aprendem a aprender e se 
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preparam para resolver problemas relativos às suas futuras profissões”. Outrossim, 

conforme Vignochi1 (2009 apud MORAN, 2018, p.122): 

A ABProb mais ampla propõe uma matriz não disciplinar ou 
transdisciplinar, organizada por temas, competências e 
problemas diferentes, em níveis de complexidade crescentes, 
que os discentes deverão compreender e equacionar com 
atividades em grupo e individuais. Cada um dos temas de 
estudo é transformado em um problema a ser discutido em um 
grupo tutorial que funciona como apoio para os estudos.  

Segundo Wetzel (1994), as fases da ABProb na Harvard Medical School são: 

a) Fase I:  

- Identificação do(s) problema(s) - Formulação de hipóteses - 

Solicitação de dados adicionais - Identificação de temas de 

aprendizagem - Elaboração do cronograma de aprendizagem - Estudo 

independente; 

b) Fase II:  

- Retorno ao problema - Crítica e aplicação das novas informações - 

Solicitação de dados adicionais - Redefinição do problema - 

Reformulação de hipóteses - Identificação de novos temas de 

aprendizagem - Anotação das fontes; 

c) Fase III:  

- Retorno ao processo - Síntese da aprendizagem – Avaliação. 

Desta maneira, conforme argumentam Barbosa e Moura (2013), esse método 

de ensino fundamenta-se no uso contextualizado de uma situação problema para o 

aprendizado autodirigido. Enquanto nos métodos convencionais o objetivo é a 

transmissão do conhecimento centrada no docente, em conteúdos disciplinares, na 

ABProb, o aprendizado passa a ser centrado no discente, que deixa de ser um 

receptor passivo da informação para ser agente ativo por seu aprendizado. Nesse 

contexto, o docente atua como orientador ou facilitador nos grupos de trabalho ou 

estudo, nos quais a interação entre docente-discente é muito mais intensa do que 

em aulas puramente expositivas (BARBOSA; MOURA, 2013). 

 
1 VIGNOCHI, C. e outros. Considerações sobre aprendizagem baseada em problemas na educação 
em saúde. Rev HCPA, 2009;29(1):45-50. 
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Segundo Araújo (2011), a ABProb inclui as etapas demonstradas na figura 1, 

sendo que em cada etapa o discente tem a oportunidade de envolvimento com 

tarefas que favorecem a assimilação e fixação do conhecimento, partindo do 

entendimento inicial do problema proposto, passando pelas fases de análise e busca 

de uma solução até a apresentação do trabalho e análises dos resultados. Barbosa 

e Moura (2013) argumentam que a ABProb procura transformar um problema em 

base de motivação para o aprendizado autodirigido, enfatizando-se a construção do 

conhecimento em ambiente de colaboração mútua. Os autores expõem ainda que a 

ideia não é ter sempre o problema resolvido na etapa final do trabalho, mas sim 

enfatizar o processo seguido pelo grupo na busca de uma solução, valorizando a 

aprendizagem autônoma e cooperativa. 

Figura 1 – Etapas ABProb 

 

Fonte: Adaptado de Barbosa e Moura (2013, p. 58). 

Ribeiro (2005), constrói um quadro comparativo entre a a ABProb e o ensino 

convencional, evidenciando os papéis do discente e do docente: 
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Quadro 3 – Comparativo entre ABProb e Ensino Convencional 

 Ensino convencional Abordagem da ABProb 

   

P
ro

fe
s
s
o

r 

Função de especialista ou autoridade formal Orientador, coaprendiz ou consultor 

Trabalho isolado Trabalho em equipe 

Transmissor de informação aos alunos Ensina ao aluno gerenciar sua aprendizagem 

Conteúdo organizado em aula expositiva Curso organizado em problemas reais 

Trabalho individual por disciplina Estímulo ao trabalho interdisciplinar 

   

A
lu

n
o

 

Receptores passivos da informação Valorização do conhecimento prévio 

Trabalho individual isolado Interação com colegas e professores 

Transcrevem, memorizam e repetem Função de buscar/construir o conhecimento 

Aprendizagem individualista e competitiva Aprendizagem em ambiente colaborativo 

Busca resposta certa para sair bem na prova Busca questionar e equacionar problemas 

Avaliação dentro de conteúdos limitados Análise e solução ampla de problemas 

Avaliação somativa e só o professor avalia Aluno e o grupo avaliam contribuições 

Aula baseada em transmissão da informação 

Trabalho em grupo para buscar soluções; 

conhecimento é aplicado em vários 

contextos; busca da informação com 

orientação docente 

Fonte: Adaptado de Barbosa e Moura (2013, p. 59). 

Por outro lado, existe também a ABProj. Barbosa e Moura (2013) explicitam 

que esta abordagem tem como pressuposto essencial a consideração de situações 

reais relativas ao contexto e à vida do estudante, que devem estar relacionadas ao 

objeto central do processo de ensino-aprendizagem. A adoção desta perspectiva 

significa um movimento com o objetivo de superar o modelo tradicional de educação 

centrada na abstração, no poder do verbo, na transmissão de conteúdo. Assim, 

segundo Barbosa e Moura (2013), a adoção da ABProj pode ser uma forma 

importante de compensar problemas decorrentes do uso exagerado de recursos 

virtuais, em detrimento de situações reais e contextuais.  

Segundo Bender (2014), a ABProj constitui-se como estratégia de ensino 

“empolgante e inovadora” (p. 15), em que os estudantes são motivados por 

problemas do mundo real. O contato com tais problemas do mundo real, que em 

muitos casos contribuirá para a solução de problemas da comunidade em que os 
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estudantes estão inseridos, possibilita o trabalho interdisciplinar, a tomada de 

decisão e o trabalho em equipe (MORAN, 2015). 

De acordo com o Buck Institute for Education (2008, p.18), os projetos que se 

apresentam como efetivos possuem os seguintes atributos: 

a) Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos discentes; 

b) Envolvem os discentes nos conceitos e princípios centrais de uma 

disciplina; 

c) Destacam questões provocativas; 

d) Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, incluindo 

tecnologia para aprendizagem, autogestão e gestão do projeto; 

e) Especificam produtos que resolvem problemas; 

f) Incluem múltiplos produtos que permitem feedback; 

g) Utilizam avaliações baseadas em desempenho; e 

h) Estimulam alguma forma de cooperação. 

  Moran (2018) explicita que há diversas possibilidades no trabalho com 

projetos. Tais possibilidades passam por pensar a duração de trabalho (que podem 

ser curtos, durando uma ou duas semanas, ou mais longos, chegando a um 

semestre ou a um ano letivo), além de passar também pela temática a ser 

trabalhada e pelos ambientes de realização, já que é possível a realização de 

projetos restritos à sala de aula; assim como podem ser propostos temas mais 

complexos demandando o trabalho interdisciplinar.  Neste sentido, o autor esclarece 

que os principais modelos são: 

a)  Exercício projeto, quando o projeto é aplicado no âmbito de uma única 

disciplina; 

b) Componente projeto, quando o projeto é desenvolvido de modo 

independente das disciplinas, apresentando-se como uma atividade 

acadêmica não articulada com nenhuma disciplina específica; 

c) Abordagem projeto, quando o projeto se apresenta como uma atividade 

interdisciplinar, ou seja, como elo entre duas ou mais disciplinas; e 

d) Currículo projeto, quando não mais é possível identificar uma estrutura 

formada por disciplinas, pois todas elas se dissolvem e seus conteúdos 

passam a estar a serviço do projeto e vice-versa. 

Ainda segundo Moran (2018), outra possível classificação para projetos é a 

seguinte: 
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a) Projeto construtivo: a finalidade é construir algo novo, criativo, no processo 

e/ou no resultado; 

b) Projeto investigativo: o foco é pesquisar uma questão ou situação, 

utilizando técnicas de pesquisa científica; 

c) Projeto explicativo: procura responder questões do tipo: “Como funciona? 

Para que serve? Como foi construído?” Busca explicar, ilustrar, revelar os 

princípios científicos de funcionamento de objetos, mecanismos, sistemas 

etc. 

Bender (2014, p.16) alega que a ABProj é uma técnica de ensino adequada 

ao estudante do século XXI, já que “aumenta a motivação para aprender, trabalhar 

em equipe e desenvolver habilidades colaborativas”. Bender (2014) esclarece ainda 

que outros termos já foram utilizados para denominar esta abordagem, tais como 

aprendizagem investigativa, aprendizagem autêntica e aprendizagem por 

descoberta. Contudo, sintetiza, conforme quadro 4, termos essenciais à 

compreensão da abordagem: 

Quadro 4 – Termos da ABProj 

Âncora. Essa é a base para perguntar. Uma âncora serve para fundamentar o ensino em um 
cenário do mundo real. Ela pode ser um artigo de jornal, um vídeo interessante, um problema 
colocado por um político ou grupo de defesa, ou uma apresentação multimídia projetada para 
"preparar o cenário" para o projeto (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1992a, 1992b; 
Grant, 2002). 

Artefatos. São itens criados ao longo da execução de um projeto e que representam possíveis 
soluções, ou aspectos da solução, para o problema. O termo artefato é usado para enfatizar que 
nem todos os projetos resultam em um relato escrito ou em uma apresentação. Os artefatos podem 
incluí-los, mas também podem abranger vídeos digitais, 
portfólios, podcasts, websites, poemas, músicas ou cantos que ilustrem o conteúdo, projetos de arte 
que resultem do projeto, interpretação de papéis ou peças de um único ato que representem 
soluções de problemas, artigos para o jornal da escola ou para jornais locais, relatórios apresentados 
oralmente para vários órgãos governamentais ou para outras organizações e recomendações ou 
diretrizes para ações com relação a certas questões. Em resumo, um artefato pode ser praticamente 
qualquer coisa de que o projeto necessite, dada a expectativa de que os artefatos representem 
coisas necessárias ou usadas no mundo real (Grant, 2002). Além disso, na maior parte das 
instruções de ABP, há ênfase nas habilidades do século XXI, de modo que muitos artefatos 
envolvem o desenvolvimento ou a criação com o uso das tecnologias digitais. 

Desempenho autêntico. Representa a ênfase de que a aprendizagem resultante desses projetos 
deveria se originar de cenários do mundo real e representar os tipos de coisas que se espera que os 
adultos façam no mundo real (Barell, 2007). 

Brainstorming. O processo de brainstorming pelo qual os alunos passam para formular um plano 
para tarefas de projeto é semelhante a outras atividades de brainstorming, em que a meta é produzir 
o máximo possível de ideias para a resolução de tarefas sem descartar, inicialmente, nenhuma 
delas. Em muitos casos, esse processo precisa ser ensinado diretamente aos alunos, já que alguns 
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encontrarão problemas nas ideias de outros imediatamente, a menos que sejam devidamente 
instruídos sobre o processo de brainstorming (Grant, 2002). 

Questão motriz. É a questão principal, que fornece a tarefa geral ou a meta declarada para o 
projeto de ABP. Ela deve ser explicitada de maneira clara e ser altamente motivadora; deve ser algo 
que os alunos considerem significativo e que desperte sua paixão (Grant, 2002; Larmer; 
Mergendoller, 2010). 

Aprendizagem expedicionária. É uma forma de aprendizagem baseada em projetos que envolve a 
realização de viagens ou expedições reais para várias localizações na comunidade relacionadas ao 
projeto em si. No projeto de amostra apresentado no final deste capítulo, pode-se realizar uma 
expedição até a fazenda real, o cenário do corte de cedros, para obter uma contagem verdadeira de 
cedros, que permitirá a conclusão do projeto. De forma alternativa, esse projeto de amostra pode ser 
realizado sem que se faça tal expedição, o que representaria uma experiência de ABP mais típica. 
Na verdade, os professores devem notar que a maioria dos exemplos de ABP não são projetos de 
aprendizagem expedicionária. 

Voz e escolha do aluno. Essa expressão é usada para representar o fato de que os alunos devem 
ter algum poder de decisão (alguns proponentes da ABP diriam que eles devem ter o poder 
exclusivo de decisão) sobre a escolha do projeto e a especificação da questão fundamental (Larmer; 
Mergendoller, 2010). 

Web 2.0. Recentemente, o termo web 2.0 passou a ser usado para mostrar que a instrução baseada 
nas tecnologias já foi muito além do mero acesso às informações pela internet (Ferriter; Garry, 
2010). Mais do que isso, as ferramentas web 2.0 salientam o fato de que os alunos, ao trabalharem 
de forma colaborativa em modernos ambientes de tecnologia instrucional, na verdade estão criando 
conhecimento em vez de simplesmente usar a tecnologia de forma passiva para adquiri-lo. Dessa 
forma, a web 2.0 não é uma coleção de novas aplicações tecnológicas, mas uma forma de utilizar os 
aplicativos atuais para ajudar os alunos a resolverem problemas e a se tornarem contribuintes do 
conhecimento. 

Fonte: Bender (2014, p. 16-17). 

Moran (2018) apresenta também uma classificação, dando conta da relação 

entre o desenvolvimento de projetos e suposta correlação de tal propositura com 

uma matriz curricular. Neste sentido, detalha que os projetos podem ser 

desenvolvidos inicialmente dentro de cada disciplina, com várias possibilidades 

(dentro e fora da sala de aula; no início, meio ou fim de um tema específico; como 

aula invertida ou aprofundamento após atividades de ensino-pesquisa ou aula 

dialogada). Podem ser desenvolvidos projetos a partir de jogos, principalmente jogos 

de construção, de roteiros abertos, através de narrativas, de histórias (individuais e 

de grupo) contadas pelos próprios discentes, utilizando a facilidade dos aplicativos e 

tecnologias digitais, combinadas também com histórias dramatizadas ao vivo (teatro) 

de grande impacto. Os discentes podem produzir projetos reais, da ideia ao produto 

nos fab-lab, nos laboratórios digitais, conhecendo programação de forma lúdica 

como o Scratch. 

Por outro lado, segundo Bacich e Moran (2018) há ainda a possibilidade de 

desenvolvimento de projetos integradores (interdisciplinares), que ocorre quando há 
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a integração de mais de uma disciplina, docentes e/ou áreas de conhecimento. 

Segundo os autores, para a realização deste tipo de projeto:  

A iniciativa pode partir da atitude de professores ou fazer parte 
do projeto pedagógico da instituição. São projetos que 
articulam vários pontos de vista, saberes e áreas do 
conhecimento, trazendo questões complexas do dia a dia, que 
fazem os alunos perceberem que o conhecimento segmentado 
(disciplinar) é composto de olhares pontuais para conseguir 
encontrar significados mais amplos. Assim, os problemas e 
projetos interdisciplinares ajudam os alunos a perceber as 
conexões entre as disciplinas. (BACICH; MORAN, 2018, p.65-
66).  

Bacich e Moran (2018) argumentam ainda que tais projetos podem ser 

realizados utilizando, por exemplo, jogos ou histórias, gerando uma contextualização 

que pode  ser articulada à vivência dos estudantes. Neste sentido, explicitam ainda 

que projetos interdisciplinares relevantes são os que estão próximos da vida e do 

entorno dos discentes, que partem de necessidades concretas. Bacich e Moran 

(2018) complementam tal argumentação alegando que neste tipo de projeto: 

(...) estudantes e professores, em contato com diferentes 
grupos e problemas reais, aprendendo com eles e contribuindo 
com soluções concretas para a comunidade. Na 
aprendizagem-serviço, os estudantes não só conhecem a 
realidade, mas simultaneamente contribuem para melhorá-la, e 
isso dá um sentido muito mais profundo ao aprender: aprender 
não só para si, mas para melhorar a vida dos demais. A 
combinação de projetos interdisciplinares com o conceito de 
aprendizagem-serviço, com o apoio de recursos digitais, é um 
caminho fantástico para engajar os estudantes no 
conhecimento, na vivência e na mudança de um mundo 
complexo e em rápida transformação. Uma outra dimensão 
dos projetos está voltada para que cada estudante trabalhe o 
autoconhecimento, desenvolva um projeto de futuro 
(possibilidades a curto e médio prazo) e construa uma vida 
com significado (valores e competências amplas). É o projeto 
de vida, que organizações mais atentas incluem no currículo 
como um eixo transversal importante, com alguns momentos 
fortes ao longo do curso e alguma forma de mentoria ou 
orientação pessoal aos estudantes. (BACICH; MORAN, 2018, 
p. 66). 

 Tendo em vista o perfil que se requer de um egresso de um CST, é possível 

afirmar que é ainda mais necessário promover um processo de ensino-

aprendizagem significativo nestes cursos, para, conforme Barbosa e Moura (2013), 
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obter formados capazes de utilizar tecnologias de informação e comunicação (TICs), 

com habilidades para resolver problemas e para conduzir projetos nos diversos 

segmentos do setor produtivo. Assim, conforme expõem os autores, é preciso que o 

processo de ensino-aprendizagem nos CSTs esteja cada vez mais distante do 

processo de ensino-aprendizagem tradicional, fundamentado na teoria e dependente 

do uso intensivo da memória. Complementando esses requisitos de processo de 

ensino-aprendizagem, deve-se acrescentar que, mesmo que o sistema educacional 

forme indivíduos tecnicamente muito bem-preparados, é indispensável que eles 

sejam capazes de exercer valores e condições de formação humana, considerados 

essenciais no mundo do trabalho contemporâneo, tais como: conduta ética, 

capacidade de iniciativa, criatividade, flexibilidade, autocontrole, comunicação, 

dentre outros.  

Goldberg (2010) aponta sete habilidades básicas que estão faltando na 

formação de nossos jovens, a saber: (1) fazer boas perguntas; (2) nomear objetos 

tecnológicos; (3) modelar processos e sistemas qualitativamente; (4) decompor 

problemas complexos em problemas menores; (5) coletar dados para análise; (6) 

visualizar soluções e gerar novas ideias; e (7) comunicar soluções de forma oral e 

por escrito. Assim, é preciso pensar uma formação que proporcione o 

desenvolvimento de tais habilidades.  

2.3.3 Taxonomia de Bloom  

Por meio da taxonomia de Bloom propõe-se uma classificação dos níveis de 

aprendizagem. A tipologia, que também conhecida como taxonomia dos objetivos 

educacionais, busca organizar os níveis de aquisição de habilidades cognitivas e 

permitindo a mensuração da realização dos objetivos educacionais. Segundo 

Vaughan (1980), é fundamental ter os objetivos instrucionais cognitivos, atitudinais e 

de competências bem definidos. Tal definição, ainda de acordo com o autor, deverá 

ser feita em momento que antecede o início da disciplina, de maneira que estejam 

explícitos ao longo de todo o processo de ensino-aprendizado e (re)conhecidos não 

somente pelo educador, mas também pelos educandos. 

Belhot, Freitas e Vasconcelos (2006), ao tratar dos estilos de processo de 

ensino-aprendizagem enquanto prisma para a compreensão dos requisitos 

profissionais dos discentes de engenharia, argumentam que, constantemente, ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem desta área, é solicitado um alto grau de 
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abstração dos discentes para a realização de determinadas atividades acadêmicas 

que imitam a realidade. Segundo os autores, percebe-se que uma proporção muito 

pequena de discentes consegue realizar essas atividades de forma satisfatória. 

Neste sentido, Belhot, Freitas e Vasconcelos (2006) explicitam que o 

desenvolvimento dessa capacidade de abstração, assim como a utilização de um 

conhecimento específico de forma multidisciplinar, são processos que devem ser 

muito bem planejados, definidos e, organizadamente, estimulados durante o período 

de formação (graduação), levando-se em consideração, ainda, os processos de 

ensino-aprendizagem existentes. Assim, evidencia-se a relevância do processo de 

planejamento de curso/disciplina/aulas, passando, certamente, por uma sólida e 

consciente fase de definição dos objetivos educacionais.  

Conforme Belhot e Ferraz (2010), os educadores ainda planejam e definem 

seus objetivos instrucionais de modo inconsciente; ademais, os docentes sentem-se 

despreparados quando solicitados a realizar essa atribuição de uma maneira 

diferente daquela com a qual estão habituados. Desta maneira, torna-se 

imprescindível conhecer e utilizar instrumentos que facilitem essa atividade. Neste 

sentido, os autores ressaltam duas, dentre outras existentes, vantagens da utilização 

da taxonomia de Bloom no contexto educacional: 

a) Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 

utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o 

desempenho dos discentes em diferentes níveis de aquisição de 

conhecimento; e   

b) Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma 

estruturada e consciente, a adquirirem competências específicas a partir 

da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) 

para, posteriormente, dominar as mais complexas (conceitos). 

Lomena (1999) relata que em 1948 a Associação Norte Americana de 

Psicologia solicitou a alguns de seus membros que desenvolvessem um trabalho de 

pesquisa para discutir, definir e criar uma classificação, isto é, uma taxonomia, dos 

objetivos dos processos educacionais. Na ocasião, conforme Belhot e Ferraz (2010), 

Benjamin Bloom assumiu a liderança da empreitada e junto com seus 

colaboradores, M.D. Englehart, E. J. Furst, W. H. Hill e D. Krathwohl –, definiu que o 
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primeiro passo para o cumprimento da tarefa seria a divisão do trabalho de acordo 

com o domínio específico de desenvolvimento, a saber: cognitivo, afetivo e 

psicomotor. 

 Segundo Bloom (1972), Bloom et al. (1956), Clark (2015), Guskey (2001),  

Lomena (1999) e  School of Education (2005), as características básicas de cada um 

desses domínios podem ser resumidas em: 

a) Cognitivo: relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. Este domínio 

envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento 

intelectual, de habilidade e de atitudes. Aqui, os objetivos foram agrupados 

em seis categorias e são apresentados numa hierarquia de complexidade e 

dependência (categorias), do mais simples ao mais complexo, sendo que 

para ascender a uma nova categoria, é preciso ter obtido um desempenho 

adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas nos 

níveis anteriores. As categorias desse domínio são: Conhecimento; 

Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese; e Avaliação; 

b) Afetivo: relacionado a sentimentos e posturas. O domínio afetivo abrange 

categorias ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que 

incluem comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e 

valores; 

c) Psicomotor: domínio relacionado a habilidades físicas específicas. Bloom e 

sua equipe não chegaram a definir uma taxonomia para a área psicomotora. 

 Segundo Bloom (1944, 1972), é reconhecido que a capacidade humana de 

aprendizagem difere de uma pessoa para outra. Durante um grande período, 

acreditou-se que a razão pela qual uma porcentagem de discentes obtinha 

desempenho melhor do que outros estava relacionada às situações e variáveis 

existentes fora do ambiente educacional. Inferia-se, desta maneira, que nas mesmas 

condições de aprendizagem, todos aprenderiam com a mesma competência e 

profundidade.  

 Todavia, em que pese a crença geral, baseados em seus estudos, Bloom e 

sua equipe fizeram uma notória descoberta no meio educacional: considerando as 

mesmas condições de ensino (desconsiderando as variáveis externas ao ambiente 

educacional) todos os discentes até poderiam aprender, porém, tal aprendizagem se 

diferenciava em relação ao nível de profundidade e abstração do conhecimento 

adquirido. Tal diferença poderia ser caracterizada pelas estratégias utilizadas, que 
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levariam ao estudo de processos de ensino-aprendizagem, e também pela 

organização dos processos de ensino-aprendizagem para estimular o 

desenvolvimento cognitivo (BLOOM; HASTIN; MADAUS, 1971). 

 Segundo Guskey (2001) Bloom teve uma atuação ímpar na história da 

educação, impactando de modo significativo as políticas e práticas educacionais. 

Bloom, ao longo de sua carreira, desenvolveu inúmeros projetos, programas e 

poderosas perspectivas, propondo soluções voltadas a facilitar o aprendizado e 

definir objetivos cognitivos. Ademais, segundo Conklin (2005), até a propositura da 

taxonomia, um dos grandes problemas nos estudos educacionais consistia na falta 

de consenso com relação ao uso de termos usualmente relacionados à definição 

dos objetivos instrucionais. Neste sentido, cita-se o uso do verbo conhecer, 

habitualmente utilizado com o sentido de saber da existência de algo, de ter 

consciência, ou, no máximo, para expressar domínio de um determinado assunto. 

 A Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis 

crescentes de complexidade. Propõe-se, portanto, que somente após conhecer um 

determinado conceito, o indivíduo poderá compreendê-lo e aplicá-lo. Assim, a 

taxonomia configura-se como uma possibilidade de organização hierárquica dos 

processos cognitivos, conforme os níveis de complexidade e os objetivos do 

desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. Conforme Belhot e Ferraz (2010), 

embora a Figura 2, abaixo, represente a estrutura mais conhecida da Taxonomia de 

Bloom (6 categorias). A citada estrutura é, na verdade, mais complexa, pois 

subdivide-se em subcategorias com o intuito de melhor direcionar a definição dos 

objetivos instrucionais assim como de esclarecer os limites entre eles. 

Figura 2 - Categorias do domínio cognitivo proposto por Bloom et al.  

 

                Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 424). 
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Mais detalhadamente, no quadro 5 explanam-se cada um dos níveis 

propostos na taxonomia: 

Quadro 5 – Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo 

Categoria                                                        Descrição 

1.Conhecimento Definição: Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente 
abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, 
lugares, regras, critérios, procedimentos etc. A habilidade pode envolver 
lembrar uma significativa quantidade de informação ou fatos específicos. O 
objetivo principal desta categoria nível é trazer à consciência esses 
conhecimentos. 
Subcategorias: 1.1 Conhecimento específico: Conhecimento de terminologia; 
Conhecimento de tendências e sequências; 1.2 Conhecimento de formas e 
significados relacionados às especificidades do conteúdo: Conhecimento de 
convenção; Conhecimento de tendência e sequência; Conhecimento de 
classificação e categoria; Conhecimento de critério; Conhecimento de 
metodologia; e 1.3 Conhecimento universal e abstração relacionado a um 
determinado campo de conhecimento: Conhecimento de princípios e 
generalizações; Conhecimento de teorias e estruturas. 
Verbos: enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, 
combinar, realçar, apontar, relembrar, recordar, relacionar, reproduzir, 
solucionar, declarar, distinguir, rotular, memorizar, ordenar e reconhecer. 

2.Compreensão Definição: Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Essa 
habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo 
compreendido para uma nova forma (oral, escrita, diagramas etc.) ou 
contexto. Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender a 
informação ou fato, de captar seu significado e de utilizá-la em contextos 
diferentes. 
Subcategorias: 2.1 Translação; 2.2 Interpretação e 2.3 Extrapolação. 
Verbos: alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir, descrever, 
distinguir, discriminar, estimar, explicar, generalizar, dar exemplos, ilustrar, 
inferir, reformular, prever, reescrever, resolver, resumir, classificar, discutir, 
identificar, interpretar, reconhecer, redefinir, selecionar, situar e traduzir. 

3. Aplicação Definição: Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos 
em novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações de regras, 
métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. 
Verbos: aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, 
dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, manipular, modificar, 
operacionalizar, organizar, prever, preparar, produzir, relatar, resolver, 
transferir, usar, construir, esboçar, escolher, escrever, operar e praticar. 

4. Análise Definição: Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a 
finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode incluir a 
identificação das partes, análise de relacionamento entre as partes e 
reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Identificar partes e 
suas inter-relações. Nesse ponto é necessário não apenas ter compreendido 
o conteúdo, mas também a estrutura do objeto de estudo. 
Subcategorias: Análise de elementos; Análise de relacionamentos; e Análise 
de princípios organizacionais. 

 Verbos: analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, 
deduzir, diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, ilustrar, apontar, inferir, 
relacionar, selecionar, separar, subdividir, calcular, discriminar, examinar, 
experimentar, testar, esquematizar e questionar. 

5. Síntese Definição: Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um 
novo todo. Essa habilidade envolve a produção de uma comunicação única 
(tema ou discurso), um plano de operações (propostas de pesquisas) ou um 
conjunto de relações abstratas (esquema para classificar informações). 
Combinar partes não organizadas para formar um “todo”. 
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Subcategorias: 5.1 Produção de uma comunicação original; 5.2 Produção de 
um plano ou propostas de um conjunto de operações; e 5.3 Derivação de um 
conjunto de relacionamentos abstratos. 
Verbos: categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, 
desenhar, elaborar, estabelecer, explicar, formular, generalizar, inventar, 
modificar, organizar, originar, planejar, propor, reorganizar, relacionar, revisar, 
reescrever, resumir, sistematizar, escrever, desenvolver, estruturar, montar e 
projetar. 

6. Avaliação Definição: Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, 
projeto) para um propósito específico. O julgamento é baseado em critérios 
bem definidos que podem ser externos (relevância) ou internos (organização) 
e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. Julgar o valor do 
conhecimento. 
Subcategorias: 6.1 Avaliação em termos de evidências internas; e 6.2 
Julgamento em termos de critérios externos. 
Verbos: Avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, criticar, 
decidir, defender, discriminar, explicar, interpretar, justificar, relatar, resolver, 
resumir, apoiar, validar, escrever um review sobre, detectar, estimar, julgar e 
selecionar. 

 

Fonte: Adaptado de Ferraz e Belhot (2010, p. 426). 

Bloom et al. (1956) e Krathwohl (2002) viram a teoria de taxonomia como uma 

ferramenta que, dentro outros pontos: 

a) Padronizaria a linguagem sobre os objetivos de aprendizagem, para 

facilitar a comunicação entre pessoas (docente, coordenadores etc.), 

conteúdos, competências e grau de instrução desejado; 

b) Serviria como base para que determinados cursos definissem, de forma 

clara e particular, objetivos e currículos baseados nas necessidades e 

diretrizes contextual, regional, federal e individual (perfil do 

discente/curso); 

c) Determinaria a congruência dos objetivos educacionais, atividade e 

avaliação de uma unidade, curso ou currículo; e 

d) Definiria um panorama para outras oportunidades educacionais 

(currículos, objetivos e cursos), quando comparado às existentes antes 

dela ter sido escrita. 

Tais ganhos, citados nos itens de “a” a “d”, são contribuições da taxonomia 

original. Assim, conforme Driscoll (2000), é preciso ponderar que a taxonomia 

original tem sido utilizada para a classificar objetivos curriculares e também para 

descrever o resultado da aprendizagem. Além disso, em que pese a 

multifuncionalidade da taxonomia, distintas revisões e atualizações foram realizadas 

ao longo dos anos.  
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 Conforme Anderson et al. (2001), verbos e substantivos deveriam pertencer a 

dimensões separadas, de maneira que os substantivos formariam a base para a 

dimensão conhecimento (o que?), ao passo que os verbos remeteriam à dimensão 

relacionada aos aspectos cognitivos (como?). 

 De acordo com Belhot e Ferraz (2010), essa categorização de substantivos e 

verbos deu um caráter bidimensional à taxonomia original, além de ter direcionado o 

trabalho de revisão, já que estão organizados conhecimento e aspectos cognitivos. 

Cada uma das partes da estrutura bidimensional foi nominada, ora como “Dimensão 

Conhecimento”, ora como “Dimensão dos Processos Cognitivos”. 

 Conforme o exposto por Belhot e Ferraz (2010), como na taxonomia original, 

conhecimento está diretamente relacionado a conteúdo. Por essa razão, esta 

dimensão passou, então, a conter quatro e não mais três subcategorias. Ferraz e 

Belhot (2010) esclarecem que três destas categorias (de conhecimento efetivo, 

conceitual e procedural) conectam-se à categoria inicial, porém foram reorganizadas 

para usar uma terminologia mais clara e na qual fosse possível reconhecer as 

diferenças psicocognitivas, que seriam desenvolvidas. Além disso, adicionou-se uma 

quarta subcategoria, referindo-se à metacognição. Neste sentido, de acordo com 

Anderson et al. (2001, p.43, tradução nossa), a metacognição refere-se ao 

conhecimento sobre a cognição em si, assim como à consciência acerca do próprio 

aprendizado, articulando geral e individual2. Deste modo, conforme Ferraz e Belhot 

(2010), essa subcategoria tem ganhado relevância, pois relaciona-se à auto-gestão 

e à auto-aprendizagem; o que segundo os autores devem ser processos cada vez 

mais conscientes e mensuráveis (auto-aprendizagem e controle do aprendizado 

relacionado à autonomia de aprender). O quadro 6, na sequência, demonstra as 

citadas categorias. 

Quadro 6 - Mudanças na subcategoria conhecimento no domínio cognitivo da taxonomia de 
Bloom 

        Taxonomia original                                    Taxonomia revisada 
 

Categoria: 1.0 
Conhecimento 

Conhecimento 
específico 

Conhecimento de 
formas e significado 
relacionados às 
especificidades do 

1.1 Conhecimento Efetivo: relacionado ao conteúdo 
básico que o discente deve dominar a fim de que 
consiga realizar e resolver problemas apoiados 
nesse conhecimento. Relacionado aos fatos que não 
precisam ser entendidos ou combinados, apenas 
reproduzidos como apresentados. 
Conhecimento da Terminologia; e Conhecimento de 

 
2 Metacognitive knowledge is knowledge about cognition in general as weil as awareness of and 
knowledge about one's own cognition 
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conteúdo 

Conhecimento 
universal e abstração 
relacionados a um 
determinado campo de 
conhecimento 

detalhes e elementos específicos. 

1.2 Conhecimento Conceitual: relacionado à inter-
relação dos elementos básicos num contexto mais 
elaborado que os discentes seriam capazes de 
descobrir. Elementos mais simples foram abordados 
e agora precisam ser conectados. Esquemas, 
estruturas e modelos foram organizados e 
explicados. Nessa fase, não é a aplicação de um 
modelo que é importante, mas a consciência de sua 
existência. 
Conhecimento de classificação e categorização; 
Conhecimento de princípios e generalizações; e 
Conhecimento de teorias, modelos e estruturas. 
1.3 Conhecimento Procedural: relacionado ao 
conhecimento de “como realizar alguma coisa” 
utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas. 
Nesse momento, o conhecimento abstrato começa a 
ser estimulado, mas dentro de um contexto único e 
não interdisciplinar. 
Conhecimento de conteúdos específicos, habilidades 
e algoritmos; Conhecimento de técnicas específicas 
e métodos; e Conhecimento de critérios e percepção 
de como e quando usar um procedimento específico. 
1.4 Conhecimento Metacognitivo: relacionado ao 
reconhecimento da cognição em geral e da 
consciência da amplitude e profundidade de 
conhecimento adquirido de um determinado 
conteúdo. Em contraste com o conhecimento 
procedural, esse conhecimento é relacionado à 
interdisciplinaridade. A ideia principal é utilizar 
conhecimentos previamente assimilados 
(interdisciplinares) para resolução de problemas e/ou 
a escolha do melhor método, teoria ou estrutura. 
Conhecimento estratégico; Conhecimento sobre 
atividades cognitivas incluindo contextos 
preferenciais e situações de aprendizagem (estilos); 
e Autoconhecimento. 

 

Fonte: Adaptado de Ferraz e Belhot. (2010, p. 428). 

 Anderson (1999) e Bloom et al. (1956) expõem que a taxonomia original foi 

organizada de modo unidimensional e hierárquico, que articula o “adquirir 

conhecimento” à “mudar de comportamento”; sendo este atinente ao objetivo 

previamente proposto. Estas supostas mudanças poderiam percebidas a partir de 

atos e pensamentos. Referida análise motivou a alteração da terminologia domínio 

cognitivo para domínio do processo cognitivo. Conforme os pesquisadores citados, a 
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nova denominação é mais clara e melhor relacionada ao que acontece no processo 

educativo. 

 Na taxonomia original, na qual o domínio cognitivo era composto por seis 

categorias, somente cinco delas (compreensão, aplicação, análise, síntese e 

avaliação) estavam diretamente relacionadas a ele; a categoria conhecimento, 

desde sua idealização, estava relacionada ao conteúdo instrucional. Deste modo, a 

figura 3, apresentada na sequência, demonstra a organização revisada da 

taxonomia de Bloom. 

Figura 3 - Categorização atual da Taxonomia de Bloom proposta por Anderson, Krathwohl e 
Airasian, no ano de 2001. 

 

Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 427). 

Assim, segundo Ferraz e Belhot (2010, p. 427):  

Embora a nova taxonomia mantenha o design hierárquico do 
original, ela é flexível, pois possibilitou considerar a 
possibilidade de interpolação das categorias do processo 
cognitivo quando necessário, devido ao fato de que 
determinados conteúdos podem ser mais fáceis de serem 
assimilados a partir do estímulo pertencente a uma mais 
complexa. Por exemplo, pode ser mais fácil entender um 
assunto após aplicá-lo e só então ser capaz de explicá-lo [...] A 
interpolação das categorias não é total, especificamente no 
domínio conhecimento, a ordem deve ser respeitada, pois se 
considera que não há como estimular ou avaliar o 
conhecimento metacognitivo sem anteriormente ter adquirido 
todos os anteriores. 

2.3.4 Ciclo de Aprendizagem de Kolb 

De acordo com Kolb3 (1984, apud HEALEY; JENKINS 2000, p. 185, tradução 

nossa), a aprendizagem pode ser definida como um "[...] processo pelo qual o 

conhecimento é criado através da transformação da experiência".  

 
3 KOLB, D.A.  Experiential learning: experience as the source of learning and development. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984. 
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David A. Kolb é um teórico de educação que criou o Ciclo de Aprendizagem 

de Kolb, apresentado na figura 4. Trata-se de um modelo que representa o modo 

como as pessoas aprendem em um ciclo contínuo de quatro estágios, sendo: 

Experiência Concreta (agir), Observação Reflexiva (refletir), Conceitualização 

Abstrata (conceitualizar) e Experimentação Ativa (aplicar) (HEALEY; JENKINS, 

2000).  

Figura 4 - Ciclo de Aprendizagem de Kolb 

 

Fonte: Adaptado de Healey e Jenkins (2000, p. 187). 

Como abordado por Healey e Jenkins (2000), no estágio de Experiência 

Concreta o discente tem experiências reais, e tende a lidar com situações por meio 

de observações e sentimentos. Na Observação Reflexiva, o discente passa a pensar 

e refletir sobre as atividades desenvolvidas no estágio anterior e no modo como 

lidou com elas em termos de comportamento e atitudes. No que tange à 

Conceitualização Abstrata, os discentes buscam contextualizar a experiência que 

vivenciaram. Por fim, na Experimentação Ativa os discentes planejam uma 

experiência futura. O ciclo pode ser inserido no processo de ensino-aprendizagem a 

qualquer momento, no entanto, é importante que seja aplicado seguindo a 

sequência das etapas conforme figura 4 acima.  

Tais estágios estão associados a quatro diferentes estilos de processo de 

ensino-aprendizagem distinguidos por Kolb4 (1984 apud HEALEY; JENKINS, 2000, 

p. 187, tradução nossa), sendo eles: Divergente, Assimilador, Convergente e 

Acomodador. Os discentes em geral possuem preferência pelo estilo que possuem 

 
4 KOLB, D.A.  Experiential learning: experience as the source of learning and development. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984. 
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maior facilidade, ou seja, aquele que reflete suas habilidades, ambiente e histórico 

de ensino-aprendizagem. 

No estilo de processo de ensino-aprendizagem Divergente os discentes 

possuem mais criatividade e são capazes de ter muitas ideias e pensar em 

diferentes formas de resolver problemas. Já para o estilo Assimilador os discentes 

possuem raciocínio indutivo e estão inclinados à criação de modelos teóricos. No 

Convergente os discentes são bons em resolver problemas, tomar decisões e aplicar 

ideias de forma prática, usando o raciocínio dedutivo. Por fim, no estilo Acomodador 

os discentes preferem as experiências práticas ao invés de abordagens teóricas, em 

geral, assumem riscos e utilizam uma abordagem de tentativa e erro para resolver 

problemas.  

Segundo Healey e Jenkins (2000, p. 187, tradução nossa), “O modelo critica 

fortemente os cursos ou programas essencialmente teóricos, que desvalorizam a 

experiência e/ou o conhecimento prévio dos discentes”. Kolb argumenta a 

importância dos estudantes se envolverem nas quatro etapas do ciclo de 

aprendizagem, uma vez que a tendência é que escolham o estilo mais fácil para 

eles. O objetivo é fazer com que os discentes se autorrenovem e autodirijam e o 

ideal é que eles passem várias vezes pelo ciclo a fim de que adquiram base para 

novas tomadas de decisões.  

2.3.5 Ensino por projetos 

Inicia-se a presente temática com a definição do que é projeto. Segundo o 

dicionário Longman (2004, p. 586-587, tradução nossa), projeto constitui-se como 

“trabalho cuidadosamente planejado e realizado ao longo de um período de tempo”. 

Isto é, trata-se de planejar ou calcular o que provavelmente acontecerá no futuro. 

Por sua vez, o Guia PMBOK (2008, p. 5), referência para a área de gestão de 

projetos, publicado pelo Project Management Institute (PMI) pela primeira vez na 

década de 90, e que consolida as boas práticas, ferramentas e técnicas no 

gerenciamento de projetos, conceitua projeto como sendo “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza 

temporária indica um início e um término definidos.” 

Em adição, ainda segundo o Guia PMBOK (2008, p. 6), o gerenciamento de 

projetos é a “aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos”. Atualmente existem três 
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tipos de abordagem de gestão de projetos mais conhecidas: a tradicional, a ágil e a 

mista. Na sequência, detalham-se tais concepções.  

 O Gerenciamento de projetos (GP) surgiu por volta de 1950 e resultou em um 

conjunto significativo de técnicas, ferramentas e conceitos (AMARAL et al., 2011, p. 

1). 

No que tange a abordagem tradicional, conforme explicitado por AMARAL et 

al. (2011), atualmente a mais conhecida e consolidada, reinou por mais de meio 

século, foi marcada em seu início pelo desenvolvimento do gráfico de Gantt e pelo 

desenho do caminho crítico. Esta abordagem foi aplicada, inicialmente, em grandes 

projetos de construção civil e de defesa e área espacial. Atualmente, aplica-se em 

diversas outras áreas. Neste sentido, hoje banco, seguradoras, empresas de 

telecomunicações, grandes varejistas, entre outras, criaram áreas em sua 

organização que concentram os gerentes de projetos, chamadas habitualmente de 

áreas de gerência/gestão de projeto. Conforme o Guia PMBOK (2008), o papel do 

gerente de projetos é ser o responsável pela organização executora para atingir os 

objetivos do projeto.  

Segundo Fernandez e Fernandez (2008), os projetos tradicionais são 

claramente definidos com características, funções e requisitos bem documentados e 

compreendidos. Assim, os gerentes de projeto tradicionais gerenciam seus projetos 

conforme o orçamento, o cronograma e o escopo, de maneira que métricas e 

variações podem ser rastreadas em comparação com as linhas de base planejas. 

Portanto, o gerente tradicional de projetos deseja reduzir o risco e preservar as 

restrições de tempo e dinheiro. 

 Tempo (cronograma) e dinheiro (orçamento) são recursos essenciais e 

ganham destaque como documentos imprescindíveis ao gerenciamento de projetos. 

De acordo com Heldman (2009), cronograma e orçamento serão utilizados ao longo 

de todos os processos de execução, monitoramento e controle, objetivando medir o 

progresso e determinar se o projeto está no rumo certo. 

 As demandas relativas à execução de um projeto podem exigir a articulação 

de conhecimentos derivados de diversas áreas; por exemplo, a construção pode 

exigir gestão financeira ou de segurança e saúde. No quadro 7, apresentado 
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adiante, está mapeado o processo de gerenciamento de projetos por grupos e áreas 

de conhecimento. Esta tabela é uma visão geral dos processos básicos.  

Quadro 7 - Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de 
conhecimento 

Áreas de 
conhecimento 

Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Grupo de 
processos 

de 

iniciação 

Grupo de 
processos de 
planejamento 

Grupo de 
processos 

de execução 

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle 

Grupo de 
processos de 
encerramento 

4. 
Gerenciamento 
da integração 

do projeto 

4.1 
Desenvolver 

o 
termo de 
abertura 

do projeto 

4.2 
Desenvolver o 

plano de 
gerenciamento 

do 
projeto 

4.3 Orientar e 
gerenciar o 

trabalho 
do projeto 

4.4 Monitorar e 
controlar o 
trabalho 

do projeto 
4.5 Realizar o 

controle 
integrado 

de mudanças 

4.6 Encerrar o 
Projeto ou 

fase 

5. 
Gerenciamento 
do escopo do 

projeto 

 

5.1 Planejar o 
gerenciamento 

do 
escopo 

5.2 Coletar os 
requisitos 

5.3 Definir o 
escopo 

5.4 Criar a 
estrutura 

analítica do 
projeto 
(EAP) 

 

5.5 Validar o 
escopo 

5.6 Controlar o 
escopo 

 

6. 
Gerenciamento 

do tempo do 
projeto 

 

6.1 Planejar o 
gerenciamento 

do 
cronograma 

6.2 Definir as 
atividades 

6.3 
Sequenciar as 

atividades 
6.4 Estimar os 
recursos das 

atividades 
6.5 Estimar as 
durações das 

atividades 
6.6 

Desenvolver o 
cronograma 

 
6.7 Controlar o 

cronograma 
 

7. 
Gerenciamento 
dos custos do 

projeto 

 

7.1 Planejar o 
gerenciamento 

dos 
custos 

7.2 Estimar os 

 
7.4 Controlar os 

custos 
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custos 
7.3 Determinar 

o 
orçamento 

8. 
Gerenciamento 

da qualidade 
do 

projeto 

 

8.1 Planejar o 
gerenciamento 

da 
qualidade 

8.2 Realizar a 
garantia da 
qualidade 

8.3 Controlar a 
qualidade 

 

9. 
Gerenciamento 
dos recursos 
humanos do 

projeto 

 

9.1 Planejar o 
gerenciamento 

dos 
recursos 

humanos 

9.2 Mobilizar 
a 

equipe do 
projeto 

9.3 
Desenvolver a 

equipe do 
projeto 

9.4 Gerenciar 
a 

equipe do 

projeto 

  

10. 
Gerenciamento 
dos recursos 

de 
comunicações 

do projeto 

 

10.1 Planejar 
o 

gerenciamento 
das 

comunicações 

10.2 
Gerenciar as 

comunicações 

10.3 Controlar 
as 

comunicações 
 

11. 
Gerenciamento 
dos riscos do 

projeto 

 

11.1 Planejar 
o 

gerenciamento 
dos 

riscos 
11.2 Identificar 

os 
riscos 

11.3 Realizar 
a 

análise 
qualitativa 
dos riscos 

11.4 Realizar 
a 

análise 
quantitativa 
dos riscos 

11.5 Planejar 
as 

respostas aos 

riscos 

 
11.6 Controlar 

os 
riscos 

 

12. 
Gerenciamento 
das aquisições 

do projeto 

 

12.1 Planejar 
o 

gerenciamento 
das 

aquisições 

12.2 Conduzir 
as 

aquisições 

12.3 Controlar 
as 

aquisições 

12.4 Encerrar 
as 

aquisições 
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13. 
Gerenciamento 

das partes 
interessadas 

no projeto 

13.1 
Identificar as 

partes 

interessadas 

13.2 Planejar 
o 

gerenciamento 
das 

partes 

interessadas 

13.3 
Gerenciar o 

engajamento 
das 

partes 

interessadas 

13.4 Controlar o 
engajamento 

das 
partes 

interessadas 

 

Fonte: Adaptado de Guia PMBOK (2013, p. 61)  

Para tratar da abordagem ágil, de início define-se o que é agilidade. Segundo 

Conforto et al. (2016, p.667, tradução nossa), agilidade é: 

[...] a capacidade da equipe de projeto de mudar rapidamente 
o plano de projeto como uma resposta ao cliente ou 
necessidade das partes interessadas, demandas de mercado 
ou tecnologia a fim de alcançar um melhor desempenho de 
projeto e produto em um ambiente de projeto inovador e 
dinâmico. 

 Embora grande parte das literaturas relacionadas às ideias de “Ágil” e 

“Gerenciamento ágil de projetos” ainda se refira ao desenvolvimento de software, há 

tentativas de ampliar o escopo e torná-lo aplicável em outras áreas (FERNANDEZ; 

FERNANDEZ, 2008). Conforme os autores, projetos ágeis lidam com os requisitos 

completos do projeto, executando o projeto em iterações, portanto, reduzindo a 

incerteza. O gerente de projetos ágil se concentra nos resultados e no valor dos 

negócios, já o orçamento e a linha do tempo são secundários, são treinos para 

entregar um produto em vez de aderência a um processo como o gerente de projeto 

tradicional.  

 Nos últimos anos o desenvolvimento de software tem se utilizado da 

metodologia tradicional para gerenciamento dos projetos. Porém, a dinâmica atual 

em que as empresas trabalham e precisam trabalhar, até mesmo por uma questão 

de sobrevivência no mercado, fez com que buscassem outra abordagem com mais 

agilidade, antecipação de entregas e flexibilidade.  

Assim, em fevereiro de 2001 foi criado o manifesto ágil, que se constituiu 

como uma declaração de valores e princípios para o desenvolvimento de softwares, 

elaborado por 17 profissionais que já praticavam métodos ágeis. Tendo em vista 

esta mudança de cenário e considerando-se os benefícios que a abordagem ágil 

trouxe para o mundo de desenvolvimento de software, houve um crescimento 

significativo no número de empresas que estão aplicando essa abordagem.  
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Destaque-se que uma das características dessa abordagem é a flexibilidade, 

o que fica claro em um dos 12 princípios do manifesto ágil em que se diz:  

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da 

entrega adiantada e contínua de software de valor; 

2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do 
desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a 
mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens 
competitivas; 

3. Entregar software funcionando com frequência, na 
escala de semanas até meses, com preferência aos 
períodos mais curtos; 

4. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores 
devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante 
todo o curso do projeto; 

5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. 
Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar 
que farão seu trabalho; 

6. O Método mais eficiente e eficaz de transmitir 
informações para, e por dentro de um time de 
desenvolvimento, é através de uma conversa cara a 
cara; 

7. Software funcional é a medida primária de progresso; 

8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. 
Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem 
ser capazes de manter indefinidamente, passos 
constantes; 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, 
aumenta a agilidade; 

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de 
trabalho que não precisou ser feito; 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem 
de times auto-organizáveis; 

12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar 
mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu 
comportamento de acordo (BECK et al., 2001).  

No desenvolvimento ágil, novas funcionalidades são construídas em eventos 

curtos com duração de tempo chamados iterações. Em empresas maiores, as 

equipes ágeis geralmente adotam um tamanho de iteração padrão e compartilham 
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limites de início e parada para que a maturidade do código seja comparável em cada 

ponto de integração do sistema de limite de iteração.  

Cada iteração representa um incremento valioso da nova funcionalidade, 

realizada através de um padrão que se repete constantemente: planeje a iteração, 

construa e teste histórias, demonstre a nova funcionalidade para as partes 

interessadas, inspecione e adapte, repita.  

A iteração é a “pulsação da agilidade” para a equipe, e as equipes estão 

quase totalmente focadas no desenvolvimento de novas funcionalidades nessas 

caixas de tempo curtas.  

Em uma visão geral, os comprimentos da iteração para todas as equipes são 

os mesmos, pois esse é o modelo organizacional e de gerenciamento mais simples. 

Embora não exista um prazo determinado, a maioria convergiu para um período 

recomendado de duas semanas.  

De acordo com Leffingwell (2011), a unidade básica do desenvolvimento ágil 

é a iteração - a capacidade de coletar um conjunto de histórias de usuários do 

backlog e refinar, codificar, testar e aceitar essas histórias em uma nova linha de 

base integrada em uma caixa de tempo fixa. O objetivo de cada iteração é o mesmo: 

criar um incremento de código potencialmente entregável que seja de valor para os 

usuários. Este é um desafio significativo para a equipe, e dominar o processo leva 

tempo. A Figura 5, ilustra a estrutura de iteração básica. 

Figura 5 – A estrutura de iteração básica 

 

Fonte: Leffingwell (2011). 
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Na sequência, apresenta-se o quadro 8, no qual traça-se um comparativo 

entre as abordagens tradicional e ágil de gerenciamento de projetos.  

Quadro 8 - Características que diferem a abordagem ágil da tradicional. 

Características Abordagem ÁGIL Abordagem Tradicional 

1) Elaboração do 
plano do projeto 

Há dois planos de projeto: a) plano 
geral, que considera o tempo total 
de duração do projeto e apenas os 
produtos principais; b) plano de 
curto prazo, que contém apenas as 
entregas e atividades referentes à 
iteração. 

Plano único de projeto que abrange 
o tempo total do projeto e contém 
produtos, entregas, pacotes de 
trabalho e atividades de forma 
detalhada. 

2) Descrição do 
escopo do projeto 

Descrição do resultado de maneira 
abrangente, desafiadora, ambígua 
e metafórica, que evoluirá ao longo 
do projeto. 

Descrição exata do resultado por 
meio de texto com normas do tipo 
contratuais, números objetivos e 
indicadores de 
desempenho. 

3) Padronização das 
atividades do projeto 

Não há um padrão para a 
descrição das atividades, que 
podem ser escritas na forma de 
histórias, problemas, ações ou 
entregas. Não há uma tentativa de 
organização, 
apenas a priorização do que deve 
ser executado no momento. 

As atividades são descritas de 
maneira padronizada e 
organizadas em diagramas do tipo 
WBS. Contêm código e são 
classificadas em 
conjuntos de pacotes de trabalho, 
atividades ou entregas do projeto.  

4) Horizonte de 
planejamento das 
atividades 

As listas de atividades são válidas 
para uma iteração, que é definida 
como uma fração do tempo total do 
projeto. 

As listas de atividades são válidas 
para o horizonte total do projeto. 

5) Monitoramento e 
controle do projeto 

O acompanhamento é frequente, 
há diferentes tipos de reuniões 
(informais e formais), rápidas e de 
maior duração. Emprega-se 
autogestão. Utilizam-se diferentes 
dispositivos visuais que indicam 
entregas físicas do resultado final. 

Empregam-se relatórios com 
indicadores de desempenho, 
documentos escritos, auditorias e 
análises de transições de fase. As 
reuniões da equipe não são 
frequentes. 

6) Garantia do 
atingimento do escopo 
do projeto 

O cliente avalia, prioriza, adiciona 
ou altera o produto final do projeto, 
conforme a experiência com os 
resultados alcançados. O 
aprendizado é rápido e contínuo. 
A equipe altera as atividades para 
obter os resultados propostos pelo 
cliente. 

O gerente de projeto avalia, 
prioriza, adiciona ou altera as 
atividades do projeto para que os 
resultados estejam em 
conformidade com o escopo do 
projeto assinado com o cliente. 

Fonte: Adaptado de Conforto et al. (2015, p. 13). 
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 Por fim, apresenta-se a abordagem mista. Segundo Conforto et al. (2015), os 

modelos híbridos objetivam maximizar o desempenho do projeto, equilibrando 

previsibilidade e flexibilidade. Com isso, busca-se reduzir os riscos e aumentar a 

inovação, para entregar melhores resultados de negócio. Para alcançar tal proposta, 

o citado modelo combina ferramentas, princípios, práticas e técnicas de diferentes 

abordagens em um processo sistemático que visa adequar a gestão para o contexto 

de negócio e tipo específico de projetos.  

O objetivo é desenvolver modelos que permitam obter previsibilidade com a 

habilidade para desenvolver modelos híbridos por meio da combinação e adaptação 

deve se tornar uma competência necessária para organizações e profissionais que 

atuam com gerenciamento de projetos (CONFORTO et al., 2015). 

Pode-se identificar então um conjunto de características 
principais dos modelos híbridos: 

• São especialmente customizados para atender às 
especificidades do tipo de projeto e ambiente de negócio de 
cada organização. 

• Equilibram previsibilidade, antecipação e minimização de 
riscos com a flexibilidade necessária para inovar e gerar 
resultados de alto impacto. 

• Focam na eliminação de atividades e documentação que não 
adicionam valor para a gestão do projeto e desenvolvimento 
do produto. 

• Proporcionam elevados níveis de colaboração e aprendizado 
para os envolvidos no projeto, inclusive clientes, fornecedores 
e parceiros de desenvolvimento. 

• Combinam princípios, práticas, técnicas ou ferramentas de 
duas ou mais abordagens, por exemplo, elaboração de escopo 
tradicional e planejamento iterativo, ou diferentes níveis de 
planejamento e controle [...]. 

• Combinam disciplina de processos com autogestão das 
equipes. 

• Podem apresentar diferentes papéis e responsabilidades 
trabalhando de forma colaborativa, como é o caso do Gestor 
do Projeto e o Scrum Master, por exemplo, quando se combina 
uma abordagem tradicional com o Scrum (CONFORTO et al., 
2015, p. 12). 

Outro aspecto a ser discutido diz respeito à concepção acerca do que é o 

sucesso de um projeto. Kloppenborg, Manolis e Tesch (2009) afirmam que todas as 
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medidas de sucesso do projeto contêm os fatores tradicionais de sucesso de tempo, 

custo e desempenho. Serrador e Turner (2015) encontraram uma correlação 

significativa entre a eficiência e o sucesso geral do projeto, argumentando que a 

eficiência não deve ser a medida final do sucesso, mas também não pode ser 

ignorada. Atualmente, ainda é feita a distinção entre eficiência do projeto, 

desempenho das partes interessadas e sucesso do projeto. Portanto, define-se o 

status do projeto de maneira a ponderar essas dimensões: 

Eficiência do projeto - atendendo às metas de custo, tempo e 
escopo; 

Sucesso das partes interessadas - satisfazendo as 
expectativas das partes interessadas do projeto, que são os 
melhores juízes do sucesso geral (SERRADOR; TURNER, 
2015, p. 1043). 

2.4 Práticas do processo de ensino-aprendizagem 

Neste item demonstra-se um breve estudo acerca de práticas do processo de 

ensino-aprendizagem ao redor do mundo, aplicadas em instituições de ensino 

superior, e que versam sobre: 

• Aplicação de metodologias ativas para desenvolver competências; 

• Definição de utilização de modelos claros; 

• Passo a passo como fazer; 

• Aplicabilidade a diferentes tipos de cursos. 

Para realizar esta busca, optou-se pela plataforma Scoups, a qual se define 

em tradução livre como plataforma na qual é possível “encontrar rapidamente 

pesquisas relevantes e confiáveis, identifica especialistas e fornece acesso a dados 

confiáveis, métricas e ferramentas analíticas”. 

Para a busca dos artigos, foram utilizados os seguintes termos-chave: String 

("Model” AND "active methodology" AND ("challenge"  OR "application" )). 

Tal busca resultou em 24 artigos; destes, 7 foram selecionados para leitura 

completa pois tentam de alguma forma explicar possíveis métodos, modelos ou 

caminhos para aplicar na prática como metodologia ativa, e como são trabalhadas 

as competências. 

A seguir, apresenta-se síntese dos artigos encontrados. 
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Artigo 1 - Aplicação de teorias contemporâneas de aprendizagem no processo 

educacional – 2020: 

Neste artigo, partindo-se do intuito de investigar a falta de aplicação de 

teorias contemporâneas no processo educacional no Equador, Zambrano e 

Campuzano (2020) discutem o cenário educacional dos últimos anos, novas 

abordagens educacionais, modelos pedagógicos, metodologias ativas e tendências 

educacionais. Argumenta-se que a utilização das teorias e métodos tradicionais 

dificultam o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o monótono e 

desinteressante para os discentes. 

Zambrano e Campuzano (2020) argumentam que os docentes do século XXI 

são constantemente chamados a melhorar sua prática de trabalho, de modo a 

proporcionar uma formação que reflita as habilidades demandadas dos discentes, 

que são chamados a solucionar os problemas da vida cotidiana. Por essa razão, ao 

longo do trabalho, sugere-se sobretudo, que os docentes optem pela utilização do 

que chamam de “novas técnicas educacionais” ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, distanciando-se dos métodos tradicionais e do papel tradicionalista 

do docente transmissor de todo o conhecimento. Assim, possibilitar-se-á a formação 

de discentes aptos a enfrentar os desafios atualmente impostos pela sociedade do 

conhecimento, com pensamento crítico e reflexivo. 

Conforme Zambrano e Campuzano (2020), a utilização de teorias 

contemporâneas do processo de ensino-aprendizagem contribui para o 

aprimoramento do processo educativo e, mesmo tendo diferentes orientações, todas 

têm em comum o fato de inserir o discente como eixo central da educação, além da 

percepção de que o discente é o protagonista de sua própria aprendizagem. Desta 

maneira, o desenvolvimento e a melhoria das habilidades dos discentes se dá por 

meio de uma reorganização das práticas educacionais, levando em conta as 

necessidades dos discentes, seus estilos e ritmos de aprendizagem, além de 

considerar também o funcionamento do cérebro de aprendizagem, sem negligenciar 

a formação do ser humano na parte emocional e humanística. As principais teorias 

contemporâneas cotejadas ao longo do artigo são: teoria das múltiplas inteligências 

(TIM), inteligência emocional, neurociência e construtivismo. 

A seguir, sintetizam-se as teorias apresentadas: 
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Neurociência como disciplina pedagógica: de acordo com Zambrano e 

Campuzano (2020), que citam Mora (2007), o estudo das neurociências apresenta-

se como um novo conhecimento segundo o qual é preciso ensinar com emoção, 

trabalhando para evitar o desinteresse e a desmotivação dos discentes. Conforme 

Campos (2010), a neurociência pode contribuir com as bases neurais do processo 

de ensino-aprendizagem (atenção, memória, raciocínio ou linguagem) e outras 

funções cerebrais, como emoções ou comportamento, que são, dia após dia, 

estimuladas, avaliadas e fortalecidas e, por sua vez, necessárias na sala de aula. 

Inteligência emocional: Zambrano e Campuzano (2020) citam Goleman 

(1996) para definir a Teoria da Inteligência Emocional (TIE), como aquela que 

possibilita o indivíduo identificar seu próprio estado emocional e gerenciá-lo 

adequadamente; habilidade que lhe permitirá compreender e controlar seus 

impulsos, facilitando as relações comunicativas com os outros. Expõem-se algumas 

características, que considerando-se a inteligência emocional, são relevantes para 

que um indivíduo possa solucionar problemas, tais como os propostos em sala de 

aula: a capacidade de auto-motivação e a resistência a decepções; a regulação do 

humor e a capacidade de evitar crises que reduzem as habilidades cognitivas e 

geram expectativas. Neste contexto, segundo Zambrano e Campuzano (2020), que 

se respaldam em Olsson et al. (2003), o docente tem um papel importante que diz 

respeito a ser capaz de influenciar o pensamento dos discentes com sua atitude e 

estado emocional, assim, é substancial que cada docente organize suas aulas de 

maneira que a apreensão de novos aprendizados seja apreciada pelos discentes  

Teoria das Inteligências Múltiplas (TIM): tendo como seu principal expoente 

Gardner (1994; 1999), a TIM desconstrói a noção de que o discente inteligente é 

aquele que tem qualificações brilhantes e que aqueles que não se destacam no 

manuseio das inteligências acadêmicas tradicionais, não são reconhecidos e até se 

consideram mal-sucedidos. Se os sujeitos são distintos e possuem inteligências 

distintas, devem também ser ensinados de diferentes formas, aproveitando e 

valorizando as habilidades e os pontos fortes de todos. Assim, Zambrano e 

Campuzano (2020) propõem uma educação voltada para o indivíduo, comprometida 

com a compreensão e refinamento ideal do perfil cognitivo de cada discente.  
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Conectivismo como teoria do aprendizado: para tratar desta teoria, Zambrano 

e Campuzano (2020) trazem Siemens (2004), segundo o qual o conectivismo surge 

da necessidade de investigar a forma como a mente humana assimila o 

conhecimento como uma rede que se adapta ao meio ambiente na era da 

tecnologia. Fendiwick (2001) afirma que as novas tecnologias da informação e 

comunicação demandam dos educadores uma transformação nas organizações 

curriculares e materiais didáticos. Assim, encontra-se um docente com urgente e 

permanente necessidade de se atualizar e conectar-se a esse ambiente versátil.  

Construtivismo: esta teoria baseia-se nos estudos de Piaget, Brunner, 

Vygotsky e Dewey. Para tratá-la, Zambrano e Campuzano (2020) trazem os textos 

de Jonassen (1991) e Langer (2016). Nesta teoria propõe-se que o ser humano 

aprende ativamente através da percepção física e de suas experiências sociais e 

culturais, de maneira que cada indivíduo é responsável por seu próprio processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, o papel do educador é mediar a construção do 

processo de ensino-aprendizagem, considerando as necessidades e interesses 

sociais e dos discentes. Deste modo, o conhecimento é ativamente construído 

através da contextualização com seus arredores e dos relacionamentos com os 

demais. Zambrano e Campuzano (2020) trazem ainda a perspectiva de Tam (2000), 

de acordo com o qual os docentes construtivistas caracterizam-se pelo 

compartilhamento de conhecimento, de autoridade e de responsabilidade com seus 

discentes, de modo que se configuram mais como guias do que como especialistas. 

Assim, sua atuação vai ser atrelada ao nível de experiências e conhecimento dos 

discentes. Segundo Tam (2000), as ações do docente devem ser um facilitador, 

ajudando os discentes a serem mais ativos, destacando a geração de vínculos entre 

o que eles já sabem e o que é novo, o que está em processo de ensino-

aprendizagem. 

Artigo 2 - Aplicação de metodologias ativas de ensino: Experiência que melhora a 

aprendizagem significativa - Chile 2018: 

O projeto: construção de projetos para resolução de problemas geológicos e 

de engenharia com processamento de informações. Os resultados dos tutoriais 

abordados foram: 
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• Que o discente identifique por meio de um mapa conceitual as atividades a 

serem realizadas para resolver um projeto geológico relacionado aos dados 

sismográficos. 

• Que o discente implemente um aplicativo técnico orientado a computação 

técnica mediante a linguagem Python. 

Neste artigo é apresentada a experiência de incorporação de metodologias 

ativas em disciplinas básicas de Computação e Programação, no curso de Geologia 

da Universidade Católica do Chile, aplicando um projeto baseado em competências 

de aprendizagem. 

Parte-se da perspectiva de que o discente é o principal protagonista e 

arquiteto do seu processo de ensino-aprendizagem, ao passo que o docente é um 

facilitador empoderado de habilidades. Foca-se no processo de ensino-

aprendizagem por meio do desenvolvimento de competências e na aprendizagem 

ativa. Para isso, o docente deve propor atividades motivadoras e desafiadoras, 

orientando os discentes na busca, análise e síntese de informações, ampliando suas 

capacidades para aprender. 

O trabalho está dividido em 5 partes, numeradas de I a V, assim 

denominadas: I – Introdução, II - Aprendizagem, Motivação e Inovação; III – 

Contexto; IV – Descrição da metodologia; V – Resultados; e VI – Conclusões.  

Na sequência destacam-se os itens que trazem mais contribuições: 

No item II estão contidos os referenciais teóricos organizados. Neste item 

tecem-se considerações acerca da aprendizagem, explicitando-se o que processo 

em andamento na Universidade Católica do Norte objetiva uma transição de 

programas curriculares de base objetiva, para programas baseados em 

competências com conteúdo disciplinares, ou programas que demandam um 

conhecimento complexo e inclusivo. Tal transição gera uma mudança radical do 

ponto de vista curricular e dos métodos do processo de ensino-aprendizagem, pois o 

centro do processo passa a ser o discente, descolando-se da formação em que o 

foco é a entrega de informações ou conhecimentos e torna-se um conhecimento 

aplicado. 

Além disso, no que diz respeito à motivação, Barria e Villegas (2017) 

defendem que é necessário promover o estudo relacionado a como e em que 
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circunstâncias o cérebro absorve e armazena informações, afetando positivamente o 

aprendizado. Neste sentido, Barria e Villegas (2017) resumem sete princípios 

essenciais, transcritos a seguir: 

1. Quando iniciam o estudo de um assunto, os discentes partem de algumas 

concepções anteriores do que os cerca, incluindo o conteúdo do tema. 

2. Para assimilar novas competências, elas devem ser incorporadas em uma 

estrutura conceitual que organiza e interliga os fatos para facilitar o acesso e aplicar. 

À medida que os discentes organizam o conhecimento, isso influencia o que 

aprendem e como o utilizam. 

3. A motivação determina, orienta e mantém o aprendizado dos discentes. 

4. O conhecimento é alcançado através da integração e prática com os 

elementos que constituem o campo de trabalho para que as habilidades sejam 

adquiridas e quando aplicar o que aprenderam. 

5. Atividades práticas voltadas para o alcance de objetivos, incluindo a 

retroalimentação, aumentam a qualidade da aprendizagem. 

6. A aprendizagem é afetada pela esfera social, emocional e intelectual da 

classe. 

7. Para alcançar a aprendizagem auto direcionada, os discentes devem ser 

capazes de estimar a dificuldade da tarefa em questão, avaliar suas próprias 

habilidades e conhecimentos, planejar seu trabalho, analisar seus progressos e 

ajustar suas estratégias adequadamente. É adequado fornecer informações 

"metacognitivas" que permitam ao discente estar ciente de sua apreensão e do 

cumprimento das metas estabelecidas. 

Por sua vez, ao tratar de inovação, Barria e Villegas (2017) argumentam que 

só se realiza se houver o explícito objetivo de alterar a realidade atual, modificando 

concepções e atitudes.  

Na parte III, trata-se do contexto em que foram aplicadas as metodologias 

ativas propostas. Expõe-se que a Universidade Católica do Norte, com o objetivo de 

implementar inovação, qualidade e melhoria dos processos de contínua e 

sustentável nos processos de ensino-aprendizagem baseados em competências, 

está em um período de implementação para melhorar os processos e resultados 

acadêmicos. Para tal, a instituição adota uma propositura de projeto educativo no 

qual a formação de novos profissionais é baseada em uma abordagem 

construtivista.  
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Por outro lado, no item IV, apresenta-se a metodologia proposta com suas 

diversas técnicas, recursos, bem como levantamentos e implementação. Barria e 

Villegas (2017) explicitam que o encaminhamento da pesquisa foi realizado em 

quatro etapas distintas, mais a aplicação de dois recursos de coleta de informações. 

De modo breve, descrevem-se tais etapas a seguir: 

1. Descrição do projeto de inovação: para realizar o desenvolvimento do 

projeto e incorporar novas metodologias, os quatro tipos de implementação de 

projeto estiveram envolvidos, buscando realizar as quatro primeiras etapas do ciclo 

de vida do software, trazidas ao escopo do problema do projeto, que são: 

Requisitos, Análise, Construção e Testes. 

2. Metodologias: foram utilizadas a Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP), na qual o produto do processo de ensino-aprendizagem é um projeto ou 

programa de intervenção profissional, em torno do qual todas as atividades de 

treinamento são articuladas, integrando diferentes áreas do conhecimento; além 

disso, utilizou-se o trabalho Colaborativo, método baseado no trabalho em equipe 

dos discentes. Os discentes trabalham juntos para alcançar certos objetivos comuns 

pelos quais todos os membros da equipe são responsáveis. 

3. Técnicas: como estratégia para motivar o estudo definiu-se primeiro 

pesquisar o conhecimento prévio do discente; em seguida, questionar o que ele quer 

aprender; por fim, verificar o que aprendeu.  

4. Recursos tecnológicos: softwares e ambientes para discussão. 

5. Rubrica de Avaliação: utilizou-se uma rubrica de avaliação projetada para a 

implementação desta sessão específica para este trabalho de pesquisa, que avalia a 

implementação do projeto. 

6. Pesquisa metodológica de avaliação da inovação: a formulação das etapas 

foi realizada pensando-se o fornecimento de provas empíricas específicas pelos 

discentes. Para isso foi estabelecida uma programação didática para garantir um 

desenvolvimento bem-sucedido da pesquisa.  

Artigo 3 - Eclectic As A Learning Ecosystem For Higher Education Disruption - 

Portugal 2020: 
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Neste artigo objetiva-se propor e validar uma abordagem, denominada 

ECLECTIC, por meio de um projeto piloto, para o ensino de um componente 

curricular chamado “Novas Tendências em TI”, de um curso de primeiro ciclo de 

Gestão e Sistemas de Informação. Referida abordagem é baseada em técnicas de 

aprendizagem ativa, quais sejam: projeto de grupo, revisão por pares e ensino por 

pares.  

Segundo Moreira et al. (2019), a revisão por pares e o ensino por pares 

relacionam-se diretamente à atenção e ao interesse dos discentes. Na revisão por 

pares possibilita-se que os discentes revisem construtivamente o trabalho de seus 

colegas, sempre com a supervisão e feedback do docente, e sintam-se integrados 

ao trabalho. Por sua vez, no caso do ensino por pares entende-se que sua adoção 

amplia a responsabilidade e o envolvimento dos discentes no processo, pois 

assumem o papel de “docentes” da temática que estão a tratar.  

Intenciona-se, com a utilização da abordagem o desenvolvimento de soft e 

hard skills pelos discentes. Neste sentido, pondera-se que no componente curricular 

em que foi utilizada a abordagem, os discentes devem ser capazes de:  

(1) conhecer as tecnologias emergentes e modelos de negócios associados; 

(2) conhecer as tendências de adoção nas organizações, para analisar as 

estratégias de sua adoção e impactos avaliados;  

(3) adquirir a capacidade de analisar os desafios para os processos de 

negócios e o futuro dos sistemas de informação nas organizações; 

(4) adquirir capacidade de pesquisa, sistematização e estruturação do 

conhecimento. 

Moreira et al. (2019) ponderam também que se faz necessário 

definir/conhecer o perfil dos discentes e seus conhecimentos prévios, básicos para o 

aprimoramento educacional. Com isso, torna-se possível auxiliar na seleção do 

ferramental e dos materiais de ensino adequados. Neste sentido, a partir da análise 

do perfil do grupo, construíram-se alguns materiais, além de estabelecer diretrizes 

para conduzi-los ao longo do curso. A abordagem consiste nas seguintes etapas, 

percorridas em ordem conforme figura 6: 
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Figura 6 – Approach components 

 

Fonte: Moreira et al. (2019, p. 622). 

(A): Análise e definição do perfil dos discentes; 

(B): Escolha de dispositivos, ferramentas; 

(C). Construção ou uso dos materiais que serão utilizados (por exemplo, se 

esses materiais devem ser mais descritivos ou visuais etc.) 

(D). Definição de estratégias de acompanhamento dos estudantes; 

(E). Monitoramento e controle; 

Segundo Moreira et al. (2019), na Abordagem ECLECTIC é necessário 

operacionalizar seis blocos essenciais/momentos. Desta maneira, ao longo do 

semestre do curso, dividido em blocos de 4 semanas, sendo que na primeira aula de 

cada bloco, os grupos, formados por três discentes cada um, são constituídos pelo 

docente e lhes é atribuído um dos tópicos a seguir: 

(1) composições de grupo: pondere-se que é importante a realização do 

trabalho em grupos, proporcionando-se, se possível a rotação dos elementos do 

grupo, para manter o dinamismo e a motivação dos discentes; 

(2) realização de uma minipalestra na qual o docente faz uma breve aula 

expositiva sobre determinados temas/cada uma das disciplinas atribuídas;  

(3) realização de projetos de grupo: pesquisa sobre o tema para a construção 

de um pequeno projeto teórico: neste momento são exploradas as diretrizes da 

técnica de projeto de grupo, sempre com a supervisão do docente quando os 

discentes estão presentes nas aulas; 

(4) revisão por pares: a partir desse momento, dá-se início à segunda fase do 

projeto com a técnica de peer review; aqui os projetos são avaliados pelos próprios 
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grupos, que revisam os trabalhos uns dos outros, além de preencher uma avaliação 

sobre ele, sendo esta avaliação parte da avaliação final de cada grupo de membros. 

Nesta fase, o docente avalia o trabalho e avalia as revisões apresentadas pelos 

discentes. As revisões são enviadas aos autores dos Trabalhos que devem fazer 

correções/alterações sugeridas pelos seus pares, após a supervisão do docente, 

que analisa e verifica as alterações propostas. Os grupos submetem a versão final 

no Sistema de Gestão de Aprendizagem Moodle.  

(5) ensino entre pares: neste momento as aulas são ministradas pelos 

discentes aos demais discentes sobre o tema que trabalharam, aplicando-se o 

ensino por pares e utilizando-se uma grade de avaliação específica.  

(6) controle de processo: em cada fase é realizado um controle de processo 

para certificar a aplicação da abordagem, atendendo a seu propósito; este controle 

operacionaliza-se, de um lado, por meio da observação direta durante as aulas e, 

por outro, por meio de questões colocadas por outro docente que não está envolvido 

no processo, gerando independência. Assim, munidos das informações de controle 

coletadas, ao final de cada projeto é implementada uma ação de melhoria para o 

próximo projeto. 

  Ao final, depois de cumprir as seis etapas, inicia-se uma nova “rodada”, 

redistribuindo-se os discentes nos grupos de trabalho, de modo a garantir que 

praticamente todos os discentes trabalhassem com todos.  

Moreira et al. (2019) relatam que ao final do semestre, os projetos produzidos 

são compartilhados por todos os discentes, apresentadas como anais de 

conferências, e utilizados como material base de estudo para o exame final. 

Ademais, expõem que os resultados obtidos, com essa nova abordagem, permitiram 

promover o engajamento dos discentes dentro e fora da sala de aula e alcançar uma 

taxa de aprovação superior a 80%. Por fim, destacam que a abordagem 

indiretamente também contribui para o desenvolvimento de competências digitais. 

Especificamente sobre a avalição, Moreira et al. (2019) enfatizam ainda que 

ao longo da aplicação da abordagem foram definidos e utilizados dois instrumentos 

de avaliação: uma grade para avaliações de revisão por pares e uma grade para 

avaliações orais durante o uso da técnica de ensino por pares. Ademais, para 

garantir uma avaliação individualizada, os discentes são submetidos ainda a um 

exame final sobre todas as temáticas incluídas nos projetos de todos os grupos. 

Assim, todos os documentos são avaliados pelo docente do curso, sendo a nota final 
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composta por um conjunto de componentes relacionados aos diversos projetos e ao 

resultado do exame final.  

Artigo 4 - A Universidade Empreendedora e a Formação pela Inovação das Novas 

Gerações – Portugal, 2019: 

Ao longo deste artigo Rosa, Rosa e Rocha (2019) apresentam a experiência 

piloto do Laboratório de Função Autônoma Cardiovascular do Centro Cardiovascular 

da Universidade de Lisboa, interligando diferentes saberes acadêmicos e científicos 

com a sociedade, como forma de estimular o prazer pela ciência e pela pesquisa em 

crianças. 

Segundo Rosa, Rosa e Rocha (2019), na comunidade acadêmica e no âmbito 

do processo ensino-aprendizagem, é sempre discutido como despertar as gerações 

mais jovens para pesquisa e para inovação. Os autores argumentam que existem 

distintos métodos ativos que têm se destacado positivamente nesse processo.  

Neste sentido, o artigo citado trabalha com a relação entre a universidade e a 

sociedade como um todo, ponderando que há distintos atores que podem entremear 

tal aproximação. Se de um lado há os responsáveis pela geração de conhecimento 

científico, tais como universidades, centros tecnológicos, instituições de pesquisa 

etc.; por outro há aqueles que são responsáveis pela economia e que demandam 

soluções. Assim, cabível uma e necessária uma maior interação com a comunidade, 

seja nas proximidades, seja no próprio campus. Tal aproximação pode ser a chave 

para mobilizar a aprendizagem ativa, conforme o exposto, sendo capaz de despertar 

o empreendedorismo individual, o interesse pela pesquisa e pela ciência, além do 

potencial de inovação dos discentes. Ademais, argumenta-se que tal interação, é 

capaz de estimular a criatividade e o desenvolvimento de habilidades e 

competências, além de proporcionar um ambiente de ação-reflexão-ação, 

contribuindo para a formação crítica e social, bem como a autonomia dos jovens 

discentes. 

Diante de tais considerações, narra-se que no projeto mais especificamente 

descrito ao longo do artigo, o Laboratório de Função Autônoma Cardiovascular 

(CAF-Lab), da Universidade de Lisboa, atuou como mentor e consultor de uma 

equipe brasileira de jovens pesquisadores, que tinha como objetivo, no âmbito de 
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uma competição nacional de Portugal, construir uma solução para melhorar a 

qualidade do sono dos astronautas. Sob a orientação e o apoio docente, os 

discentes projetaram uma tampa com sensores produzindo micro vibrações em 

áreas demarcadas para aliviar os pontos de tensão e promover o relaxamento. 

Rosa, Rosa e Rocha (2019) explicitam que a CAF-Lab, por meio de 

videoconferências semanais, realizadas ao longo de 2 meses, apoiou 

cientificamente o projeto. Durante as videoconferências, aspectos teóricos da 

fisiologia aeroespacial, física e ciência da computação foram discutidos com o 

especialista em laboratório da CAF.  

Após a realização do projeto, aplicou-se uma breve pesquisa de satisfação 

com os discentes participantes, a qual, segundo os autores, indicou uma forte e 

positiva relação entre as percepções dos discentes sobre sua interação durante o 

projeto e suas percepções da qualidade e quantidade da experiência de 

aprendizagem. O grupo de discentes, de acordo com os autores, manifestou-se 

quanto à facilidade e à simplicidade da aprendizagem dos conceitos teóricos, se 

comparados às abordagens tradicionais.  

Ao tecer as considerações finais do artigo, Rosa, Rosa e Rocha (2019) 

defendem que acreditam ter contribuído para o desenvolvimento de um aprendizado 

produtivo em relação à ciência e ao ambiente de inovação dos discentes 

participantes. Além disso, creem ter demonstrado que as metodologias interativas e 

ativas de sala de aula podem superar o monótono, e menos atrativo, processo de 

ensino tradicional, aproximando o discente da construção do conhecimento.   

Artigo 5 - As competências do professor na educação superior para a aprendizagem 

dos Millennials e seus sucessores – Brasil, 2019: 

Ao longo deste artigo trabalha-se realiza-se uma reflexão acerca dos desafios 

trazidos pelos Millenials e por seus sucessores no ensino superior, partindo-se do 

pressuposto de que os modelos convencionais de ensino não são mais eficazes 

para alcançar os objetivos do processo de ensino-aprendizagem perseguidos pelas 

novas gerações de discentes. 

Tal análise é realizada considerando-se que estes sujeitos comportam-se de 

novas maneiras, relacionando-se de modo mais ativo com as tecnologias e com a 

informação, estando permanentemente conectados, são mais colaborativos, 

trabalham em equipe e são hábeis com multitarefas (MONACO; MARTIN, 2007). 



87 

 

 
 

Concomitantemente, segundo Freitas, Guimarães e Menezes (2019) vivencia-se um 

momento de constante evolução, em que, ademais, observa-se uma mudança na 

estrutura organizacional do ensino superior, um forte impacto das TICs no 

compartilhamento e na criação de conhecimento, bem como uma atualização das 

demandas profissionais. 

Desta forma, Freitas, Guimarães e Menezes (2019) consideram essencial 

que, não somente o discente, mas também o docente desenvolva as competências 

necessárias ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Assim, o texto busca 

identificar quais competências são necessárias ao docente da educação superior, 

para mobilizar o processo de ensino-aprendizagem dos Millenials e de seus 

sucessores.  

Para tratar do conceito de competência, Freitas, Guimarães e Menezes 

(2019) evocam Gil (2013, p. 37) e Masetto (2012, p. 15), os quais partem de 

Perrenoud (2000, p. 15). Segundo Perrenoud (2000), as competências mobilizam e 

integram os recursos cognitivos; a mobilização a que se refere é pertinente ao 

contexto de cada situação; o exercício da competência passa por esquemas 

mentais; e as competências profissionais se constroem pela formação e pelas 

práticas diárias do docente. 

Algumas das questões sobre a prática docente ponderadas ao longo do 

artigo, trazidas por Masetto (2012, p. 18), são: como trabalhar com a quantidade de 

informações que está disponibilizada para todos? Como se manter atualizado com 

todas as informações existentes? Como subsidiar os discentes com informações 

relevantes? Como trabalhar com conteúdos em aula? Como ajudar os discentes a 

utilizarem criticamente a internet? O que se deve ensinar? O que o discente precisa 

aprender? Qual o papel do docente?  

Buscando respostas às problemáticas expostas, Freitas, Guimarães e 

Menezes (2019) explanam que realizaram um levantamento bibliográfico, 

explicitando os critérios de busca, inclusão e exclusão de documentos que tratam da 

temática. Após a aplicação dos critérios, a análise dos documentos restantes, que 

somam 18 (dezoito), possibilitou identificar oito principais competências do docente 

na educação superior necessárias para a mobilização do processo de ensino-
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aprendizagem dos Millenials e seus sucessores. Listam-se, a seguir, as mais 

recorrentes: 

1 - Utilizar metodologias ativas (citada em 15 artigos - 83%): segundo 

apresentado pelos autores, os discentes de ensino superior têm preferido um 

ambiente do processo de ensino-aprendizagem orientado a equipes e de 

colaboração. Conforme exposto, sob o ponto de vista de Thaler (2013, p. 270), os 

Millenials reagem melhor em oportunidades de aprendizagem ativa e em atividades 

que maximizam a interação entre eles, como grupos de discussão ou projetos.  

2 - Promover ambiente dinâmico para o processo de ensino-aprendizagem 

(citada em 14 artigos - 78%): expõe-se que a intensificação do uso das TICs pode 

ser crucial para o engajamento dos discentes, já que as tecnologias possibilitam, por 

exemplo, a criação de comunidades virtuais de aprendizes, num ambiente dinâmico 

em que são compartilhados arquivos e recursos de aprendizagem (SANDARS; 

MORRISON, 2007, p. 87).  

3 - Facilitar o processo educativo (citada em 10 artigos - 56%): neste item, 

reforça-se a importância de o docente desempenhar a função de facilitadores do 

processo de ensino-aprendizagem e não mais cumprir o tradicional papel de ofertar 

conteúdos e informações. Neste item, os autores trazem as reflexões de Therrell e 

Dunneback (2015, p. 58), os quais destacam quatro fatores da prática docente que 

impedem o processo de ensino-aprendizagem dos discentes, sendo eles: I - nível 

apropriado de desafio; II - falta de estímulo; III - falta de paixão ou entusiasmo; e IV - 

falta de atenção. Diante disso, os autores alegam que ser um facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem requer dos docentes a capacidade de propor atividades 

que desafiem seus discentes em um nível adequado de dificuldade, estimulando-os 

na busca de aprendizado e conhecimento; o entusiasmo pelo exercício de sua 

profissão e a demonstração de atenção para com seus aprendizes. Em síntese, 

Therrell e Dunneback (2015, p. 61, tradução nossa) afirmam que “(...) os discentes 

parecem querer docentes que ensinem com coração, isto é, com paixão, entusiasmo 

e atenção, que, por sua vez, podem ser práticas vitais para aumentar a motivação 

deles para aprender”. 

4 - Desenvolver o uso de TICs em prol do processo de ensino-aprendizagem 

(citada em 10 artigos - 56%): ao tratar desta competência, reforça-se a concepção 

de que os Millenials apresentam domínio e experiência com as TICs, facilitando a 

interação com outros indivíduos. Assim, de acordo com os autores, cabe ao docente, 
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tendo em vista este ambiente de constante interação, orientar em prol do processo 

de ensino-aprendizagem, que se torna um processo em rede, facilitado pelas TICs; 

reforçando-se que no papel de facilitador, o docente ensina aos discentes como 

aprender, interpretar, aplicar e criticar os temas propostos. Isto é, trata-se não só de 

fomentar o uso das tecnologias, mas sim de desenvolver nos discentes a 

competência de utilização da tecnologia como uma ferramenta para o processo de 

ensino-aprendizagem. Pondera-se ainda que é necessário que o docente detenha 

conhecimentos técnicos suficientes para orientar os discentes na escolha das 

ferramentas tecnológicas a serem utilizadas. Citam-se, ao longo da explanação 

desta competência, diversos recursos que podem ser utilizados, tais como uso e 

produção de wikis e blogs, uso de tecnologias móveis e aplicativos, propositura de 

leituras que possam ser concluídas em tablets ou smartphones; incentivo à 

colaboração por meio de redes sociais e grupos de discussão, reforço de conceitos 

por meio de vídeos disponíveis no Youtube, e jogos interativos como o Kahoot® e 

Socrative®. 

Além destas 4 competências, outras 4 aparecem listadas, estando todas elas 

organizadas no quadro 9. 

Quadro 9 - Características das competências do professor na educação superior, por 
categorias. 

Categorias 

(MASETTO, 2012) 
Competências Características 

(1) Mediar o processo 
de aprendizagem 

Facilitar o processo educativo 
- Adequação do nível de dificuldade 
- Entusiasmo pelo exercício da profissão 
- Demonstração de atenção com o 
aprendiz 

Planejar o desenvolvimento da 
aprendizagem 

- Planejamento dos recursos de ensino-
aprendizagem 
- Colocação do estudante no centro do 
processo de aprendizagem 
- Sensibilização para mudança 

(2) Aperfeiçoar a 
capacidade de pensar 

Estimular o pensamento crítico 
dos estudantes 

- Desenvolvimento da habilidade de 
comunicação 
- Compreensão profunda das 
informações recebidas 
- Desenvolvimento da crítica: debates, 
estudos de caso, dramatizações, 
simulações, práticas de jornalismo.  

(3) Construir um 
processo coletivo de 
aprendizagem 

Promover ambiente dinâmico 
para ensino-aprendizagem 

- Intensificação do uso de TICs 
- Engajamento dos estudantes 
- Exploração de novos ambientes para a 
aprendizagem 
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Aplicar modelo de parceria no 

processo educacional 

- Promoção da criatividade, confiança, 
empatia e cuidado entre os integrantes 
do processo educacional 
- Desenvolvimento da autonomia dos 
estudantes 
- Priorização dos relacionamentos 

(4) Dominar o uso das 
TIC’s 

Desenvolver o uso das TIC’s 
em prol da aprendizagem 

- Orientação do uso adequado das TIC’s 
- Utilização das TIC’s como suporte e 
não fim da atividade educacional 
- Conhecimento técnico suficiente dos 
docentes 

(5) Desenvolver o 
processo de avaliação 

Definir estratégias para 
avaliação da aprendizagem 

- Elaboração de planos de ensino 
- Realização de avaliação contínua e 
feedbacks frequentes 
- Utilização de rubricas 

(6) Implantar técnicas 
participativas 

Utilizar metodologias ativas 

- Incentivo à interação e à colaboração 
- Atividades baseadas em problemas 
- Trabalhos práticos e atividades 
experienciais 

Fonte: Adaptado de Freitas, Guimarães e Menezes (2019, p. 247). 

Estimular o pensamento crítico dos discentes: Freitas, Guimarães e Menezes 

(2019) expõem que, segundo Monaco e Martin (2007, p. 45), o pensamento crítico 

se desenvolve quando a prática docente se caracteriza pelo incentivo ao processo 

de ensino-aprendizagem, dando conta de tratar de princípios e de conceitos e sobre 

a organização do conhecimento, aprimorando a retenção e recuperação de 

informações. Assim, sugerem-se práticas como a realização de apresentações orais, 

além da preparação de textos e de cartazes, por serem fáceis de implementar e por 

ajudarem no desenvolvimento da comunicação dos discentes e na compreensão 

mais aprofundada das informações recebidas. 

Planejar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem: segundo 

os autores, é crucial a alocação adequada de recursos materiais e de tempo para a 

realização de atividades, sob pena de comprometer os resultados do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Definir estratégias para avaliação do processo de ensino-aprendizagem: ao 

tratar desta competência, os autores referem-se à relevância de oferecer feedback 

das atividades realizadas aos discentes, além do estabelecimento diretrizes claras 

acerca de como será a avaliação; o que pode ser materializado por meio da 

organização de um plano de ensino.  

Aplicar modelo de parceria no processo educacional: aplica-se aqui, conforme 

o exposto pelos autores, a percepção de que docente e discente estão trabalhando 

juntos, de maneira que os discentes não são mais meros receptores passivos do 
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conhecimento transferido pelo docente. Neste sentido, Freitas, Guimarães e 

Menezes (2019) citam Osman (2018, p. 189–190) para argumentar que quando o 

docente deixa a posição de detentor absoluto do conhecimento e fomenta a parceria 

com os discentes, faz com que os discentes se tornem cocriadores do ambiente de 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo criatividade, confiança, empatia e 

cuidado entres os integrantes do processo educacional. 

Após a apresentação do corpus de análise, Freitas, Guimarães e Menezes 

(2019) reiteram a noção de mutabilidade do docente de ensino superior ao longo 

deste século, reforçando que as circunstâncias presentes e futuras, além do novo 

perfil das gerações, demandam do docente não somente conhecimento técnico, mas 

também o uso de outras competências, tais como as citadas.  

Artigo 6 - Desafios de Manter o Engajamento do Discente em uma Disciplina 100% 

PBL: Avaliando o Percentual da Nota Individual e Projetos Desenvolvidos em Time – 

Portugal, 2016: 

Neste artigo, propõe-se discutir as relações entre a aplicação da metodologia 

PBL, respectiva avaliação, e a motivação e o engajamento de discentes de 

engenharia civil e mecânica.  

Segundo Chagas (2016), a motivação é fator chave para a aplicação de 

referida metodologia ao longo de uma disciplina, pois o discente precisa entender os 

benefícios de trabalhar desenvolvendo conceitos através da aplicação real em 

projetos. Se houver motivação há maiores chances de o discente melhorar seu 

desempenho ao longo de sua formação. Citam-se, ainda, para tratar da relação 

entre motivação e aproveitamento, Pintrich e DeGroot (1990), conforme os quais 

autoaprendizagem é impulsionada por elementos como motivação para aprender, 

estratégias cognitivas e metacognitivas e persistência. 

No que diz respeito à aplicação de PBL, Chagas (2016) argumenta que é 

necessário: 

• Considerar diferentes objetivos que podem ser atingidos com projetos; 

• Ter atividades para envolver o discente e levá-lo a atingir as metas; 

• Conduzir as atividades a um produto (exemplo um modelo de negócios); 

• Avaliar através do desenvolvimento de um processo contínuo. 
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Por sua vez, ao tratar da experiência em si, Chagas (2016) narra que, na 

disciplina de Mecânica dos Fluidos foi utilizada a metodologia PBL, sendo que, em 

2014, a nota dos discentes foi composta na seguinte conformidade: 70% 

decorrentes de projetos entregáveis, e 30% atinentes à avaliação individual do 

discente. Em 2015, realizando um comparativo e buscando um ponto de equilíbrio 

para estruturar a disciplina de maneira a melhorar o aproveitamento do engajamento 

dos discentes, inverteu-se o processo.  

Chagas (2016) explana, ademais, que em momento anterior ao trabalho com 

os discentes, ao longo de um semestre, fora realizado um estudo para adaptar a 

ementa tradicional ao novo modelo, seguindo-se as seguintes etapas: 

• Levantamento e estudo da ementa original; 

• Divisão da ementa em três grupos, focando a aplicação de projetos 

diferenciados; 

• Definição e divisão de conceitos chaves por grupo; 

• Definição dos projetos a serem desenvolvidos e estudados durante o 

semestre; 

• Elaboração de um cronograma de atividades a serem cumpridas pelo 

discente; 

• Processo de Avaliação. 

Ao enfocar especificamente o processo avaliativo, pondera-se que a 

avaliação da disciplina foi pensada para ocorrer de modo contínuo. Fora pensada 

uma avaliação que se deu ao longo da realização das atividades em sala de aula e 

do desenvolvimento dos projetos, enfocando-se o engajamento dos discentes nas 

atividades individuais e em grupo. Deste modo, configura-se um contínuo processo, 

com atividades aula a aula, gerando, cada uma delas, um entregável a ser avaliado. 

Chagas (2016) expõe ainda que a proposta de trabalho com PBL, defendida 

ao longo do artigo, foi realizada levando-se em consideração o perfil do engenheiro 

demandado pelo mercado de trabalho. Além disso, consideram-se também as 

necessidades de impulsionar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem em 

gerenciamento de projetos, fomentar o trabalho em equipe, refinar as habilidades de 

relacionamento interpessoal e de comunicação dos discentes. Tendo em vista tais 

demandas e ponderando as circunstâncias do mundo contemporâneo, a exemplo da 

grande quantidade de informações disponíveis e das facilidades trazidas pela 
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tecnologia, argumenta-se que é imprescindível pensar novos modelos de 

aprendizado, nos quais o discente torna-se também responsável por seu processo 

de ensino-aprendizagem.  

Artigo 7 - Ensino de ética para futuros psicólogos: Desafios e o modelo de uma 

experiência de um professor de psicologia universitária em um país em 

desenvolvimento – Brasil, 2008: 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos docentes ao serem 

incumbidos da missão de “ensinar ética profissional”, Quayle (2009) tece 

considerações acerca desta problemática. Considerando-se o desenvolvimento 

deste componente curricular em um curso superior de psicologia, de uma 

universidade brasileira, apresentam-se as escolhas pedagógicas, que segundo a 

autora, foram utilizadas para cumprir esta missão, fazendo com que de algum modo 

a temática fosse também vista como significativa para os discentes, em sua carreira 

escolhida e em sua vida. 

Observa-se a partir do exposto por Quayle (2009), que foram cumpridas as 

seguintes etapas ao longo do semestre, com duração de cerca de 15 semanas, em 

que docente e discentes tinham em média 3 horas de contato com a temática por 

semana:  

1º Passo: opção por apresentar a teoria do curso a partir de situações 

concretas e desafiadoras, isto é, definição de que o curso se desenvolveria a partir 

do trabalho com situações da ''vida real'', em essência, uma abordagem caso-

estudo. Conforme exposto pela autora, a proposta, inspirada no PBL, era fornecer 

cases reais como alimento para o pensamento; 

2º Passo: divisão dos discentes em turmas, conforme o campus e a hora do 

dia. A partir daqui, enfoca-se o plano de aula/curso da disciplina, estabelecendo-se, 

conforme a temática, estratégias adequadas para as classes, conforme se observa: 

3º Passo: Trabalho com a unidade 1, Introdução à Ética Profissional, com 

duração de cerca de 3 semanas: segundo a autora, esta unidade, de modo geral, 

demandava uma pequena apresentação oral do docente, habitualmente seguida de 

um estímulo/material provocativo, tais como parágrafos de um livro ou um jornal para 

trabalhar em pequenos grupos, partindo-se do ponto de vista do trabalho com PBL; 
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4º Passo: Trabalho com a unidade 2, Ética Profissional e dilemas cotidianos 

nas diferentes áreas da psicologia profissional, com duração de cerca de 10 

semanas: agindo como tutor, ao docente cabe, nesta unidade, apresentar um caso 

por escrito aos discentes, divididos em pequenos grupos. A partir do caso, os 

discentes, incentivados pelo tutor, discutiriam os aspectos profissionais e éticos, 

utilizando o código de ética como guia.  

5º Passo: Trabalho com a unidade 3, Ética e Mercado, além da avaliação do 

curso e dos discentes, com duração de cerca de 2 semanas: possibilidade de que os 

discentes trouxessem seus ''próprios casos'' para a aula, incentivando e aumentando 

a participação dos discentes na aula. Tais casos foram coletados de fontes de mídia, 

de experiências pessoais e de amigos. Ademais, foram utilizados alguns filmes, ou 

ao menos trechos deles, para ilustrar potenciais problemas éticos. 

Após tal exposição, Quayle (2009) expõe que até então tinha uma devolutiva 

positiva dos discentes acerca da utilização de tais estratégias. Além disso, deixa 

clara sua abertura à devolutiva dos discentes e às mudanças de abordagem. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 Lakatos e Marconi (2003, p. 83) definem o método como: 

[...] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a 
ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 
cientista. 

Da conceituação, tendo em vista a imprescindibilidade da descrição 

metodológica para o trabalho acadêmico-científico, buscando responder à questão 

de pesquisa proposta, bem como para que os objetivos de pesquisa já expostos 

sejam alcançados, neste capítulo, apresentar-se-ão as considerações acerca do 

roteiro utilizado no presente trabalho. Conforme constante nos próximos tópicos, 

emprega-se uma abordagem de pesquisa qualitativa, calcada nas pesquisas 

bibliográfica e documental, além de constituída como estudo de caso. Ademais, 

coletam-se dados por meio de questionário encaminhado a participantes.   

3.1 Abordagem da pesquisa 

O trabalho se utiliza de uma abordagem de pesquisa qualitativa. Segundo 

Godoy (1995, p.21), a pesquisa qualitativa é aquela parte de uma perspectiva 

segundo a qual: 

[...] um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 
em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 
perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 
buscando captar" o fenômeno em estudo a partir da 
perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos 
os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são 
coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 
fenômeno. [...] 

Considerando que o presente trabalho se propõe a investigar as relações 

entre o desenvolvimento de competências no ensino superior, estratégias de gestão 

de projetos e a execução de desafios reais, infere-se que seja este o caminho 

metodológico mais adequado, pois de tais conexões derivam resultados demasiado 

complexos, requerendo análises de múltiplos pontos de vista. 
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3.2 Procedimento da pesquisa 

A presente abordagem de pesquisa qualitativa é subsidiada pela elaboração 

de pesquisa bibliográfica acerca de temas como ensino por competências, gestão de 

projetos, aprendizagem ativa, múltiplas inteligências, dentre outros, e também pela 

pesquisa documental em bases como a LDB de 1996, os Pareceres sobre o ensino 

superior emitidos por órgãos administrados pelo Ministério da Educação (MEC), 

além de documentos sobre o ensino superior tecnológico.  

No que tange às pesquisas bibliográfica e documental, Gil (2002) esclarece 

que há semelhanças entre estas duas estratégias de coleta de dados, ao menos no 

que diz respeito aos passos que devem ser cumpridos para seu desenvolvimento. 

Porém, ressalta que ambas se diferenciam quanto às fontes de pesquisa utilizadas. 

Neste sentido, o autor afirma que: 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 
das contribuições dos diversos autores sobre determinado 
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 
2002, p.45). 

Por sua vez, o estudo de caso propõe-se a investigação dos fenômenos 

tendo em vista o contexto em que ocorrem, podendo embasar-se, no que diz 

respeito a suas fontes, na coleta de informações, por meio de entrevistas e/ou 

questionários, com os envolvidos no fenômeno (YIN, 2015). Tal movimento é o que 

se efetiva na presente pesquisa, em que, conforme descrito adiante, utiliza-se 

também a coleta de dados por meio de questionários encaminhados aos discentes e 

egressos da IES.   

3.3 Cenário da Pesquisa 

Cotia, cidade sede da IES que é base para a presente pesquisa, é um 

município do estado de São Paulo, localizado entre a capital e o interior do estado, 

sendo considerada uma área de expansão da região metropolitana de São Paulo.  

Conforme o informado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 

(EMPLASA, 2020), Cotia ocupa uma área de 323,99 quilômetros quadrados e 

configura-se como o município que possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) da 

porção sudoeste da região metropolitana, na qual está inserida juntamente com os 

municípios de Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São 



97 

 

 
 

Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. No que diz respeito 

ao contingente populacional, segundo informações do último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano de 2010, a população de Cotia 

era de 201.150 habitantes, com estimativa de alcançar os 249.210 habitantes no ano 

de 2019.  

Por sua vez, a IES que é a base para o desenvolvimento do presente 

trabalho, é uma instituição estadual, inaugurada no ano de 2014 e que se configura 

como a única IES pública do município. São oferecidos quatro cursos superiores de 

tecnologia pela instituição sendo que todos os cursos têm duração de 6 semestres. 

No âmbito de um destes cursos, são propostas e realizadas as atividades baseadas 

nos desafios reais, desde o ano de sua inauguração em 2014. 

3.4 Coleta de Dados 

Visando operacionalizar a coleta de dados, inicialmente elaborou-se um 

questionário, o qual será denominado de Questionário Um, composto de 20 

perguntas abertas (Apêndice A), que foi aplicado por plataforma online no período 

de 28 a 31 de março de 2020. O Questionário Um foi enviado a 12 egressos que 

tiveram papéis de destaque nos projetos realizados ao longo do curso. O objetivo foi 

analisar as respostas abertas e ter base para elaborar novo questionário com 

perguntas fechadas a ser enviado para todos os demais egressos do curso.  

Por meio da análise das respostas coletadas no Questionário Um foi possível 

elaborar um novo questionário, o qual denominou-se Questionário Dois, composto 

de 20 questões (Apêndice B) divididas em perguntas abertas e fechadas, que foi 

aplicado por plataforma online no período de 27 de junho a 24 de setembro de 2020. 

O Questionário Dois foi enviado para todos os discentes egressos do CST por meio 

de um e-mail convidando-os a participarem da pesquisa. Sendo que, de uma 

população de 256 egressos do CST, a pesquisa foi respondida por 76 indivíduos. 

Esclareça-se que tais entrevistados, ao longo de sua formação no ensino 

superior tecnológico, participaram da execução de projetos baseados no roteiro 

proposto nos quais se propunha uma formação mais voltada ao desenvolvimento de 

competências e ao atendimento às demandas do mundo moderno, por meio da 

solução de desafios reais.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados analisados e discutidos são do Questionário Dois, com um total 

de 76 respostas enviadas por egressos do CST que, depois de tratadas e analisadas 

pelo pesquisador, forneceram informações possibilitando concluir que o roteiro 

desenvolvido para o processo de ensino-aprendizagem baseado na resolução de 

desafios reais foi aceito pelos discentes e teve efetividade no desenvolvimento de 

competências. 

4.1 Análise do Resultado 

A fim de avaliar os resultados obtidos com o Questionário Dois online, 

analisaram-se os dados das questões fechadas por meio de gráficos na forma de 

pizza e em tabelas advindas do Excel, destacando a porcentagem para cada 

resposta. Também analisou-se individualmente e em sua integridade os discursos 

dissertativos advindos das questões abertas do questionário. 

4.2 Resultados da pesquisa 

A análise das questões 08, 13, 15, 16 e 17, do Questionário Dois, foi 

realizada com base na Escala de Likert; por sua vez, as questões 09,10,11 e 20 

foram analisadas por meio de tabelas com as respostas mais escolhidas 

organizadas em ordem decrescente; além disso, as questões 02, 03, 12, 18 e 19 

foram analisadas por meio de alternativas pré-estabelecidas pelo pesquisador com 

base nas respostas obtidas com o Questionário Um, enviado a 12 egressos. Todas 

as questões foram elaboradas com o objetivo de entender a efetividade da aplicação 

do roteiro de ensino-aprendizagem proposto, baseado na resolução de desafios 

reais. 
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Figura 7 – Questões 02 e 03 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

O objetivo das questões 02 e 03 do Questionário Dois foi traçar o perfil dos 

discentes da faculdade. Ao analisar as respostas, observa-se que 84% dos 

respondentes cursavam a sua primeira graduação; além disso, 70% deles 

encontravam-se na faixa de até 25 anos, podendo ser enquadrados como geração 

Millenials e/ou geração Z. Como abordado no capítulo 2.4, essas gerações possuem 

preferência pela aprendizagem ativa, ou seja, optam pela aprendizagem que valoriza 

o trabalho em equipe, a colaboração, a atuação em grupos de discussão e/ou 

projetos.  

Essas gerações por terem contato e costume de lidar com as TICs, como 

abordado no capítulo 2.4, são gerações que precisam de um docente que seja um 

facilitador dos processos de ensino-aprendizagem, pois a oferta de conteúdos e 

informações passou a ser desempenhada pelas TICs. Necessário recordar que ser 

um facilitador do processo de ensino-aprendizagem significa ter a capacidade de 

propor desafios com nível adequado de dificuldade, que estimulem, nos Millenials e 

Z’s, a busca pelo aprendizado e pela construção de conhecimento. 
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02 - Qual sua idade ao ingressar na 
faculdade?

 Até 21 22 a 25 26 a 30
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03 - Você já possuía alguma formação 
no ensino superior?

Sim Não
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Figura 8 – Questão 08 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

 Conforme estudado no capítulo 2.4, os docentes do século XXI precisam 

atualizar seus métodos de ensino, de modo a trabalhar as habilidades e 

competências dos discentes. A resolução de problemas da vida cotidiana surge 

como solução para tais necessidades, com potencial para tornar os estudantes 

capazes de lidar com os desafios enfrentados na sociedade contemporânea.  

De acordo com a taxonomia de Bloom (capítulo 2.3.3), os níveis educacionais 

são classificados de modo a organizar os níveis de aquisição das habilidades 

cognitivas pelos discentes, sendo Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, 

Síntese e Avaliação.  

Considerando que os projetos propostos pelo pesquisador possuem como 

pressuposto o desenvolvimento de competências através da resolução de desafios 

reais, considera-se que os discentes passam por todos os níveis educacionais de 

Bloom. Tal afirmação se justifica ao ponderar que durante a realização/execução 

dos projetos/desafios, os discentes precisam buscar conhecimento, compreendê-lo à 

luz das circunstâncias impostas; tomar decisões, ao lidar com problemas da vida 

cotidiana, de modo que exercitam a aplicação e análise; além de trabalhar em 

1%
3%

4%

43%

49%

08 - Você acredita que o desenvolvimento do projeto foi efetivo para seu 
aprendizado ao longo do curso?  

Não foi efetivo; Pouco efetivo; Indiferente; Foi efetivo; Foi muito efetivo.
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equipe e gerar uma entrega final, praticando a síntese e a avaliação acerca de suas 

atuações e de seus pares. 

Ademais, o gráfico da questão 08 do Questionário Dois evidencia a aceitação 

entre os discentes do roteiro de ensino-aprendizagem proposto pelo pesquisador, 

pois observa-se que, conforme soma das variações de porcentagens apresentadas 

pela Escala Likert, 92% dos egressos afirmam que desenvolver projetos teve 

efetividade para o aprendizado durante o curso; destes, 49% selecionaram ser muito 

efetivo. Portanto, é possível concluir que o roteiro de ensino-aprendizagem baseado 

no desenvolvimento de desafios reais é aceito e reconhecido pelos discentes, bem 

como se enquadra no modelo de aprendizagem ativa requerida pelos Millenials e 

Z’s. 

Quadro 10 – Questão 09 do Questionário Dois 

09 - Quais foram os desafios enfrentados na execução do projeto? 

Alternativas 
Quantidade 
de egressos 

Porcentagem 

Conseguir levantar o dinheiro necessário para realizar o projeto 45 59% 

Lidar com as pessoas do meu grupo 43 57% 

Resolver burocracias 43 57% 

Encontrar patrocinadores para o projeto 43 57% 

Me manter motivado e/ou aos meus colegas durante a realização do 
projeto 

37 49% 

Lidar com a pressão 32 42% 

Aprender a seguir um cronograma e respeitar os prazos 31 41% 

Aprender a negociar com as pessoas 30 39% 

Aprender a dividir tarefas entre os integrantes do grupo 28 37% 

A comunicação entre o grupo 28 37% 

Lidar com responsabilidades 24 32% 

Falar em público 18 24% 

Problemas com transporte e locomoção de pessoas 12 16% 

Encontrar uma figura de líder dentro do meu grupo 9 12% 

Conseguir prêmios para os participantes do projeto 9 12% 

Outro 5 7% 

Fonte: Autoria própria  

As alternativas oferecidas no Questionário Dois como possíveis desafios 

enfrentados durante o desenvolvimento do projeto foram baseadas nas respostas 

dissertativas obtidas através do Questionário Um. Na análise observa-se no ranking 

que em primeiro lugar está a dificuldade para “Conseguir levantar o dinheiro 
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necessário para realizar o projeto”, apontada por 59% dos egressos do CST. 

Ficaram empatadas em segundo lugar: “Lidar com as pessoas do meu grupo”, 

“Resolver burocracias” e “Encontrar patrocinadores para o projeto”, mencionadas por 

57% dos respondentes. 

O objetivo da questão 09 do Questionário Dois foi analisar se os principais 

desafios enfrentados durante a execução do projeto pelos discentes podem ser 

equiparados com problemas reais do cotidiano. Isto porque, conforme estudado no 

capítulo 2.3.2, para se formar egressos que tenham competências socioemocionais, 

que sejam proativos, reflexivos, críticos e capazes de transformar seu entorno, é 

preciso utilizar um processo de ensino-aprendizagem baseado em atividades 

complexas, a fim de que os discentes possam ser criativos e mostrar iniciativa ao 

tomar decisões para resolver os problemas, além de conseguir analisar seus 

impactos. 

Outrossim, é preciso ponderar que o processo de ensino-aprendizagem se 

torna mais significativo quando os discentes possuem motivação para realizar o 

projeto. Portanto, ao aplicar desafios, como visto no capítulo 2.3.2, é preciso que a 

proposta carregue um real sentido nas atividades que serão desenvolvidas; ao 

mesmo tempo, é imprescindível que contribua para o aprendizado do discente. 

Pondere-se ainda que o processo de ensino-aprendizagem envolve três 

movimentos: a construção individual, o trabalho em grupo e a orientação do 

docente/especialista.  

Quadro 11 – Questão 10 do Questionário Dois 

10 - Considerando os desafios enfrentados selecionados acima, como você acredita que 
superou tais desafios? 

Alternativas 
Quantidade 
de egressos 

Porcentagem 

Superei tendo comprometimento e responsabilidade 46 61% 

Superei com o apoio de amigos e colegas do grupo mais 
experientes 

41 54% 

Superei por meio do empenho, esforço e dedicação do grupo 38 50% 

Superei com o apoio de docentes da faculdade 37 49% 

Superei por meio de muito empenho, esforço e dedicação individual 26 34% 

Superei com a ajuda do líder da equipe 7 9% 

Outra 4 5% 

Fonte: Autoria própria.  
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Como visto no capítulo 2.3.4, o processo de ensino-aprendizagem é criado 

através da transformação da experiência, de modo que as pessoas aprendem por 

quatro estágios: agindo (o discente aprende por meio de experiências reais), 

refletindo (o discente aprende pensando e refletindo sobre suas ações no projeto e 

em como lidou com elas), contextualizando (o discente contextualiza a experiência 

que teve) e aplicando (o discente pensa em experiências futuras). Na questão 09, 

analisou-se a experiência real dos discentes ao questionar quais desafios eles 

enfrentaram. Já na questão 10, o pesquisador buscou analisar a reflexão dos 

discentes em torno das experiências que viveram, buscando entender como eles 

acreditam que superaram os desafios enfrentados ao longo do projeto. 

É possível observar no Quadro 11 que 61% dos egressos apontaram o 

“comprometimento e responsabilidade” como fator principal para a superação dos 

desafios encontrados. Em segundo lugar no ranking tem-se o “apoio de amigos e 

colegas do grupo mais experientes” com 54% de apontamento pelos egressos. Por 

fim, em terceiro lugar, com 50%, está “empenho, esforço e dedicação do grupo”. 

Quadro 12 – Questão 11 do Questionário Dois 

11 - Dentre as competências abaixo quais você acredita que desenvolveu ao longo da 
execução do projeto? 

Alternativas 
Quantidade 
de egressos 

Porcentagem 

Paciência; Ser paciente  48 63% 

Relacionamento interpessoal; Relacionar-se 46 61% 

Técnicas de organização; Organizar 46 61% 

Gestão de tempo; Gerir o tempo 44 58% 

Responsabilidade; Responsabilizar-se 44 58% 

Gestão de pessoas; Gerir pessoas 41 54% 

Inteligência emocional; Ter inteligência emocional  40 53% 

Negociação; Negociar 39 51% 

Colaboração; Colaborar 39 51% 

Tomar decisões; Tomar decisões 38 50% 

Liderança; Liderar 37 49% 

Resiliência; Ser resiliente 35 46% 

Controle e planejamento financeiro; - Controlar e planejar  34 45% 

Senso de urgência; Ter senso de urgência 28 37% 

Pontualidade; Ser pontual 27 36% 

Comunicação verbal e escrita; Comunicar-se  26 34% 

Vendas; Vender 17 22% 

Relações públicas; Relacionar-se  15 20% 

Outras 5 7% 
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Não desenvolvi nenhuma competência durante a realização do 
projeto 

3 4% 

Fonte: Autoria própria 

Como visto em Perrenoud (2000) no capítulo 2.3, a competência é a 

capacidade de o discente saber agir de forma pertinente e eficaz diante de uma 

série de situações baseando-se em conhecimentos anteriormente adquiridos. Na 

abordagem por competências, o discente precisa se envolver e se entusiasmar com 

as aprendizagens a realizar; por sua vez, o docente age como um organizador das 

aprendizagens, incentivando a realização dos projetos. 

Ao questionar quais competências os discentes acreditam terem desenvolvido 

ao realizar os projetos, o pesquisador tem por objetivo demonstrar se os projetos 

realizados foram efetivos para o processo de ensino-aprendizagem por 

competências. A partir das respostas obtidas, é possível inferir que a realização do 

projeto foi efetiva, visto que apenas 03 respondentes consideraram não desenvolver 

nenhuma competência. Observa-se ainda que a competência mais selecionada 

pelos egressos foi a “Paciência”, ficando em primeiro lugar no ranking com 63% de 

apontamentos. Ficaram empatadas em segundo lugar, com 61%: “Relacionamento 

interpessoal” e “Técnicas de organização”. Por fim, empatadas em terceiro lugar 

“Gestão do tempo” e “Responsabilidade”, com 58% de respostas. 

Além das competências propostas no questionário, os egressos também 

citaram “Agilidade na resolução de problemas”, “Gestão de projetos” e “Como lidar 

com riscos” como competências desenvolvidas durante a realização dos projetos. 
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Figura 9 – Questão 12 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria 

 Considerando Costa (2004), conforme capítulo 2.3, a meta da educação é 

desenvolver competências nos discentes de modo que consigam alcançar sucesso 

pessoal e profissional. Assim, ao encaminhar a questão 12, o pesquisador teve por 

objetivo analisar se a aplicação dos projetos está alinhada com as metas 

educacionais atuais. A coleta das respostas demonstra que 97% dos egressos 

consideram que as competências desenvolvidas durante o projeto os ajudam em 

sua rotina. Portanto, comprova-se assim a efetividade da aplicação de desafios reais 

no ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

12 - Você considera que as competências desenvolvidas durante o projeto te 
ajudam no seu dia a dia? 

Sim. Não. Não desenvolvi nenhuma competência durante a realização do projeto.
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Figura 10 – Questões 13 e 15 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

Assim como o ABProj, a utilização de projetos baseados em desafios reais, 

proposta pelo pesquisador, também tem como objetivo aplicar uma metodologia de 

ensino-aprendizagem que propicie o envolvimento dos discentes em desafios, de 

modo a resolver problemas/desenvolver projetos que tenham relação com suas 

vidas além da sala de aula. Outrossim, a presente proposta tem também como 

objetivo ajudar na construção dos projetos de vida dos discentes, propiciando o 

autoconhecimento, o desenvolvimento de projetos para suas vidas pessoais de curto 

e médio prazo e a construção de uma vida com valores e competências.  

Ao aplicar as questões 13 e 15, o pesquisador teve por objetivo analisar o 

quanto os discentes consideraram o projeto importante para suas vidas pessoais, 

além de averiguar o quanto acreditam ser importante a realização de atividades 

deste tipo no ensino superior. Como visto no gráfico da questão 13, a soma dos 

dados demonstra que 94% dos egressos consideram que desenvolver o projeto foi 

importante para sua vida; sendo que 45% acreditam ter sido muito importante. Por 

sua vez, no gráfico da questão 15 há 99% dos egressos que apontaram ser 

importante aplicar os projetos no ensino superior, possibilitando novamente inferir 

que a realização de desafios reais, defendida na presente, é efetiva.  

1% 2%
3%

49%

45%

13 - Numa escala de 1 a 5 o quanto você 
acredita que o desenvolvimento deste 

projeto foi importante para a sua vida como 
um todo?

1 – Não foi importante;
2 – Pouco importante;
3 – Não fez diferença na minha vida;
4 – Foi importante;
5 – Foi muito importante. 

1%

20%

79%

15 - Considerando suas experiências na 
faculdade, numa escala de 1 a 5 o quanto 

você acha importante ter no ensino superior 
o desenvolvimento de atividades realizando 
projeto reais que envolvam situações reais?

1 - Não é importante; 2 - Pouco importante;

3 - Indiferente; 4 - É importante;

5 - É muito importante.
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Figura 11 – Questão 16 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

O objetivo da questão 16 foi confirmar os dados obtidos na questão 15 do 

Questionário Dois. Novamente 99% dos egressos apontaram ser importante ter um 

aprendizado em sala de aula baseado no desenvolvimento de projetos. Portanto, 

conforme apresentado no decorrer do presente trabalho, assim como de acordo com 

o apontado pelos dados da pesquisa, na atualidade não é mais possível considerar 

apenas a abordagem tradicional de ensino como modelo de ensino-aprendizagem 

nas salas de aula; ponderam-se como fatores relevantes aqui a utilização das TIC’s 

pelos docentes, além do objetivo do ensino superior, que é desenvolver 

competências que serão usadas durante a vida pessoal e profissional do discente.  

 

 

 

 

 

 

 

1%

32%

67%

16 - Numa escala de 1 a 5 o quanto você considera importante um aprendizado 
em sala de aula baseado no desenvolvimento de projetos?  

1 - Não é importante; 2 - Pouco importante; 3 - Indiferente;

4 - É importante; 5 - É muito importante.
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Figura 12 – Questão 17 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

Como estudado no capítulo 2.3.1, as pessoas apresentam vários tipos de 

inteligências. Assim, um método de ensino-aprendizagem que considera apenas 

avaliações baseadas em habilidades linguísticas e lógicas (como o método 

tradicional de ensino) acaba por limitar os discentes a apenas dois tipos de 

inteligências, descartando todas as demais inteligências existentes. 

Ao elaborar a questão 17, o pesquisador teve como objetivo analisar a 

percepção dos egressos sobre a importância de ter um ensino baseado no 

desenvolvimento de competências, sendo que 100% dos respondentes apontaram 

ser importante ter aulas com foco no desenvolvimento de competências. Com isso, 

comprova-se a importância de um ensino que não se baseia apenas em habilidades 

linguísticas e lógicas, mas também no desenvolvimento de competências a fim de 

formar pessoas competentes que saberão responder às diferentes situações de 

suas vidas com base nas capacidades e saberes adquiridos. 

 

 

 

28%

72%

17 - Numa escala de 1 a 5 o quanto você considera importante ter aulas com 
foco no desenvolvimento de competências? 

1 - Não é importante; 2 - Pouco importante; 3 - Indiferente;

4 - É importante; 5 - É muito importante.
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Quadro 13 – Questão 20 do Questionário Dois 

20 - O que você considera mais importante para a execução de um projeto? 

Alternativas 
Quantidade 
de egressos 

Porcentagem 

Ter um escopo, metas, objetivos e cronograma bem definidos 39 51% 

Ter uma equipe dedicada e responsável 17 22% 

Ter pessoas com diferentes habilidades e competências na equipe 9 12% 

Outro 6 8% 

Ter um docente carismático e alinhado com a turma 2 3% 

Ter um docente que cobra prazos e resultados 2 3% 

Ter bastante tempo para a execução do projeto 1 1% 

Ter pessoas experientes na equipe 0 0% 

Fonte: Autoria própria  

 O pesquisador ao aplicar os projetos baseados em desafios reais utilizou o 

método de abordagem mista, conforme abordado no capítulo 2.3.5 ensino por 

projetos. Neste sentido, com base nas respostas obtidas em que 51% dos egressos 

acreditam que “Ter um escopo, metas, objetivos e cronograma bem definidos” é o 

ponto mais importante para a execução de um projeto, percebe-se a relevância em 

trabalhar com a abordagem tradicional no início do projeto, pois traz uma visão mais 

clara do que será realizado no decorrer do desafio. Em segundo lugar no ranking 

“Ter uma equipe dedicada e responsável”. 

Segundo Anderson et al. (2001), no capítulo 2.2, existem dois componentes 

centrais para a resolução de problemas: a mentalização do que e como é o 

problema; e a organização da proposta de solução dele, com planejamento e ações 

executoras. Trazendo isso para o desenvolvimento de projetos, o discente precisa 

mentalizar qual o objetivo (o que) e escopo (como), além claro de planejar e 

executar todo o projeto. Tais considerações alinham-se com o primeiro item 

apontado pelos respondentes, já que se relaciona à boa definição de qual é o 

problema, o que se pretende alcançar ao solucioná-lo e à organização das etapas 

para sua resolução ao longo do tempo.   

Segundo Moran (2018), apresentado no capítulo 2.3.2, há algumas atividades 

básicas para desenvolver um projeto. Tais atividades referem-se a: motivação e 

contextualização (os discentes precisam querer fazer o projeto, se envolver 

emocionalmente, achar que dão conta do recado se esforçarem, etc.); brainstorming 

(relacionado ao espaço para a criatividade, para dar ideias, ouvir os outros, escolher 
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o que e como vão produzir saber argumentar, convencer...); organização (divisão de 

tarefas, responsabilidades, escolha de recursos que serão utilizados na produção e 

nos registros, elaboração de planejamento, etc.); registro e reflexão (autoavaliação, 

avaliação dos colegas, reflexão sobre qualidade dos produtos e processos, 

identificação de necessidade de mudanças de rota) · Atividades de melhoria de 

ideias (pesquisa, ideias de outros grupos, incorporação de boas ideias e práticas); 

produção (aplicação do que estão aprendendo para gerar os produtos); e atividades 

de apresentação e/ ou publicação do que foi gerado (com celebração e avaliação 

final). 

Figura 13 – Questão 18 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

O objetivo do pesquisador foi analisar a aceitação dos egressos acerca da 

ideia de criação de um roteiro de graduação em que a matriz curricular não é fixa, e 

sim definida ao longo do curso, conforme a aplicação dos desafios, no capítulo 5.3. 

Em oportunidades futuras tal ideia é explanada mais detalhadamente. 

A partir da análise das respostas da questão 18, é possível considerar que as 

gerações Millenials e Z convergem para a tendência de se ter uma graduação 

baseada na criação de um roteiro de graduação em que a matriz curricular não é 

8%

20%

69%

3%

18 - Você concorda com a frase a seguir? A matriz curricular da disciplina será 
montada após a definição dos objetivos e metas dos projetos.

Discordo; Sou indiferente; Concordo; Outros.
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fixa, e sim definida ao longo do curso, pois 69% dos egressos concordam que a 

matriz curricular do desafio será montada após a definição dos objetivos e metas 

dos projetos; por outro lado, 20% dos respondentes afirmaram ser indiferentes. 

Figura 14 – Questão 19 do Questionário Dois 

 

Fonte: Autoria própria  

O objetivo do pesquisador ao realizar a questão 19 foi verificar como os 

discentes aceitariam ter os conteúdos de forma autônoma e on-line. Necessário 

esclarecer que esta pergunta foi encaminhada a egressos que tiveram suas aulas 

100% presenciais.  

Observa-se que 55% dos egressos concordam que o compartilhamento do 

conteúdo teórico necessário para a execução do projeto poderia ser realizado na 

modalidade Educação a Distância, a fim de otimizar o tempo do docente para 

discutir ideias, solucionar dúvidas e orientar na resolução de problemas; 24% dos 

respondentes afirmaram ser indiferentes.  

 Os 14% demonstrados no gráfico como “Outros” equivale a 11 discentes que 

justificaram suas respostas. A partir delas o pesquisador identificou um padrão de 

respostas, as quais convergiram para a preferência por aulas presenciais.  

7%

24%

55%

14%

19 - Você concorda com a frase a seguir? O compartilhamento do conteúdo 
teórico necessário para a execução do projeto será realizado EaD, a fim de 

otimizar o tempo do docente para discutir ideias, solucionar dúvidas e orientar 
na resolução de problemas.

Discordo; Sou indiferente; Concordo; Outros.
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4.3 Proposta de roteiro de aprendizagem por desafio 

Tendo em vista as expectativas das novas gerações com os métodos de 

ensino, os docentes são cobrados constantemente para melhorarem suas 

estratégias de ensino, de modo que utilizem metodologias com o foco nas 

habilidades que os discentes necessitam em suas vidas cotidianas, pessoal e/ou 

profissionalmente. Uma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem de 

qualidade é a ausência de teorias atuais. Utilizar-se de materiais baseados em 

abordagens de séculos passados pode gerar monotonia e acarretar desinteresse 

nos discentes, fazendo com que eles não queiram descobrir e desenvolver novas 

habilidades (ZAMBRANO; CAMPUZANO, 2020). 

 No Chile, as universidades estão em um processo de inovação educacional, 

buscando implementar um modelo de processo de ensino-aprendizagem em que o 

docente é um facilitador e não mais transmissor de conteúdo, enfocando o processo 

de ensino-aprendizagem do discente (BARRIA; VILLEGAS, 2017) 

(...) o papel do professor se torna um facilitador empoderado 
de habilidades através da aprendizagem, ampliando seu papel 
pedagógico para "ser uma pessoa" coerente versus "ser um 
transmissor de técnicas e conhecimentos" através da 
realização de trabalhos de inovação educacional (BARRIAS; 
VILLEGAS, 2017, p. 1, Tradução nossa). 

A partir do momento que o docente se torna um facilitador no processo de 

ensino-aprendizagem e deixa de ser um transmissor de conteúdos, os discentes 

passam de receptores para agentes responsáveis por seu aprendizado, 

estabelecendo, assim uma parceria entre discente e docente (FREITAS; 

GUIMARÃES; MENEZES, 2019). Docentes construtivistas baseiam-se em um 

modelo no qual o conhecimento é compartilhado e não transmitido, sendo que a 

responsabilidade pelo aprendizado também é do discente e a autoridade não é 

exclusiva do docente. Isso faz com que o docente atue mais como um tutor no 

processo de ensino-aprendizagem e que suas ações dependam do nível de 

experiências e conhecimento do discente (ZAMBRANO; CAMPUZANO, 2020). 

Considerando as exigências mercadológicas e sociais, a necessidade de 

evolução da educação, a cobrança por uma mudança nos papeis discentes e 

docentes no processo de ensino-aprendizagem, neste subcapítulo será descrito o 
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roteiro desenvolvido e aplicado na proposta de processo de ensino-aprendizagem 

baseada em desafios reais.  

A proposta consiste no desenvolvimento de um desafio real, pelo discente; 

este será instruído por profissionais da área como docentes, tutores e consultores e 

tendo contato direto com investidores e empresas até que consiga entregar o 

produto final. Na figura 15, demonstra-se a representação gráfica do fluxo de 

processos da proposta de processo de ensino-aprendizagem.  

Figura 15 – Proposta de processo ensino-aprendizagem baseada em desafios reais 

 

Fonte: Autoria própria  

 Observa-se na figura 15 que o discente é o ponto inicial do fluxo e é a pessoa 

central de toda a proposta, visto que o foco é que ele consiga desenvolver 

competências e habilidades por meio da realização do desafio, até que consiga 

chegar à fase final, apresentando o desafio entregue.   

Já o tutor apresentado na figura 15 é a pessoa que acompanhará todo o 

desenvolvimento e evolução do discente. Os docentes e consultores representam o 

papel de especialistas, visto que serão as pessoas a serem consultadas quando as 

dúvidas surgirem.  

Por sua vez, os investidores são as pessoas que acreditam na ideia do 

projeto e estão dispostas a investir na execução do desafio. Por fim, as empresas 

representam todos os órgãos que serão envolvidos na execução do desafio, 
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podendo ser públicos e privados, como fornecedores de serviços/materiais e 

prefeitura.  

Durante o desenvolvimento do desafio baseado em uma metodologia há uma 

subdivisão em 4 (quatro) fases, cada uma delas desdobradas em etapas, conforme 

apresentado na figura 16.  
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Figura 16 – Roteiro de aplicação do desafio 

 

Fonte: Autoria própria 
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A fase 1, apresentação do desafio, é composta das etapas I - Criação de 

confiança, carisma, simpatia pelo docente/tutor, II - Explanação acerca do processo 

de ensino-aprendizagem utilizado, III – Apresentação das propostas de desafios 

para os discentes, IV - Ponderação acerca da aceitação ou não das propostas pelos 

discentes, V - Formação de grupos, VI - Discussão de propostas discentes com 

docente/tutor, VII – Aceitação de propostas dos discentes pelo docente/tutor, VIII – 

Pesquisa sobre o desafio escolhido, IX – Apresentação/propositura de KickOff, e X – 

Definição de objetivo, metas, cronograma e distribuição de funções. Por sua vez, a 

fase 2, denominada estruturação do projeto desafio compõe-se da etapa XI – 

Estruturação do projeto desafio. A fase 3, loop de desenvolvimento e processo de 

ensino-aprendizagem, desdobra-se nas etapas XII – Estruturação de listas de 

atividades, XIII – Execução de atividades, XIV – Apresentação de resultados, e XV – 

Análise das entregas. Por fim, a fase 4, consolidação do processo de ensino-

aprendizagem, contemplam as etapas XVI - Entrega do desafio, e XVII - Avaliação. 

Na sequência, detalhar-se-ão cada uma das fases e etapas respectivas.  

Fase 1 - apresentação do desafio, primeira etapa - Criação de confiança, 

carisma, simpatia pelo docente/tutor: o principal objetivo dessa fase é o 

estabelecimento de uma conexão entre o docente/tutor e a turma, para que, assim, 

estabeleça-se uma relação de confiança. Nesta primeira etapa realiza-se, 

indispensavelmente, uma apresentação do docente/tutor, além do estabelecimento 

de diálogo e criação de um espaço de fala para que o discente possa, também, 

apresentar-se. Neste momento, é essencial que o docente demonstre conhecimento 

na área e seja um bom ouvinte. Durante sua apresentação, o docente precisa 

estabelecer uma comunicação, demonstrando interesse na fala do discente, de 

modo que consiga conquistá-lo, ponderando que, nas próximas fases e etapas, 

precisará convencer a turma acerca da realização de um desafio real. O 

cumprimento desta etapa é essencial para o sucesso dos próximos passos.  

Fase 1 - apresentação do desafio, segunda etapa - Explanação acerca do 

processo de ensino-aprendizagem utilizado: nesta segunda etapa, o docente 

deverá explicar como será seu roteiro de aula visto que muitos discentes ainda não 

estão habituados com modelos não-tradicionais de ensino. É neste momento que o 

docente mostrará que a educação tradicional não é a dominante na sala de aula, e 
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que a sala será um lugar para trocar ideias e desenvolver competências. Nesta 

etapa, o docente/tutor deverá esclarecer em detalhes no que consiste o roteiro de 

processo de ensino-aprendizagem por meio da resolução de desafios reais, além de 

ponderar quais podem ser possíveis ganhos decorrentes da aplicação desta 

metodologia para suas experiências profissionais e pessoais. Alguns pontos deverão 

ser explicados aos discentes, como: 

a) os possíveis riscos ao desenvolver o projeto; 

b) a carga de dedicação ao desafio, mesmo fora da sala de aula; 

c) o tempo necessário para dedicação; e 

d) o nível de responsabilidade exigido. 

Tais esclarecimentos são essenciais para gerar o engajamento dos discentes, 

além de proporcionar transparência sobre o quanto precisarão se dedicar para que o 

projeto tenha resultados positivos. O docente precisará considerar que os desafios 

podem ser sugeridos pela própria faculdade, mas também por órgãos públicos, além 

de empresas públicas e privadas.  

Fase 1 - apresentação do desafio, terceira etapa - Apresentação das 

propostas de desafios para os discentes: nesta terceira etapa, o docente precisa 

“vender um sonho”, de modo que o discente se sinta capaz de realizar algo grande, 

ao mesmo tempo em que se sente desafiado e motivado. Chagas (2016, p. 389), 

mostra a importância em motivar o discente:  

A motivação desenvolvida nos estudantes é um fator 
preponderante para o sucesso da aplicação e desenvolvimento 
do PBL dentro de uma disciplina, pois o aluno precisa entender 
os benefícios de trabalhar desenvolvendo conceitos através da 
aplicação real em projetos. Se há motivação, o aluno tem um 
maior engajamento na disciplina, consequentemente, 
consegue melhorar seu desempenho. (...) a autoaprendizagem 
é impulsionada por vários elementos primários: motivação para 
aprender, estratégias cognitivas e metacognitivas e 
persistência.  

É preciso enfatizar as competências e habilidades que poderão ser 

desenvolvidas ou aprimoradas na vida dos discentes por meio da resolução dos 

desafios reais. Neste momento, o docente/tutor precisa convencer o discente acerca 

da efetividade e das vantagens do roteiro de ensino proposto.  

Estratégia produtiva para demonstrar tais vantagens e “conquistar” o discente 

é mostrar os resultados de outros projetos, destacando a satisfação de outros 
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discentes ao alcançar o objetivo desejado. Outra sugestão é apresentar discentes 

que já realizaram os projetos para falar sobre todo o esforço que foi exigido e sobre 

os possíveis riscos ao realizar um desafio real.   

É importante destacar, nesta etapa, que o docente pode optar por dois 

caminhos:  

a) O discente pode apresentar ideias de projetos - nesta hipótese, é necessário 

que o docente tenha cuidado para não influenciar a turma, de modo que as 

ideias partam inteiramente deles; 

b) O docente/tutor apresenta as ideias de projetos - neste caso, o docente 

precisa convencer os discentes a gostarem das ideias propostas para que 

tenham o interesse em desenvolvê-las.   

Fase 1 - apresentação do desafio, quarta etapa - Ponderação acerca da 

aceitação ou não das propostas pelos discentes: na quarta etapa do processo, 

demonstrar-se-ão os resultados das três etapas anteriores, pois é neste momento 

que o discente escolhe se vai seguir as opções sugeridas pelo docente/tutor, ou se 

vai propor um outro desafio. Se o objetivo do docente/tutor é que a turma aceite o 

projeto proposto por ele, é necessário que demonstre firmeza e confiança, para que 

não restem dúvidas à turma, deixando claro que o trabalho será realizado em grupo 

e que ao longo do desenvolvimento das etapas e fases, por consequência, dos 

desafios concernentes, haverá o suporte e o acompanhamento do docente/tutor e de 

outros possíveis tutores de áreas especializadas.  

Fase 1 - apresentação do desafio, quinta etapa - Formação de grupos: nesta 

etapa os discentes já se identificaram com o desafio e sabem qual o objetivo 

pretendem atingir. É preciso ter percepção das habilidades e conhecimentos de 

cada um para criar um grupo mais eficiente, além de estabelecer regras de 

participação, trabalho e convivência, a fim de alcançar as metas. Por sua vez, os 

discentes que não aceitaram a proposta do docente sugerem outra ideia e se juntam 

para trabalhar no tema. Neste momento, leva-se em consideração a TIM de 

Gardner5 (1999 apud ZAMBRANO, 2020, p. 2966, tradução nossa), onde: 

 
5 Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: 
Basic Books 
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(...) quebra-se a noção de que o aluno que é inteligente, é 
aquele que tem habilitações brilhantes e aquele que não se 
destaca no manejo das inteligências acadêmicas tradicionais, 
não tem reconhecimento, dissolvendo sua participação e 
contribuição para o espaço cultural e social; eles até se 
consideram malsucedidos, quando na realidade suas 
capacidades estão sendo limitadas. Supõe-se que as 
disciplinas de estudo podem ser ministradas de diferentes 
formas, permitindo ao aluno internalizá-las com base em suas 
habilidades e aproveitando seus pontos fortes.  

Fase 1 - apresentação do desafio, sexta etapa - Discussão de propostas 

discentes com docente/tutor: o grupo apresenta uma proposta de desafio ao 

docente/tutor, que analisará a viabilidade de sua execução, além de essencialmente 

verificar se as habilidades/competências que busca desenvolver nos discentes serão 

trabalhadas ao longo do desenvolvimento do projeto sugerido.  

Fase 1 - apresentação do desafio, sétima etapa - Aceitação de propostas 

dos discentes pelo docente/tutor: caso a proposta cumpra os requisitos 

estabelecidos pelo docente/tutor, a turma prossegue com a ideia e vai para as 

próximas fases.  

Fase 1 - apresentação do desafio, oitava etapa - Pesquisa sobre o 

desafio escolhido: o docente/tutor precisa dar orientações básicas sobre como será 

o projeto e quais ferramentas serão utilizadas. Ademais, os discentes deverão ser 

instruídos sobre a realização de pesquisas sobre o projeto, além de munidos de 

informações para que possam estabelecer metas, objetivos, escopo, premissas, 

restrições, cronograma macro, papéis e responsabilidades de cada para o 

cumprimento do desafio. É imprescindível também que pensem nos riscos e dúvidas 

acerca da execução. Depois de tais ponderações, deverão elaborar o KickOff. 

Sugere-se que os discentes vejam cases de desafios parecidos, para que tenham 

uma visão geral de como poderá ser desenvolvido o seu próprio. Nesta etapa, 

considerando que o projeto é desenvolvido com metodologia hibrida, é preciso 

explicar que o escopo e objetivos podem ser adaptados em etapas futuras do 

desafio. 

Fase 1 - apresentação do desafio, nona etapa - 

Apresentação/propositura de KickOff: na nona etapa, calcados nas decisões que 

embasaram o KichOff, descrito no item anterior, no qual constarão as áreas de 

atuação para que o desafio seja concretizado, cada discente optará pela área com a 
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qual possui mais afinidade, de acordo com seu perfil, ou seja, aquela que acredita 

possuir mais competência e que poderá agregar mais valor ao projeto.  

Nesta fase, cada frente apresenta o KickOff sobre sua área, basicamente 

composto por metas, objetivos, escopo, premissas, restrições, cronograma macro, 

papéis e responsabilidades de cada integrante do grupo para o cumprimento do 

desafio. 

O aprendizado começa de fato na nona fase, pois o discente passa a ter 

autogestão, além de adquirir consciência do seu papel e dos demais do grupo dentro 

do projeto com base na distribuição das áreas/frentes, fomentando uma consciência 

de seu papel para que o objetivo coletivo, do grupo, seja alcançado. Além disso, 

obtém uma perspectiva sobre como funciona no mercado de trabalho visto que faz 

parte de uma equipe e será cobrado por resultados. Esta fase é essencial para ter 

um alinhamento do que será realizado. 

Fase 1 - apresentação do desafio, décima etapa - Definição de objetivo, 

metas, cronograma e distribuição de funções: os discentes apresentam o KichOff 

e o docente analisa e valida o material apresentado, o desempenho do grupo e o 

comprometimento individual dos discentes com o projeto, um exemplo é ver quais 

integrantes falaram ou não durante a apresentação. 

Se o docente/tutor não aceitar o KichOff, os discentes terão que retomar as 

pesquisas e refazer o KickOff. A partir deste ponto as ações práticas começam a 

acontecer.  

Fase 2 - estruturação do projeto desafio, décima primeira etapa - 

Estruturação do projeto desafio: a décima primeira etapa exige um tempo maior 

da turma que as anteriores, pois os discentes começarão a detalhar as tarefas e 

cronograma apresentados no KichOff. Ao detalhar o projeto o discente terá dúvidas 

e o docente/tutor precisará acompanhar cada dúvida.  

É essencial especificar quais atribuições são do discente e quais são do 

docente antes, durante e após a execução de cada tarefa, para garantir que o 

discente tenha total protagonismo no processo de ensino-aprendizagem, sendo o 

agente principal na organização, gestão e realização do desafio (BARRIA; 

VILLEGAS, 2017). 
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O docente precisa mostrar que está acessível para fornecer o apoio que o 

discente necessitar, uma vez que o interesse natural do discente pelo processo de 

ensino-aprendizagem pode ser interrompido caso não tenha o suporte necessário. 

Portanto, oferecer apoio é considerado essencial para o desenvolvimento do 

discente, sendo que ter o suporte do docente pode acarretar aumento na motivação 

intrínseca, percepção de competência e interesse do discente (CHAGAS, 2016). 

Fase 3 - loop de desenvolvimento e processo de ensino-aprendizagem, 

décima segunda etapa - Estruturação de listas de atividades: semanalmente os 

discentes e o docente/tutor realizarão reuniões para estruturar a lista de atividades a 

ser desenvolvida durante a semana. Aqui cada discente sabe o que precisará ser 

feito dentro do projeto, no entanto, conforme explicitado por Freitas, Guimarães e 

Menezes (2019), existem alguns fatores que podem impedir o processo de ensino-

aprendizagem do discente, sendo: nível apropriado de desafio; falta de estímulo; 

falta de paixão ou entusiasmo; e falta de atenção. Portanto, o docente tem a missão 

de propor desafios com níveis de dificuldade suficientes para estimular os discentes 

no processo de ensino-aprendizagem, levando sempre em consideração a parceria 

docente e discente em que o discente é o centro do processo de ensino-

aprendizagem.  

Quando o estudante se torna o centro do processo de ensino, 
a interação pedagógica apresenta uma nova perspectiva onde 
os relacionamentos tornam-se fundamentais, na qual se 
incentiva o envolvimento do estudante dentro e fora da sala de 
aula e a parceria com o professor, como facilitador da 
educação. Todos possuem a oportunidade de vivenciar valores 
como tolerância, compaixão, força e liderança (FREITAS; 
GUIMARÃES; MENEZES, 2019, p. 253). 

Fase 3 - loop de desenvolvimento e processo de ensino-aprendizagem, 

décima terceira etapa - Execução de atividades: durante a semana, caberá aos 

discentes a execução das atividades planejadas e organizadas nos itens anteriores. 

Na décima terceira fase, as ações passam a ser efetivamente realizadas, como por 

exemplo a elaboração de documentos, contratos, ação de vendas e cobrança. É 

neste momento que os discentes passam a ter uma percepção real da importância 

de ter um bom planejamento e de cada parte do processo. 

É também nesta fase, durante a execução das tarefas e com a diminuição do 

prazo, que surgem os medos e ansiedades dos discentes devido às cobranças para 

que o projeto seja entregue. Por exemplo, num projeto que exija uma área de 
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vendas, quando o prazo está terminando e a equipe percebe que não vendeu nem 

metade da meta, as pessoas começam a ficar inflamadas e a cobrarem ações umas 

das outras. Quando os problemas aparecem e ninguém sabe como resolver, é 

recomendável trazer um especialista para orientar a turma.  

Zambrano e Campuzano (2020), através do estudo das neurociências nos 

indicam que no século XXI já não é suficiente apenas estimular as emoções, mas 

sim ensinar com elas. Isto porque, de acordo com o construtivismo, as pessoas 

aprendem ativamente por meio das percepções físicas e experiências sociais e 

culturais. Em uma educação baseada no construtivismo o discente irá aprender por 

meio da experimentação, em que poderá decifrar, reinterpretar e chegar às suas 

próprias conclusões.  

Fase 3 - loop de desenvolvimento e processo de ensino-aprendizagem, 

décima quarta etapa - Apresentação de resultados: na décima quarta etapa, cada 

frente do desafio apresenta, durante uma reunião semanal, os resultados obtidos ao 

longo da semana, assim, docente/tutor e equipe verificam se o desafio continua no 

eixo. Esta etapa permite acompanhar as atividades e verificar os rumos que o 

desafio está seguindo, sendo uma forma de controlar os possíveis riscos e impactos 

negativos que surgem.  

Fase 3 - loop de desenvolvimento e processo de ensino-aprendizagem, 

décima quinta etapa - Análise das entregas: um processo de ensino focado no 

processo de ensino-aprendizagem define e proporciona diretrizes claras, tornando 

possível a prestação de feedbacks aos discentes. Tais feedbacks são realizados 

através de comentários e observações quando os discentes apresentam as 

atividades previstas que foram realizadas (FREITAS; GUIMARÃES; MENEZES, 

2019). 

Portanto, nessa fase o grupo analisa todas as atividades entregues, dá um 

feedback e monta a próxima lista de atividades. Este ciclo ocorre até a entrega do 

desafio. É importante que a análise seja feita semanalmente para que o 

docente/tutor acompanhe de perto as atividades realizadas, de modo que ele tenha 

uma visão do rendimento de cada discente e acompanhe se as metas estão sendo 

alcançadas.  
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Ao dividir e planejar as tarefas semanalmente, os discentes não se sentem 

sobrecarregados, pois eles possuem pequenas metas semanais no curto prazo, ao 

invés de uma longa lista de atividades no longo prazo. Ademais, com 

acompanhamento semanal evita-se a estagnação dos discentes, identificam-se 

atrasos nas atividades, corrigem-se possíveis erros cometidos, e amplia-se a 

visibilidade do projeto por todos os integrantes, tornando possível sanar eventuais 

dúvidas que surgiram no desenvolvimento das atividades. 

Fase 4 - consolidação do processo de ensino-aprendizagem, décima 

sexta etapa - Entrega do desafio: neste momento, a equipe enxerga a entrega. É a 

realização e conquista de todo o trabalho. O discente terá o pensamento de que 

conseguiu fazer, conseguiu entregar e realizou o projeto de fato. Propõe-se aqui a 

aplicação de uma pesquisa junto ao público-alvo do projeto, a fim de obter um 

feedback sobre o evento.  

Fase 4 - consolidação do processo de ensino-aprendizagem, décima 

sétima etapa - Avaliação: para fins de analisar a entrega do desafio é realizada a 

avaliação. Esta é a última fase do roteiro e é neste momento em que o docente irá 

avaliar todo o progresso dos discentes.  

Os discentes deverão entregar um relatório final descrevendo todas as etapas 

do projeto e o papel desempenhado por cada integrante em cada etapa. O trabalho 

entregue deverá conter o KickOff inicial e, por tratar-se de um projeto híbrido, deverá 

constar também todas as modificações realizadas ao decorrer do desafio.  

O papel do docente será verificar se todas as metas, objetivos, escopo, 

cronograma macro, papéis e responsabilidades de cada integrante foram cumpridos 

e o desafio entregue. Também deverá verificar quais riscos surgiram, quais os 

problemas enfrentados e quais foram as ações tomadas pelos discentes para a 

resolução de tais riscos/problemas. 

Neste momento o docente deverá aplicar um questionário para verificar os 

aprendizados adquiridos pelo discente com o desafio e quais competências foram 

desenvolvidas por ele, de modo que consiga identificar se as 

habilidades/competências levantadas na Fase 1 do projeto foram trabalhadas ao 

longo do desenvolvimento do desafio. Como abordado por Chagas (2016, p. 393): 

Avaliar, nos dias de hoje, não é tão simples. Pois com a 
facilidade que o aluno dispõe de acesso a informação, torna-se 
necessário pensar em uma avaliação construtiva, que por 
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definição, a própria avaliação venha a contribuir ou faça parte 
da construção do conhecimento oferecido ao discente.  

Portanto, propõe-se ainda uma roda de discussão para tratar das lições 

aprendidas e dos erros cometidos, e que, outrossim, permite o compartilhamento da 

experiência adquirida e dos momentos vividos ao longo do desenvolvimento do 

desafio. Neste momento também deverá ser analisado o feedback obtido do público-

alvo, a fim de analisar se as expectativas do “cliente” foram atingidas, e caso não, 

quais pontos poderiam ser melhorados pelos discentes.  

Considerando que haverá o suporte e o acompanhamento do docente/tutor 

semanalmente e de outros possíveis tutores de áreas especializadas durante todo o 

desenvolvimento do desafio é esperado que todos os discentes consigam realizar as 

entregas esperadas.  

Ainda que o foco do desenvolvimento do projeto não seja a obtenção de nota, 

mas sim o desenvolvimento de competências e habilidades nos discentes, o docente 

deverá dar uma nota final ao projeto, visto que no ensino superior ainda é obrigatória 

a avaliação por notas. 

4.4 Aplicação do roteiro 

A fim de exemplificar na prática o roteiro proposto, será apresentado o case 

de um dos projetos desenvolvidos na disciplina de TAA100, ministrada para os 

discentes do 1º semestre de um CST de uma Instituição de Ensino Pública 

localizada em Cotia.  

O objetivo principal dos projetos desenvolvidos em TAA100 é oferecer um 

desafio real com situações reais aplicando metodologia ativa de aprendizagem para 

que os discentes possam desenvolver na prática as competências, habilidades e 

teorias que estudam e irão estudar nas demais disciplinas.  

O projeto desenvolvido foi a 3ª edição de uma corrida e caminhada de rua, a 

seguir será apresentado como decorreu cada fase do projeto seguindo o roteiro 

proposto de processo de ensino-aprendizagem por desafio. 

Fase 1 - apresentação do desafio, primeira etapa - Criação de confiança, 

carisma, simpatia pelo docente/tutor:  

O primeiro contato do docente/tutor com a turma do 1º semestre do CST 

ocorreu no primeiro dia de aula do semestre. Neste primeiro contato ele se 
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apresentou brevemente e parabenizou a turma por ter conseguido ingressar em uma 

IES pública. Observa-se que ao realizar tal ação o docente/tutor começa a criar uma 

relação de confiança com os discentes.  

Em seguida, o docente/tutor aplicou uma dinâmica à turma com o objetivo de 

“quebrar o gelo” entre os colegas de classe. Durante a dinâmica cada discente 

deveria se apresentar e apresentar o colega que estivesse sentado atrás dele na 

sala de aula, oferecendo informações como: nome, profissão, cursos e hobbies. Este 

é um dos caminhos para que a turma se conheça, visto que são discentes do 1º 

semestre e ainda não desenvolveram laços com os demais colegas.  

Após a finalização da dinâmica o docente/tutor fez a apresentação sobre a 

IES, o CST e sobre a disciplina de TAA100. 

Fase 1 - apresentação do desafio, segunda etapa - Explanação acerca do 

roteiro de ensino-aprendizagem utilizado: 

Neste momento o docente/tutor explanou acerca do modelo de ensino 

tradicional e sobre seu roteiro de ensino baseado na resolução de desafios reais, 

objetivando um momento de reflexão com os discentes para que eles pudessem 

concluir qual caminho seria mais interessante para o seu próprio processo de 

ensino-aprendizagem.  

O docente/tutor destacou que em seu roteiro os discentes aprendem na 

prática e, portanto, lidam com problemas e situações reais. Enfatizou que ao realizar 

os desafios reais, os discentes desenvolvem competências e habilidades que serão 

requeridas no mercado de trabalho, como saber trabalhar em equipe, gerenciar 

prazos curtos e lidar com situações de pressão emocional.  

Fase 1 - apresentação do desafio, terceira etapa - Apresentação das 

propostas de desafios para os discentes: 

Neste momento ele explanou acerca dos projetos desenvolvidos pelas turmas 

anteriores e apresentou o desafio daquele semestre. O docente/tutor optou por 

apresentar as ideias de projeto, portanto, ele apresentou duas opções para que os 

discentes escolhessem com qual gostariam de trabalhar, sendo um deles a corrida e 

caminha de rua.  

Como o objetivo principal do docente/tutor era desenvolver a 3ª Edição da 

corrida e caminhada de rua, seu foco na aula foi explanar acerca da 2ª Edição do 

evento. Durante a explanação ele evidenciou a complexidade do evento, o tempo 

necessário para a realização e o nível de responsabilidade que a turma precisaria 
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ter. Apresentou ainda fotos e vídeos do evento anterior para que os discentes 

pudessem ter uma visão do resultado.  

O docente/tutor apresentou à turma os discentes que realizaram projetos 

anteriores para relatarem suas experiências, os sentimentos que tiveram e suas 

recomendações acerca de possíveis situações que surgiriam.  

Fase 1 - apresentação do desafio, quarta etapa - Ponderação acerca da 

aceitação ou não das propostas pelos discentes: 

Na aula seguinte da disciplina o docente/tutor abriu espaço para sanar as 

possíveis dúvidas dos discentes acerca do desenvolvimento dos projetos e detalhou 

mais sobre como poderiam ocorrer as atividades. Não havendo mais 

questionamentos e considerando que os discentes já tiveram um período para 

analisar as propostas, consultou-os acerca da ponderação das ideias de projetos e 

pediu para darem uma resposta.  

Dos 40 discentes matriculados no curso, 27 aceitaram desenvolver o projeto 

da 3ª Edição da corrida e caminhada de rua, com o desafio de elevar em 30% o 

número de inscritos participantes pagantes em comparação a 2ª Edição do evento 

que contou com 450 inscritos pagantes e cerca de 1000 pessoas presentes no dia 

da corrida. Os demais discentes optaram por desenvolver o outro projeto proposto 

pelo docente. 

Fase 1 - apresentação do desafio, quinta etapa - Formação de grupos: 

Considerando a aceitação dos projetos pelos discentes, na mesma aula 

iniciou-se a formação das frentes de trabalho em cada projeto. Neste momento o 

docente/tutor escreveu na lousa todas as frentes existentes dentro dos projetos e 

explicou as atividades que cada uma realizaria, apontando o que cada frente 

desenvolveria e entregaria.  

Os discentes escolhiam de acordo com suas habilidades/competências em 

qual frente gostariam de atuar, tais como, gerenciamento do projeto, infraestrutura, 

comunicação, vendas, kit, patrocínio, pós-evento e financeiro.  

O docente/tutor informou que cada frente precisaria ter um líder que seria 

responsável por cobrar as entregas dos demais integrantes e apresentou algumas 

regras para o bom funcionamento das equipes, como criar uma resposta para 
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possíveis problemas de falta de comprometimento e responsabilidade de alguns 

discentes.  

No final da aula os discentes já haviam criado grupos no aplicativo de 

mensagens WhatsApp e na semana seguinte criado o grupo no e-mail para troca de 

arquivos.  

Fase 1 - apresentação do desafio, oitava etapa - Pesquisa sobre o 

desafio escolhido: 

O docente/tutor explicou quais documentos deveriam ser entregues e quais 

informações a turma precisaria levantar para o desenvolvimento da corrida e 

compartilhou modelos de arquivos de um projeto desenvolvido por discentes em 

semestre anterior. 

Considerando que é neste momento que os discentes iniciam o projeto, nesta 

fase inicia-se também a demanda dos discentes procurarem o docente para sanar 

as dúvidas que surgem, com isso é importante que o docente esteja disponível para 

acompanhar a demanda dos discentes durante a semana. 

No decorrer da semana os discentes que haviam escolhido atuar na frente da 

área de Gestão do Projeto, realizaram pesquisas e compartilharam com a turma 

documentos como: modelo padrão a ser preenchido por cada frente do projeto, com 

as informações necessárias à elaboração do KichOff; sugestão de ferramentas a 

serem utilizadas; documentos de outras corridas de rua para terem como base; e 

podcast de especialista apresentando acerca do Kichoff.  

Na aula seguinte da disciplina, os discentes realizam a primeira reunião, a fim 

de alinhar as primeiras entregas a serem feitas por cada frente e quem seria o líder 

de cada área. Nesta aula, os discentes já haviam elaborado a primeira versão da 

EAP, em que constavam os nomes e divisões de cada integrante da equipe. Nesta 

aula também, os gestores do projeto já tinham as imagens do local da corrida 

demarcados. 

Foi estabelecido nessa aula que todas as frentes deveriam submeter num 

prazo de 5 dias aos Gestores do Projeto os seguintes itens: 

• Objetivos da frente; 

• Principais entregáveis da frente com data de início e data de término; 

• Riscos da frente, indicando se é alto ou baixo, de alto ou baixo impacto, a 

probabilidade de acontecer e mitigações; 

• Responsabilidades de cada integrante da frente. 
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Fase 1 - apresentação do desafio, nona etapa - 

Apresentação/propositura de KickOff: 

Na aula seguinte os discentes apresentaram o projeto ao docente/tutor e 

explanaram acerca de: 

• Localização do evento; 

• Objetivo geral do projeto; 

• Objetivo de cada frente; 

• Escopo do projeto; 

• Itens fora do escopo; 

• Principais entregáveis do projeto com data; 

• Principais riscos com classificação de alto ou baixo impacto, a probabilidade 

do risco acontecer e mitigações; 

• Premissas e restrições; 

• Próximos passos após a apresentação; 

• Papéis, responsabilidades e envolvimento de cada integrante do projeto. 

Fase 1 - apresentação do desafio, décima etapa - Definição de objetivo, 

metas, cronograma e distribuição de funções: 

O docente validou o conteúdo apresentado e questionou algumas datas e 

entregas. Fez ainda questionamentos para saber se os discentes entenderam os 

impactos e riscos ao realizar alguma etapa do projeto malfeita e/ou não fazer as 

atividades, deixando explícito o quanto as falhas comprometem o objetivo do projeto. 

Questionou ainda se o grupo estava realmente envolvido e se tinha visão das 

atividades que seriam realizadas como um todo e não apenas a visão das frentes, 

destacando que cada frente compõem o todo e se uma falhar o projeto inteiro falha. 

Fase 2 - estruturação do projeto desafio, décima primeira etapa - 

Estruturação do projeto desafio 

Nessa etapa as frentes começaram a estruturar e detalhar as atividades que 

seriam desenvolvidas. É neste momento que os discentes percebem o quanto cada 

frente está ligada com as demais e o quanto cada uma precisa das demais frentes 

para conseguir realizar suas tarefas. Com isso os discentes começam a cobrar os 

outros sobre as respostas e pendências.  
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Citando um exemplo, a frente de comunicação precisava divulgar o evento 

nas redes sociais, mas dependia de vendas para saber o valor do kit e formas de 

pagamento que seriam aceitas, dependia de compras para saber os itens que 

comporiam o kit de corrida, dependia da gerência do projeto para saber a data do 

evento.  

Fase 3 - loop de desenvolvimento e processo de ensino-aprendizagem, 

décima segunda etapa - Estruturação de listas de atividades; décima terceira 

etapa - Execução de atividades; décima quarta etapa - Apresentação de 

resultados; e décima quinta etapa - Análise das entregas: 

Na fase 3, é possível observar que as etapas se mesclam, visto que é um 

ciclo no qual os discentes estruturam a lista de atividades, iniciam a execução e 

semanalmente apresentam os resultados e analisam as entregas, ocorrendo em um 

looping até a finalização total do desafio. 

Ainda no primeiro mês de aula a equipe já havia entregado a primeira versão 

da ficha de inscrição, o termo de responsabilidade e as primeiras versões do logo da 

corrida.  

Durante reunião com o docente/tutor o principal apontamento feito por ele foi 

acerca do logo da corrida. Os discentes haviam modificado completamente o logo e 

o docente/tutor expôs o risco em perder a identidade da corrida e caminhada de rua 

que já havia ocorrido em duas edições anteriores com o mesmo logo.  

Também nessa mesma aula o docente/tutor trouxe novamente para uma roda 

de conversas os discentes que realizaram a 2ª Edição da corrida, a fim de 

compartilharem com mais detalhes as experiências e principais desafios enfrentados 

de modo a sanar possíveis dúvidas e questionamentos que surgiram durante o 

desenvolvimento das atividades.  

Durante a semana seguinte, os discentes conseguiram executar as seguintes 

atividades: 

• Termos de confidencialidade assinados por todos os integrantes do projeto; 

• Status report atualizado;  

• Início do processo de aquisição de compra da máquina de cartão; 

• Definido o valor inicial de venda do Kit; 

• Definido a data de início das vendas das fichas de inscrição; 

• Definido os percursos de caminhada e corrida; 
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• Elaborado orçamento inicial dos kits de corrida; 

• Solicitado acesso ao docente/tutor da página da corrida no Facebook; 

• Obtido contato para a atualização do site da corrida; 

• Iniciado propostas de patrocínio para possíveis patrocinadores.  

Durante a semana seguinte os discentes conseguiram executar as seguintes 

atividades: 

• Iniciadas as vendas das inscrições; 

• Iniciada a divulgação da corrida pela página oficial do Facebook; 

• Finalizada a apresentação para possíveis patrocinadores;  

• Feita reunião com funcionários da prefeitura do munícipio; 

• Adiado a da data da corrida, visto que após a reunião com a prefeitura 

descobriu-se que haveria outra corrida de rua no mesmo dia e lugar que 

haviam considerado inicialmente; 

• Definido que o horário do evento seria: Chegada dos participantes às 07:00 

horas para ginástica e largada às 08:00 horas; 

• Definido que as ruas seriam fechadas definitivamente com 20 minutos para a 

largada, e que após a passagem dos participantes pelo percurso as ruas 

seriam liberadas em seguida; 

• Confirmado que Food Truck e faixas eram permitidos dentro do parque; 

• Definido que a entrega dos kits seria no shopping localizado no município, 

visando maior comodidade dos participantes; 

• Definido que a entrega das faixas de divulgação do evento deveria ocorrer 

com uma semana de antecedência à prefeitura para devida instalação; 

• Definido que a prefeitura seria responsável por: fazer a limpeza do parque e 

da rua, instalar as faixas do evento e fechar as ruas; 

• Listadas novas atividades, sendo: alugar os banheiros químicos e um gerador 

para o dia do evento; e desenhar o parque apontando como as estruturas 

seriam distribuídas no local; 

• Fechada parceria com dois estabelecimentos, sendo que um forneceria as 

frutas e o outro café da manhã para os organizadores. 

Na sexta semana de desenvolvimento do projeto os discentes conseguiram 

executar as atividades: 
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• Já tinham o site e Facebook atualizados com: informações gerais sobre o 

evento e os percursos da corrida e caminhada; 

• Cronograma de vendas atualizado; 

• Versão final das fichas de inscrição e termo de responsabilidade;  

• Principais entregáveis atualizado; 

• Entrada de fluxo de caixa referente a venda das primeiras inscrições: sendo 

que cada integrante do projeto ficou responsável por vender no mínimo 5 

fichas de inscrição. 

Na sétima semana os discentes conseguiram executar as seguintes atividades: 

• Definido que o responsável por negociar, fechar contrato e tratar dos demais 

assuntos relacionados a empresa responsável pelas inscrições online seria 

uma docente da IES;  

• Finalizado a proposta de permuta para um patrocinador.  

Nas oitava e nona semanas os discentes conseguiram executar as seguintes 

atividades: 

• Site foi atualizado com o regulamento da empresa responsável pelas 

inscrições online; 

• Cartaz para divulgação do evento; 

• Vendas por meio do site. 

Na décima primeira semana os discentes iniciaram os eventos de vendas 

externas, em que eles se dividiam em grupos e visitavam parques da região e 

cidades vizinhas a fim de atrair grupos de corrida para o evento. 

Fase 4 - consolidação do processo de ensino-aprendizagem, décima 

sexta etapa - Entrega do desafio: 

A entrega final do desafio, ocorreu na décima sétima semana e o evento 

iniciou muito antes da largada da corrida, sendo que alguns discentes pernoitaram 

no local da corrida para receber itens como frutas, estrutura da corrida e 

acompanhar o fechamento das ruas. Já os demais integrantes e voluntários 

chegaram ao local da corrida às 05h00 para iniciar a preparação das tarefas do dia. 

Nesse momento os sentimentos dos discentes que realizaram o evento 

estavam aflorados e as preocupações em evidência. A equipe desejava que o dia 

fosse com sol, que nenhuma pessoa se machucasse no evento, que não 

ocorressem atrasos ou demais problemas.  
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 No fim, o evento ocorreu conforme planejado e não houve problemas. A 

emoção foi geral em ver que além de não terem problemas conseguiram bater a 

meta e bateram o recorde de pessoas correndo e caminhando, contanto com mais 

de 1.000 pessoas no dia do evento. Conseguiram sentir o quanto foram capazes em 

realizar um projeto grande e ver que foi um sucesso.  

Fase 4 - consolidação do processo de ensino-aprendizagem, décima 

sétima etapa - Avaliação: 

O grupo de trabalho que inicialmente era composto por 27 pessoas divididos 

em frentes distintas de atuação, no final do projeto tornaram-se 20 discentes que 

entregaram o trabalho final escrito do projeto. 

Uma semana após a realização do evento, o discente fez uma roda de 

discussão com a turma e puderam discutir sobre as dificuldades que tiveram que 

lidar e os desafios que enfrentaram durante toda a realização do projeto. Fizeram 

comparações entre o que foi planejado no início e o que foi entregue, concluindo que 

todos os prazos e objetivos foram concluídos com sucesso.  

No entanto, também consideraram que o maior desafio foi conseguir lidar com 

os integrantes da equipe, concluindo que a parte mais difícil de realizar um projeto é 

lidar com as pessoas. 

No mesmo dia o docente aplicou um questionário com perguntas abertas, 

questionando quais competências e habilidades os discentes perceberam que 

desenvolveram, a fim de poder analisar se o objetivo de aplicar o projeto foi 

alcançado. 

Para fazer a avaliação final, o discente considerou: as semanas de encontro 

durante toda a realização do projeto, o dia do evento, os comentários da roda de 

discussão, o trabalho final escrito e os comentários feitos pelos participantes do 

projeto, concluindo que as metas, objetivos e prazos foram cumpridos e, portanto, os 

discentes seriam aprovados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusão da pesquisa 

Para iniciar as considerações finais, reitera-se a pergunta norteadora do 

presente estudo: como aplicar metodologia ativa contribui para o processo de 

ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento de competências no ensino superior 

tecnológico? 

No intuito de responder à pergunta norteadora, é possível inferir que hoje há 

uma necessidade de mudança no processo de ensino-aprendizagem, já que os 

discentes não se conformam mais com o papel de meros receptores de informações. 

Neste sentido, as metodologias ativas estão fazendo o papel de transformar o 

modelo atual “tradicional”. Além disso, na atualidade preza-se pelo desenvolvimento 

de competências; para que se consiga maximizar o desenvolvimento dessas 

competências, sugere-se, no presente trabalho, a possibilidade de cumprir um 

desafio real. 

Tal propositura, entretanto, choca-se com a contemporânea normatização 

relativa ao ensino superior, a qual limita grandes inovações no processo de ensino- 

aprendizagem, mantendo a oferta do ensino padronizando os discentes, sem 

lembrar que eles possuem inteligências diferentes. Ademais, são obedecidas 

matrizes curriculares fixas, com pouca flexibilidade.  

Por outro lado, é preciso ponderar que novas tecnologias de informação e 

comunicação permitem que os discentes tenham acesso às informações com 

apenas um clique, fato que pode tornar o papel do docente tradicional, transmissor 

de conteúdo, pouco atrativo, diminuindo o interesse pelas aulas tradicionais. Há, 

portanto, uma necessidade de aproveitar a tecnologia a favor do processo de 

ensino-aprendizagem, de modo que docentes e discentes saibam aproveitá-la para 

o aprimoramento de competências, e para a resolução de problemas, possibilitando 

construir aprendizagem autônoma.  

Neste estudo propôs-se a aplicação de um roteiro para que os docentes 

consigam aplicar a metodologia ativa PBL, no atual contexto educacional 

maximizando o desenvolvimento de competências com desafios reais. O roteiro, que 

contempla um passo a passo, tem sido aprimorado desde sua primeira aplicação, 

em 2012. Desde então, até o ano de 2019, vem sendo aplicado e aprimorado. 
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Explicite-se que nos anos de 2020 e 2021 não foi possível a aplicação devido à 

pandemia de COVID-19. Apesar de quase todos os desafios realizados exigiam 

contato presencial, pode também ser aplicado de forma on-line, porém isso depende 

muito do desafio que é proposto.  

Referido roteiro sempre foi aplicado para discentes do 1º semestre de um 

CST, pois acredita-se que os discentes que estão iniciando uma graduação têm 

potencialmente mais tempo livre para dedicar-se ao desafio. Tal recurso, tempo de 

dedicação ao desafio do docente/tutor, é um fator que precisa ser pensando com 

atenção; assim como a dinâmica de trabalho a ser utilizada com os discentes, já que 

a execução de um desafio real irá provavelmente extrapolar o tempo de duração das 

aulas – geralmente um período de uma disciplina de 4 aulas semanais – e que os 

discentes demandarão muitas dúvidas ao docente/tutor.  

Ao longo do desafio apresentado como caso neste trabalho, a questão 

relativa ao tempo foi superada devido à motivação e ao alinhamento dos integrantes 

dos grupos, que tinham metas, cronogramas de atividades e um objetivo em comum. 

Deste modo, foi possível constatar que a motivação dos discentes faz com que eles 

atuem para resolver problemas, e se superem - dedicando seu tempo. A motivação 

faz com que o estudante valorize seu trabalho, de modo a maximizar os resultados e 

desenvolver suas próprias competências, alinhando-se ao que argumenta Perrenoud 

(2000) ao tratar das competências.  

O papel docente/tutor se assemelha com a figura de um líder no mundo 

corporativo; por sua vez, os discentes desempenham o papel de pessoas que fazem 

parte desse time, todos com metas e prazos para atingirem um objetivo comum. 

Nesta dinâmica, o docente não é o detentor absoluto do conhecimento, ele é 

um facilitador, ou um orientador, que aprende junto com os discentes ao longo do 

enfrentamento e da propositura de soluções para problemas reais demandados pelo 

desafio passado. Tal atuação também mobiliza e faz o docente questionar o seu 

papel em sala de aula, já que as questões decorrentes do desafio frequentemente 

demandam mais do que a realização de apresentações no power point ou a 

exposição de uma teoria contida em livros. 

Durante a execução do projeto os discentes vivenciaram situações complexas 

e imprevisíveis; por meio da aplicação de recursos e conhecimentos, conseguiram 

resolver essas situações-problema, que são singulares e que não seriam 

vivenciadas em aulas tradicionais. Exemplos de situações problema são: a meta de 
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vendas de kit de corrida inalcançada, a logística de chegada de materiais para 

isolamento de ruas perto do horário da largada, a administração de todo percursos 

de prova com os recursos públicos escassos, a relação e a gestão de pessoas na 

prática com o desenvolvimento de projeto.  

Ao final do desafio, os estudantes conseguiram percorrer todas as etapas da 

taxonomia de Bloom, possibilitando-se, inclusive, que fossem capazes de avaliar 

outras corridas e todos seus diversos aspectos, desde o percurso, data de 

realização, meio de divulgação, locais de vendas de kit, montagem da prova, até o 

desmonte dos equipamentos com a entrega do local. A avaliação final foi o próprio 

resultado da corrida, além daquela decorrente das manifestações dos participantes 

do evento/corrida, coletada por meio das redes sociais. Outrossim, pondera-se se as 

metas, de vendas e de número de participantes, por exemplo, foram conquistadas.  

Diante de todo o exposto, torna-se possível considerar que este é um roteiro 

apto a ser usado no ensino superior, com o objetivo de maximizar o 

desenvolvimento de competências dos discentes. Para isso, regras e demanda de 

esforço precisam estar claros para os docentes, para os discentes e para a 

instituição de ensino. Cumpridas tais demandas, argumenta-se, por fim, que a 

realização de um desafio real é um método possível para preparar os discentes das 

novas gerações para a atuação em sociedade, inserindo-os no centro e não 

somente como espectadores do processo de ensino-aprendizagem. 

5.2 Limitações do estudo 

Os projetos desenvolvidos que subsidiaram a elaboração da proposta de 

roteiro baseada na aplicação de desafios reais foram realizados por turmas do 

primeiro semestre, de modo que não é possível relatar como seria o 

desenvolvimento de projetos por turmas a partir do segundo semestre de um curso 

superior tecnológico. 

5.3 Oportunidade de pesquisas futuras 

Pensando uma visão futura, sobre alternativa de formação no ensino superior, 

voltado para a formação de indivíduos que atendam às exigências profissionais da 

sociedade e que estejam aptos para o desenvolvimento de inovações incrementais e 

radicais, em tempo cada vez mais exponencial, considerou-se a oportunidade de 
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criar um curso superior, em que o processo de ensino-aprendizagem esteja 

completamente organizado sob a forma de atividades que correspondem à vida real.  

Isto significa pensar um ensino superior em que ao invés de propor a 

realização de disciplinas isoladas como matriz curricular prontas por semestres ou 

por ciclos, se realize uma formação superior baseado na realização de projetos que 

resolvam problemas ou desafios reais. 

 Assim, nesta metodologia pretende-se incorporar aspectos das teorias 

anteriores, tais como a solução de problemas autênticos e a orientação para os 

preceitos de mercado de trabalho. Porém, de maneira a ampliar a aplicação de tais 

caminhos metodológicos, os problemas a serem resolvidos aqui são problemas 

reais, que na prática serão solucionados pelo discente durante o período 

determinado. Insere-se e valoriza-se também uma perspectiva que não trate as 

disciplinas de modo isolado entre si. Isto é, propõe-se uma transdisciplinaridade na 

formação superior.  

Considerando-se o exposto, a lógica da formação, pensando-se esta proposta 

de estruturação de um curso superior de graduação, seria a seguinte:  

O discente participará de um processo seletivo para ingresso no curso 

superior; uma vez tendo ingressado, participa de atividades de nivelamento de 

conteúdos básicos, a exemplo de raciocínio lógico e língua portuguesa. 

Já alocado numa turma, é designado para compor um grupo de trabalho; que 

por sua vez, terá uma missão/atribuição real; juntamente com a distribuição da 

missão/atribuição, será criada a matriz curricular do discente.  

O grupo se autogerencia com vistas à distribuição de tarefas, gerenciamento 

e distribuição de recursos e solução de problemas ou desenvolvimento do projeto. A 

demanda se soluciona, tendo o grupo alcançado o sucesso; ou demanda não se 

resolve, gerando a necessidade para que refaçam;  

Tendo como base esportes, tais como o Jiu-Jitsu, conforme os discentes 

forem solucionando projetos mais simples, eles passam a assumir projetos mais 

complexos, assim mudando de “faixa”. 

Docentes e consultores apoiam trabalho dos grupos e ao longo do processo 

tomam medidas com o objetivo de produzir e replicar conhecimento sobre aquele 

projeto que se está desenrolando. 
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Ao se desenvolver o curso de tal maneira, conjectura-se obter os seguintes 

resultados:  

• Consecução de certo grau de liberdade nas entregas dos discentes, que 

desenvolverão seus trabalhos de acordo com a demanda do projeto; 

• Autogestão do discente, que buscará os conhecimentos teóricos que 

suportarão o desenvolvimento de seus projetos; 

• Auto sustentação da instituição de ensino, pois discentes e docentes, por 

meio da execução dos projetos, trarão recursos para faculdade e 

solucionarão demandas; 

• Contratação de Docente/Tutor/Especialista por demanda de projeto, 

resultando numa instituição de ensino com quadro enxuto e flexível; 

• Possibilidade de realizar a gestão da instituição de ensino por meio de um 

aplicativo, APP, que ajudará a fazer a gestão do conhecimento e controlar as 

execuções dos desafios. 

A figura 17 demonstra uma proposta de um roteiro que poderá ser 

desenvolvido, desde a seleção de um discente até sua formação. Trata-se de uma 

proposta nova no qual ele será “graduado” conforme a sua entrega e dedicação ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

O critério de seleção certamente passará pela busca de discentes que 

tenham interesse na nova proposta, sendo necessário considerar também o tempo 

de dedicação disponível e possíveis projetos realizados anteriormente. Além disso, 

está previsto um nivelamento dos ingressantes no curso, de modo a aumentar as 

chances de sucesso dos discentes. 

 Ao realizar a matrícula e incorporar o discente a uma equipe de 

desenvolvimento de projeto, será organizada uma matriz curricular para o discente, 

conforme as necessidades da atividade, para apoio. Os resultados de discentes e 

docentes serão medidos com base nas entregas dos projetos, sendo que a cada 

projeto concluído o discente mudará de fase “faixa”, o que pode ser comparado com 

os treinamentos de artes marciais. 

O nível de dificuldade dos projetos, bem como a quantidade de horas de 

dedicação do discente determinarão a próxima fase a ser cumprida pelo discente. 

Analogamente, o discente receberá seu diploma conforme os projetos entregues. 
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Para que esta lógica funcione, os projetos deverão ser classificados conforme a sua 

dificuldade e quantidade de horas demandadas. Propõe-se a princípio de que 

inicialmente sejam atribuídos aos discentes mais novos os projetos com níveis 

menores de dificuldade e menos horas envolvidas.  

Ademais, existe a possibilidade de que os projetos remunerem os envolvidos, 

assim como a instituição de ensino. A cada projeto realizado. 

Figura 17 – Proposta futura de um projeto de graduação 

 

Fonte: Autoria própria  

A partir dos resultados obtidos na execução e conclusão de cada projeto 

pelos discentes, docentes e profissionais especializados, serão avaliadas a 

absorção de conteúdos, a felicidade, a relação e a visão com o mercado de trabalho, 

a proatividade, e, certamente, o resultado atingido com o projeto. 
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APÊNDICE A – Questionário Um 

01 - Qual seu nome? 

02 - Qual é a sua idade? 

03 - Você já possuía alguma formação no ensino superior? Se sim, qual?  

04 - Como você define sua experiência com a faculdade? 

05 - Você já recomendou ou recomendaria a faculdade para alguém? Por quê? 

06 - Em qual período você ingressou? 

07 - Qual o nome do projeto do qual você participou na disciplina de TAA100? 

08 - O que te motivou a escolher esse projeto? 

09 - Você acredita que o desenvolvimento do projeto foi efetivo para seu 

aprendizado ao longo do curso? Por quê? De que maneira foi efetivo ou não foi 

efetivo? 

10 - Quais foram os desafios enfrentados na execução do projeto? Como você 

superou tais desafios? 

11 - Acredita que desenvolveu competências importantes ao longo da execução do 

projeto? Quais competências? Essa competência te ajuda no seu dia a dia? Você 

passou a usá-la? 

12 - O desenvolvimento deste projeto foi importante para a sua vida como um todo? 

Em caso afirmativo, de que maneira foi relevante?  

13 - Houve algum momento ao longo da execução do projeto que foi mais marcante 

para você? Por quê? 

14 - Considerando sua experiência na faculdade, você acha importante ter no ensino 

superior o desenvolvimento e a realização de projetos reais que envolvam situações 

reais? Por quê? 

15 - Você considera que as metodologias de Gestão de projeto são importantes para 

execução e organização de um projeto? Tem outra sugestão? 

16 - Qual a sua opinião sobre um curso baseado nas seguintes premissas: 
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a) aprendizado é baseado no desenvolvimento de projetos; 

b) foco no desenvolvimento de competências; 

c) matriz curricular montada após a definição dos objetivos e metas dos projetos; 

d) compartilhamento do conteúdo teórico necessário à execução do projeto 

majoritariamente realizado EaD. 

APÊNDICE B – Questionário Dois 

01 - Qual seu nome? (Pergunta aberta) 

02 - Qual sua idade ao ingressar na faculdade? (Pergunta fechada de múltipla 

escolha) 

□ Até 21; 

□ 22 a 25; 

□ 26 a 30; 

□ 31 a 35; 

□ 36 a 40; 

□ 41 a 50; 

□ Acima de 51. 

03 - Você já possuía alguma formação no ensino superior? (Pergunta fechada de 

múltipla escolha) 

□ Sim; 

□ Não. 

4 - Como você define sua experiência com a faculdade? (Pergunta fechada de 

múltipla escolha) 

□ Totalmente insatisfatória; 

□ Insatisfatória; 

□ Nem satisfatória, nem insatisfatória; 

□ Satisfatória; 

□ Totalmente satisfatória.  

5 - Em qual período você ingressou? (Pergunta fechada de múltipla escolha) 

□ Noite 
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□ Manhã 

6 - Qual o nome do projeto que você desenvolveu na disciplina de TAA100? 

(Pergunta aberta) 

7 - O que te motivou a escolher esse projeto? (Pergunta fechada com caixa de 

seleção) 

Descrição: Caso suas motivações para escolher o projeto não estejam elencadas 

abaixo, por favor, selecione a opção outras e as descreva.  

□ A afinidade com meus colegas de classe; 

□ O tamanho, complexidade e visibilidade do projeto; 

□ O desafio e satisfação em realizá-lo; 

□ O tema do projeto; 

□ A possibilidade de ajudar a comunidade de Cotia e região; 

□ A experiência que a realização dele iria me proporcionar; 

□ Outras. 

8 - Você acredita que o desenvolvimento do projeto foi efetivo para seu aprendizado 

ao longo do curso? (Pergunta fechada de múltipla escolha) 

□Não foi efetivo; 

□ Pouco efetivo; 

□ Indiferente; 

□ Foi efetivo; 

□ Foi muito efetivo.  

9 - Quais foram os desafios enfrentados na execução do projeto? (Pergunta fechada 

com caixa de seleção com opção para o respondente escrever uma resposta 

dissertativa) 

Descrição: Caso você tenha enfrentado desafios que não estão elencados abaixo, 

por favor, selecione a opção outros e os descreva. 

□ Lidar com as pessoas do meu grupo; 

□ Encontrar uma figura de líder dentro do meu grupo; 

□ Resolver burocracias; 

□ Encontrar patrocinadores para o projeto; 

□ Conseguir levantar o dinheiro necessária para realizar o projeto; 
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□ Conseguir prêmios para os participantes do projeto; 

□ Lidar com a pressão; 

□ Aprender a seguir um cronograma e respeitar os prazos; 

□ Falar em público; 

□ Lidar com responsabilidades; 

□ Aprender a dividir tarefas entre os integrantes do grupo; 

□ Me manter motivado e/ou aos meus colegas durante a realização do projeto; 

□ Aprender a negociar com as pessoas; 

□ Problemas com transporte e locomoção de pessoas;  

□ A comunicação entre o grupo; 

□ Outro. 

10 - Considerando os desafios enfrentados selecionados acima, como você acredita 

que superou tais desafios? (Pergunta fechada com caixa de seleção com opção 

para o respondente escrever uma resposta dissertativa) 

Descrição: Caso você tenha superado os desafios por meio de ações não elencadas 

abaixo, por favor, selecione a opção outras e as descreva. 

□ Superei com o apoio de amigos e colegas do grupo mais experientes; 

□ Superei com o apoio de docentes da faculdade; 

□ Superei por meio de muito empenho, esforço e dedicação individual; 

□ Superei por meio do empenho, esforço e dedicação do grupo; 

□ Superei com a ajuda do líder da equipe; 

□ Superei tendo comprometimento e responsabilidade; 

□ Outra.  

11 - Dentre as competências abaixo quais você acredita que desenvolveu ao longo 

da execução do projeto? (Pergunta fechada com caixa de seleção com opção para o 

respondente escrever uma resposta dissertativa) 

Descrição: Caso você tenha desenvolvido competências que não estão elencadas 

abaixo, por favor, selecione a opção outras e as descreva. 

Em síntese, a competência é uma combinação de conhecimentos, motivações, 

valores e ética, atitudes, emoções, bem como outras componentes de carácter 

social e comportamental que, em conjunto, podem ser mobilizadas para gerar uma 
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ação eficaz num determinado contexto particular. A competência permite gerir 

situações complexas e instáveis que exigem recorrer ao distanciamento, à 

metacognição, à tomada de decisão, à resolução de problemas. 

□ Relacionamento interpessoal; Relacionar-se 

□ Controle e planejamento financeiro; - Controlar e planejar  

□ Negociação; Negociar 

□ Técnicas de organização; Organizar 

□ Liderança; Liderar 

□ Gestão de pessoas; Gerir pessoas 

□ Gestão de tempo; Gerir o tempo 

□ Inteligência emocional; Ter inteligência emocional  

□ Relações públicas; Relacionar-se  

□ Senso de urgência; Ter sendo de urgência 

□ Comunicação verbal e escrita; Comunicar-se  

□ Pontualidade; Ser pontual 

□ Responsabilidade; Responsabilizar-se 

□ Resiliência; Ser resiliente 

□ Paciência; Ser paciente  

□ Tomar decisões; Tomar decisões 

□ Colaboração; Colaborar 

□ Vendas; Vender 

□ Não desenvolvi nenhuma competência durante a realização do projeto; 

□ Outras. 

12 - Você considera que as competências desenvolvidas durante o projeto te ajudam 

no seu dia a dia? (Pergunta fechada de múltipla escolha) 

□ Sim.  

□ Não. 

□ Não desenvolvi nenhuma competência durante a realização do projeto. 

13 - Numa escala de 1 a 5 o quanto você acredita que o desenvolvimento deste 

projeto foi importante para a sua vida como um todo? (Pergunta fechada de múltipla 

escolha) 

□ 1 – Não foi importante; 

□ 2 – Pouco importante; 
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□ 3 – Não fez diferença na minha vida; 

□ 4 – Foi importante; 

□ 5 – Foi muito importante.  

14 - Houve algum momento ao longo da execução do projeto que foi mais marcante 

para você? Por quê? (Pergunta aberta) 

15 - Considerando suas experiências na faculdade, numa escala de 1 a 5 o quanto 

você acha importante ter no ensino superior o desenvolvimento de atividades 

realizando projeto reais que envolvam situações reais? (Pergunta fechada de 

múltipla escolha) 

□ 1 - Não é importante; 

□ 2 - Pouco importante; 

□ 3 - Indiferente; 

□ 4 - É importante; 

□ 5 - É muito importante.  

16 - Numa escala de 1 a 5 o quanto você considera importante um aprendizado em 

sala de aula baseado no desenvolvimento de projetos? (Pergunta fechada de 

múltipla escolha) 

□ 1 - Não é importante; 

□ 2 - Pouco importante; 

□ 3 - Indiferente; 

□ 4 - É importante; 

□ 5 - É muito importante.  

17 - Numa escala de 1 a 5 o quanto você considera importante ter aulas com foco no 

desenvolvimento de competências? (Pergunta fechada de múltipla escolha) 

□ 1 - Não é importante; 

□ 2 - Pouco importante; 

□ 3 - Indiferente; 

□ 4 - É importante; 

□ 5 - É muito importante.  
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18 - Você concorda com a frase a seguir? A matriz curricular da disciplina será 

montada após a definição dos objetivos e metas dos projetos. (Pergunta fechada de 

múltipla escolha com opção para o respondente escrever uma resposta dissertativa) 

Descrição: Caso você discorde, por favor, selecione outros e explique o motivo.  

□ Discordo; 

□ Sou indiferente; 

□ Concordo; 

□ Outros. 

19 - Você concorda com a frase a seguir? O compartilhamento do conteúdo teórico 

necessário para a execução do projeto será realizado EaD, a fim de otimizar o 

tempo do docente para discutir ideias, solucionar dúvidas e orientar na resolução de 

problemas. (Pergunta fechada de múltipla escolha com opção para o respondente 

escrever uma resposta dissertativa) 

Descrição: Caso você discorde, por favor, selecione outros e explique o motivo.  

□ Discordo; 

□ Sou indiferente; 

□ Concordo; 

□ Outros. 

20 - O que você considera mais importante para a execução de um projeto? 

(Pergunta fechada de múltipla escolha com opção para o respondente escrever uma 

resposta dissertativa) 

Descrição: Caso o que você considera mais importante não esteja elencado abaixo, 

por favor, selecione a opção outro e o descreva. 

□ Ter um docente carismático e alinhado com a turma; 

□ Ter uma equipe dedicada e responsável; 

□ Ter um escopo, metas, objetivos e cronograma bem definidos; 

□ Ter bastante tempo para a execução do projeto; 

□ Ter pessoas experientes na equipe; 

□ Ter pessoas com diferentes habilidades e competências na equipe; 

□ Ter um docente que cobra prazos e resultados; 

□ Outro. 


