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8.1. 

Autor/a (es/as):  

Abella, Víctor  

Ruiz, Mónica  

Universidad de Burgos 

Título: Construcción del un PLE en educación superior: una propuesta de trabajo 

Resumo: 

En la actualidad se ha generalizado el uso de los servicios y herramientas 2.0 en el mundo 

educativo, si bien esta generalización ha sido mucho menor en Educación Superior. El cambio 

metodológico que implica el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige un gran 

protagonismo por parte del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una 

individualización de la enseñanza. Un nuevo enfoque basado en las TIC permitirá al alumnado 

ser protagonista de su propio aprendizaje, facilitando además su formación a lo largo del ciclo 

vital. Tenemos que tener en cuenta que Internet hoy en día es una fuente inagotable de recursos 

y de aprendizaje, fuente que podemos aprovechar dentro la educación formal. 

En el presente trabajo mostramos el proceso de creación de un Entorno Personal de 

Aprendizaje (PLE) para la formación de estudiantes en la asignatura TIC para la inclusión, 

perteneciente al Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas (Universidad de 

Burgos). 

En este trabajo se establecieron como objetivos: En primer lugar proporcionar al alumnado 

formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En segundo lugar, 

capacitar al alumnado para utilizar esas herramientas como instrumento TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento). 

Se realizaron sesiones prácticas para familiarizar a los estudiantes con las herramientas 

seleccionadas y explorar sus aplicaciones en las tareas de aprendizaje propuestas en la 

asignatura. La parte final de la experiencia consistió en hacer que los estudiantes tomaran 

conciencia de su propio Entorno Personal de Aprendizaje. 



Desde el punto de vista didáctico, la creación de un PLE por parte de los estudiantes implica 

que adquieran un papel eminentemente activo y una personalización del proceso de 

aprendizaje. Por otro lado conlleva también una apertura de la educación formal a otros 

contextos de aprendizaje informales, los cuales están adquiriendo gran importancia a partir del 

surgimiento y expansión de lo que se conoce como Web 2.0. 

La construcción del PLE ha sido dentro de una asignatura concreta y con una asignatura 

concreta, pero la versatilidad de las herramientas utilizadas permite aplicarlas a cualquier 

campo de conocimiento. En este sentido estamos mostrando a los estudiantes una manera de 

aprender de forma constante en Internet y fomentando el aprendizaje autónomo, y aprender a 

aprender, lo cual permitirá que sigan su proceso de formación permanente una vez terminados 

sus estudios superiores. 
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8.2. 

Autor/a (es/as):  

Aguilar, Noelia Melero  

Fernández, Almudena Cotán  

Gavira, Rosario López 

Universidad de Sevilla 

Título: Aulas universtarias y alumnado con discapacidad: un análisis de las barreras y ayudas 

Resumo: 

Problemática 

El trabajo que se presenta recoge los resultados parciales de una investigación [1] que 

actualmente se está llevando a cabo por un equipo de investigación de diferentes áreas y 

campos de conocimiento de la Universidad de Sevilla. El propósito de este estudio es analizar 

las Barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad, tanto 

en las aulas universitarias como en la Institución universitaria como tal. En concreto en esta 

comunicación nos centramos en la información referida a lo que ocurre dentro de las aulas de 

acuerdo a las personas que han participado. 

Esta investigación se fundamenta en un estudio previo, cuyos resultados evidenciaron una serie 



de barreras en el caso de estudiantes con discapacidad, al no participar plenamente en las 

distintas actividades del aula o también las derivadas de las propias actitudes del profesorado, 

en ocasiones, no demasiado favorables hacia la discapacidad o la inclusión educativa. 

Metodología 

En relación al desarrollo de la investigación se contemplan varias fases, utilizando una 

metodología biográfica-narrativa. De esta forma, en la primera fase, se realizaron diversos 

grupos de discusión, entrevistas individuales y micro-historias de vida empleando diferentes 

instrumentos de recogida de información como: líneas de vida, entrevistas focalizadas y auto-

informes. Por otro lado, en la segunda fase de investigación, aún en desarrollo, se han retomado 

las historias de vida iniciadas con algunos de los estudiantes, con el objetivo de realizar 

historias de vida en profundidad, a través de diferentes técnicas como fotografías, 

observaciones o entrevistas a personas clave en la vida de cada estudiante. Para la última fase 

del estudio se contempla el diseño de una propuesta de formación para el profesorado con el 

objetivo de sensibilizar y formar sobre la problemática objeto de estudio. 

Importancia y Relevancia de la Investigación 

La investigación que se basa en un enfoque crítico y participativo, resulta de gran interés, desde 

el punto de vista metodológico, por su propio objeto de estudio, incorporando las voces de sus 

propios protagonistas, así como por realizarse por un equipo interdisciplinar procedente de 

diferentes campos de conocimiento, a la vez que una muestra también interdisciplinar. Desde 

una perspectiva integral, promueve procesos de reflexión y toma de conciencia social sobre la 

situación de los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario, instando a la 

Universidad a promover acciones y propuestas de mejora, acordes con las necesidades 

detectadas. 

Relación con el Área de Trabajo 

La pertinencia con el área de trabajo seleccionada se fundamenta en la idea de que a través de 

la investigación se pretende estudiar, dando voz a los estudiantes con discapacidad, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula y como extensión a estos 

procesos. De esta forma, se pretende conocer qué cuestiones referidas a los procesos que tienen 

lugar en las aulas (metodologías, temporalización, interacciones, evaluación, espacios e 

infraestructuras, etc.) actúan como elementos facilitadores u obstaculizadores en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. 

 [1] Investigación financiada por el MICIIN: “Barreras y ayudas que los estudiantes con 

discapacidad identifican en la Universidad” (Dir. Anabel Moriña, EDU2010-16264). 
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8.3. 

Autor/a (es/as):  

Albuquerque, Luis Gonzaga  

Amador, Filomena 

Universidade Aberta 

Título: A História da ciência como ferramenta pedagógica para desenvolver o pensamento 

crítico em cursos de ciências. Dois estudos de caso em Matemática e Geologia 

Resumo: 

No presente, os governos de orientação neoliberal têm tendência a condicionarem os sistemas 

educativos nacionais a metas de desenvolvimento económico. Porém, começam a emergir 

perspectivas críticas que referem a necessidade de alterar o perfil de saída dos estudantes que 

terminam o ensino superior. O fenómeno da globalização e o incremento no grau de 

consciencialização dos indivíduos, relativamente aos problemas que as sociedades hoje 

enfrentam, apontam para a necessidade de redefinir as competências a desenvolver no domínio 

do pensamento crítico, necessárias para a intervenção na sociedade. 

Estas abordagens geram resistências, nomeadamente a nível político, porque estaremos a 

procurar desenvolver competências que, mais tarde, irão dar origem a cidadãos com maior 

poder de argumentação e de intervenção, mais capacitados para contestarem soluções e mais 

disponíveis para se envolverem em movimentos da sociedade civil. Para além disso, existe 

também, numa outra vertente, a resistência dos professores para quem o ensino das ciências se 

deve limitar unicamente ao que é aceite pela comunidade de investigadores, expressa na forma 

de conceitos, modelos e teorias cujas características como representações, não são 

questionáveis. A introdução de um nível de intervenção com cariz mais social e político gera 

desconforto no corpo docente, porque é percepcionada como o abandono de espaços de 

segurança e de autoridade que habitualmente se associam à Ciência. 

Nos cursos de ciências as teorias são apresentadas de modo bastante formal, dificultando uma 

visão crítica. Assim, neste contexto a História da Ciência pode e deve constituir-se como uma 

ferramenta pedagógica enquadradora da construção do conhecimento científico numa 

perspectiva, em simultâneo, epistemológica e social. 



No presente estudo, procede-se a uma análise comparativa numa amostra de cursos de ciências 

de universidades portuguesas da importância que o pensamento crítico tem, como competência 

a ser adquirida. Em paralelo, apresentam-se dois exemplos de intervenção nos domínios da 

Matemática e da Geologia. 

Palavras-chave: Pensamento Crítico; História da Ciência; Matemática; Geologia; 

Competências; Democracia. 
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Autor/a (es/as):  

Alcalá, María Teresa  

Demuth, Patricia  

Fernández, María Graciela  

Universidad Nacional del Nordeste 

Título: Vinculación entre teoría y práctica y entre conocimientos del campo disciplinar y del 

campo profesional en la formación de profesores 

Resumo: 

Presentamos una experiencia innovadora en la enseñanza de Didáctica en carreras de 

profesorados en el ámbito de la Universidad. El desarrollo de propuesta innovadora fue objeto 

de un proceso de investigación-acción realizado por el equipo de la cátedra de Didáctica I del 

Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 

La propuesta innovadora tuvo como principal finalidad acortar la distancia entre la teoría y la 

práctica en la enseñanza de la asignatura. Distancia favorecida por la distribución horaria, las 

propuestas de actividades y los trabajos de evaluación diferenciados. 

La integración teoría-práctica se planteó mediante una propuesta metodológica basada en la 

deliberación práctica, entendida como “acción reflexionada y fundamentada”. Lo que para los 

alumnos significaba aprender sabiendo que aprenden, por qué, para qué y cómo lo hacían. 

Las actividades de aprendizaje promovían también procesos autónomos del pensamiento y el 

trabajo cooperativo a través de tareas y producciones grupales e individuales referidas a 

situaciones “auténticas”, simuladas y reales, es decir, en contextos de aula de los distintos 



niveles del sistema educativo. 

Se optó por la investigación-acción para el estudio y seguimiento de la propuesta porque 

constituye una metodología coherente con la estrategia de innovación de la cátedra, la que 

requería una reflexión profunda y sistemática de las propias prácticas docentes, que además, 

permitieran la revisión y mejora de las propuestas didácticas de manera rigurosa. 

Las condiciones institucionales de la formación universitaria que escinden en sus planteos 

organizativos la teoría y la práctica, potencian conocimientos fragmentados de las disciplinas y 

aislados del campo del ejercicio profesional. Esta experiencia de investigación-intervención 

adquiere así relevancia epistemológica y didáctica, ya que busca superar tales limitaciones 

concretando una propuesta compleja de enseñanza de la didáctica en diferentes profesorados 

universitarios (Letras, Historia, Geografía, Filosofía y Ciencias de la Educación), desde los 

principios de una Didáctica de Nivel Superior que entiende al conocimiento como proceso y 

producto colectivo y temporal de los sujetos comprometidos con su construcción. 

Se presentarán los primeros resultados de la indagación, a partir de la puesta en juego de 

diferentes elementos de recolección y análisis de datos, vinculados a la evaluación del proceso 

de enseñanza (pre-inter y posactiva), al rendimiento académico de los estudiantes y al análisis 

teórico y práctico de la propuesta. 
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8.5. 

Autor/a (es/as):  

Alencar, Francisco de  

UNESP Universidade Estadual Paulista Bauru/Brasil 

Título: O ensino do Design: uma abordagem pedagógica corretiva 

Resumo: 

O referido artigo propõe uma reflexão que atribua aos projetos dos cursos em Design, 

importância mais ampla na geração, produção e inovação do conhecimento. Na academia deve-

se produzir conhecimento novo, naquilo que é próprio ao Design, ou que está próximo dele, e 

não a sua simples reprodução. Na verdade trata-se da reconstrução de sentidos tranformadores. 

Desenvolver pesquisa necessita ser entendido tanto quanto procedimento de elaboração do 

conhecimento, tanto como procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), 



sendo parte integrante do processo de geração de informação adequada e emancipadora. 

O artigo enfatiza a necessidade em ampliar e esclarecer o que são os conceitos estruturais 

metodológicos denominados de “objetivos” e “hipóteses” do projeto. Estes termos têm nos 

confundido. É mais um índice que revela a limitação do projeto em Design quando não atribui 

convivência simultânea importante, com a investigação científica. 

No Design definir “objetivos” e “hipóteses” representam a primeira manifestação importante 

do projeto, pois tem corpo suficiente para disparar todo aparato inovador a serviço do 

desenvolvimento projetual e a sua aplicação propedêutica, além da articulação estratégica das 

questões cognitivas do pensamento criativo. Assim, não existe projeto sem estas considerações 

fundamentais baseadas na reflexão daqueles fatores e variáveis que compõem o ambiente e/ou 

universo da situação problema, a ser abordado pela ação corretiva ou complementar do projeto 

inovador. 

Só existe definição de “hipótese”, após um longo e árduo trabalho de investigação e pesquisa, 

relacionando crítica e criativamente as coisas como estão, e formulando possibilidades novas 

de como as coisas deveriam ou poderiam ser. Somente após, dispara-se o instrumental 

projetual, no sentido de ser ele o modo como o Design apresenta sua importância e interfere na 

sociedade oferecendo alternativas possíveis. 

Assim, destina-se à atividade do projeto, dar conta de apresentar uma possibilidade real, 

exequível e nova, corrigindo aquele cenário descaracterizado de bem-estar social, cultural, 

econômico e tecnológico, na qual a academia tem função de potencializar a crítica e 

principalmente a correção da realidade determinada. 

Essencial é saber que o futuro não está determinado, se buscamos divisá-lo é para fazê-lo 

propício. Desejamos antecipar o que nós mesmos faremos surgir. Diante da incerteza do futuro, 

o debate político ganha importância. Essa incerteza nos obriga a fixar os olhos em realidades 

que podem ser hoje percebidas, e nessas realidades os homens clarividentes enxergam os 

germes do futuro... Ainda que na serenidade a filosofia faz surgir à inquietude. (JASPER, 1965, 

p. 64). 

 JASPERS, K. Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo: Editora Cultrix. 1965. cap.3 , 

148 p. 
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8.6. 

Autor/a (es/as):  

Almeida, Maria Emília Bigotte de  

Fidalgo, Carla Isabel Florêncio  

Rasteiro, Deolinda M. L. D.  

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 

Título: Um contributo dos alunos para a melhoria da qualidade na docência 

Resumo: 

O paradigma emanado pela Declaração de Bolonha, admite um pressuposto de mudança que 

visa substituir um modelo centrado no professor e na transmissão de conhecimento por um 

modelo centrado no aluno e na construção de conhecimento. Surge assim, neste novo ambiente 

de ensino/aprendizagem, uma maior exigência ao docente do Ensino Superior, uma maior 

capacidade crítica e uma maior reflexão quanto à sua prática pedagógica e um constante 

ajustamento dos percursos pedagógicos às dificuldades e às características particulares dos seus 

alunos. Por outro lado, emerge a necessidade de se fazer convergir a aplicação de estratégias 

aos interesses, às motivações e aos novos perfis do aluno que frequenta actualmente o ensino 

superior para que as mudanças de atitude e de comportamento à escola revertam em 

aprendizagens mais significativas e, por conseguinte, conduzam a um maior sucesso escolar. É 

neste contexto e considerando os elevados índices de reprovação e de abandono no ensino 

superior, nomeadamente nas unidades curriculares de Matemática ministradas nas licenciaturas 

de Engenharia, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, que se levou a efeito um 

estudo, durante o 1º semestre deste ano lectivo, que tem por objectivo efectuar a análise das 

percepções dos alunos de forma a contribuir para a construção de um ambiente de 

aprendizagem que permita uma co-responsabilização dos intervenientes do processo educativo, 

que possa melhorar a qualidade da docência e aumentar o sucesso escolar. As conclusões 

retiradas deste trabalho conduzirão à definição de um conjunto de medidas a implementar no 

próximo ano lectivo, cuja monitorização das acções propostas e consequente avaliação a 

efectuar pelos participantes na investigação permitirão introduzir melhorias na qualidade da 

docência. 

Este estudo exploratório está enquadrado no projecto de investigação-acção “Compreender 

para melhor Ensinar” que tem por finalidade aprofundar o conhecimento das causas do 

abandono escolar nas Unidades Curriculares de Matemática para que se proceda à definição de 

estratégias no processo de ensino que conduzam a aprendizagens mais significativas dos 



alunos. 

. 
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8.7. 

Autor/a (es/as):  

Almeida, Maria Emilia Bigotte de  

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra/Portugal 
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Título: A cábula: um processo de construção do conhecimento 

Resumo: 

Muito embora o ensino secundário forneça as competências necessárias na progressão de 

estudos no nível superior, são constatadas algumas dificuldades em conceitos básicos 

essenciais à aprendizagem dos conteúdos programáticos das unidades curriculares associadas 

ao Cálculo Infinitesimal e Integral, incluídas na formação de base das licenciaturas em 

Engenharia. 

Para colmatar algumas lacunas existentes muitos docentes do ensino superior da Área 

Científica de Matemática têm adoptado, ao longo dos anos, material de apoio às aulas (teóricas, 

teórico-práticas e práticas) nos momentos de avaliação sumativa, que consiste na 

disponibilização, para consulta, de um conjunto de tabelas que integram algumas regras, 

fórmulas e conceitos necessários na aplicação dos novos conhecimentos - TABELAS DE 

MATEMÁTICA. No entanto, a regular constatação de aditamentos de notas complementares e 

de conceitos cruciais apensos pelos alunos naqueles recursos evidenciam uma notória 

dificuldade de interpretação dos conteúdos apresentados. Estes factos conduzem a uma 

reflexão contextualizada e levam-nos a questionar se os materiais de consulta disponibilizados 

pelos docentes são adequados e respondem efectivamente às necessidades identificadas. 

Neste contexto, procedeu-se à substituição das TABELAS DE MATEMÁTICA fornecidas 

pelos docentes, por um material de consulta, construído pelos alunos, a que se chamámos 

CÁBULA, utilizado nos 4 momentos de avaliação sumativa intercalar, integrados na 

modalidade de avaliação distribuída introduzida na Unidade Curricular de Análise Matemática 

I ministrada na licenciatura de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia de 



Coimbra (ISEC). 

Este estudo exploratório, enquadrado numa investigação mais ampla que tem por finalidade a 

compreensão do pensamento matemático dos alunos e das estratégias que são usadas para a 

resolução de problemas, teve por objectivo específico percepcionar quais os apoios que os 

alunos necessitam em termos matemáticos e se os apoios que constroem como auxiliares para a 

resolução dos problemas revelam raciocínios adequados ou se, por contrário, acusam lacunas 

básicas que carecem de ser resolvidas com programas de supressão dos hiatos de formação 

reconhecidos. 
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8.8. 

Autor/a (es/as):  

Almeida, Maria das Graças Marinho de  

Universidade Federal de Alagoas 

Título: Elaboração do texto didático para a educação superior a distância pelo docente 

universitário: Que competência? 

Resumo: 

Este trabalho busca discutir sobre a produção do texto didático escrito para a educação a 

distância. Ressalta a importância da discussão sobre sua produção e seu papel para o processo 

de ensino e aprendizagem nos contextos dessa modalidade de educação. A autora parte do 

princípio de que esse texto constitui o que Souza (2001, 2006) denomina de gênero 

mediacional e ressalta que o docente universitário vem enfrentando o desafio de, quando 

incluído em processos de educação a distância, se tornar professor-autor desse gênero textual. 

Nesse contexto, discute o conceito de competência metagenérica, termo cunhado por Kock 

(2004), que significa a capacidade de conhecer, identificar, usar, produzir diferentes gêneros. 

No caso em discussão, a competência metagenérica do docente universitário diz respeito ao 

conhecimento das características essenciais desses textos como a clareza e a dialogicidade, que 

podem ser concretamente viabilizadas por meio da utilização de estratégias de processamento 

didático e estratégias linguístico-discursivas. A discussão acerca dessas estratégias foi realizada 

com base em análise de textos produzidos para cursos na modalidade de educação a distância, 

tendo como referencial metodológico a Analise de Gêneros (BHATIA, 1993). Foram 

analisadas estratégias didáticas como a auto-apresentação do professor-autor; a realização da 



contextualização da disciplina no curso, estabelecendo relações com outras disciplinas; a 

formulação de objetivos; a apresentação de uma visão global dos conteúdos; a apresentação de 

situações problematizadoras; a elaboração de orientações para leituras de aprofundamento e a 

apresentação de atividades de sistematização/ avaliação. Como estratégias linguístico-

discursivas foram analisadas a utilização de marcadores metadiscursivos (HYLAND, 1998), a 

intertextualidade e a presença de elementos que contribuem para o desenvolvimento de 

capacidades argumentativas. A autora defende que o conhecimento acerca do gênero 

mediacional deve fazer parte da preocupação dos docentes envolvidos em processos de 

educação a distância. Por se tratar de um gênero secundário, ou seja, de um gênero pertencente 

a uma esfera de comunicação mais elaborada, da qual faz parte o texto escrito, faz-se 

necessário que o professor-autor domine os elementos que o caracteriza: o conteúdo temático, 

o estilo e a construção composicional (BAKHTIN, 2003). A autora assevera que o professor-

autor, ao se inserir em programas de educação a distância, especificamente em nível superior, 

deve aprofundar o conhecimento acerca das estratégias que constituem o gênero mediacional 

como meio de desenvolver a capacidade de dominar conhecimentos acerca desse gênero, o que, 

em última instância, constitui a competência metagenérica. Afirma ainda a autora que o 

desenvolvimento dessa competência pelos docentes universitários deve ser objeto de formação 

continuada, em contextos formais, o que poderá contribuir para a melhoria da qualidade dos 

textos que são produzidos em programas de educação superior a distância, tendo em vista que, 

mesmo em tempos de utilização efetiva de tecnologias digitais, continuam tendo um lugar de 

destaque nos cursos realizados nessa modalidade de educação. 

Palavras-chave: Textos Didáticos Escritos para a Educação a Distância; Gênero Mediacional; 

Competência Metagenérica. 
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Título: Vocabulario psicopedagógico e teoria da mente: Como os professores interpretam a 

seus alunos? 

Resumo: 

Ensinar algo a alguém supõe que quem ensina precisa inferir aquilo que o outro sabe e o que 

não sabe. Ou seja, representar o que tem e o que falta na mente do outro, além de outros 

estados mentais como desejos e intenções. Essa capacidade é chamada de “teoria da mente”. 

Compreender a capacidade de ensinar como uma cognição natural e exclusiva da espécie 

humana (bem como o é a teoria da mente), nos leva a aceitar que pára que esta capacidade seja 

desenvolvida ao ponto de atender as crescentes necessidades educacionais de nossa cultura, 

esta capacidade precisa, ser ora corrigida pela cultura, como nossa física intuitiva, ora ser 

completada por ela. 

A teoria da mente pode também ser concebida como uma teoria implícita semelhante às teorias 

sobre a natureza da matéria ou do movimento, bem como as teorias que os professores 

sustentam sobre o processo ensino/aprendizagem, que dirigem as suas ações pedagógicas. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o uso de termos mentalistas e conceitos psicopedagógicos 

por professores universitários da área de educação, suas relações com as representações 

implícitas sobre a aprendizagem (direta, representativa e construtiva) e sua utilização em a 

interpretação de situações de aprendizagem em aula. 

Serão entrevistados 30 professores universitários de cursos de formação docente, sendo que 15 

desses professores deverão ensinar a disciplina Psicologia da Educação e os outros 15, outra 

disciplina. 

Realizar-se-á uma análise lexicométrica da utilização de termos mentalistas e conceitos 

psicopedagógicos pelos entrevistados, diante de questões sobre sua prática pedagógica, 

apresentadas em uma entrevista semi-estruturada. Estas respostas serão organizadas segundo as 

categorias de representações implícitas sobre aprendizagem, utilizadas por Pozo e 

colaboradores (2006): Teoria direta, teoria interpretativa e teoria construtiva. 



Será avaliado, também, a relação entre a utilização de termos mentalistas e conceitos 

psicopedagógicos e a concepção implícita de aprendizagem dos professores entrevistados, bem 

como a relação com o conhecimento sobre Psicologia educacional/Psicopedagogia. 

Apesar da relação entre teoria da mente e ensino ser bastante evidente, existem poucos estudos 

que pesquisam a influência da primeira sobre o último. Além disso, os estudos sobre Teoria da 

Mente são bastante numerosos tendo como sujeitos de investigação os primatas, as crianças e 

as pessoas com alterações no desenvolvimento, como os autistas. Este cenário levou Barr e 

Keysar (2005) a chamar o “humano adulto normal” de um caso exótico no campo empírico em 

foco. Tais fatos parecem justificar uma incursão científica por estes campos. 

Referências Bibliográficas: 
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Título: O portfólio na formação reflexiva de professores de educação física 

Resumo: 

O presente estudo visa analisar o uso do Portfólio na aprendizagem de conteúdos da Educação 



Física. Nas últimas décadas muito se tem discutido no campo da formação docente exigindo-se 

uma formação reflexiva que permita e viabilize uma consciência desafiadora e crítica para os 

novos educadores. O professor em formação tem necessidade de desenvolver-se de maneira 

gradativa. Para a formação dos profissionais do ensino, o portfólio e seu uso na formação 

reflexiva e na avaliação formativa tem sido indicado. Será realizado um levantamento de 

referência de bibliografias sobre o Portfólio, o Pensamento Reflexivo e a Avaliação Formativa. 

A questão que orienta a pesquisa é: O portfólio assegura a formação reflexiva dos professores 

de Educação Física? O objetivo do estudo é analisar a utilização do Portfólio na formação 

reflexiva dos professores de Educação Física em um curso de Licenciatura em Educação Física 

na disciplina Prática como Componente Curricular. A pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

estudo de caso em um curso de Licenciatura em Educação Física na cidade de Tupã – SP. Os 

atores deste estudo serão vinte sujeitos, como critério de escolha optou-se por dez sujeitos com 

média semestral acima de nove, e dez com média semestral entre sete e oito, em duas 

disciplinas básicas cursadas no semestre anterior, todos do terceiro termo da graduação. Todo o 

processo será orientado sendo realizadas duas entrevistas uma antes da implantação do 

Portfólio e outra após. Será analisado o Projeto Pedagógico do Curso, especificamente o 

conteúdo das ementas das disciplinas e suas funções na formação dos professores de Educação 

física. Com a técnica de análise de conteúdo, serão analisados os relatos de experiência como 

espaço para reflexão, representados na avaliação final pelos alunos descritas no Portfólio. 

Observa-se através de uma pesquisa bibliográfica inicial, que o tema escolhido para o estudo 

não é amplamente difundido no Brasil, o que existe são ações isoladas de trabalho e uma forte 

influência de autores de outros países no embasamento teórico. Foram encontrados no banco de 

teses da CAPES sete trabalhos, sendo que apenas um trata sobre o portfólio e sua relação com a 

avaliação formativa. As pesquisadoras têm encontrado relevantes contribuições à formação de 

professores com o uso do Portfólio, porém com uma análise mais aprofundada este estudo 

poderá estabelecer outras referências contribuindo significamente com produções para a 

Educação no âmbito da formação de professores de Educação Física. 
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Título: Educação superior: todo o cuidado é pouco 

Resumo: 

A partir das discussões que viemos realizando no Programa de Pós Graduação em Educação, 

na Universidade Federal de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 

especialmente sobre o conceito de Cuidado de Si, de Michel Foucault, sentimos a necessidade 

de desenvolver uma oficina onde pudéssemos levar aos nossos educandos um pouco das 

relações que percebemos que podem se estabelecer entre formação e cuidado de si. É sobre 

essa oficina que discorremos no presente texto. Assim, a partir desse encontro, enquanto 

acadêmicas de pós graduação e docentes em três cursos de licenciatura do Instituto Federal 

Farroupilha, nos campis de São Vicente do Sul e Alegrete, é que trazemos os conceitos e 

anunciamos como trabalhamos com eles. Na nossa região, a maior carência de profissionais da 

educação, é especialmente, professores de áreas das ciências. Foi para esse público que 

ofertamos uma oficina utilizando contos, poesias, imagens de obras de arte e fragmentos das 

teorias sobre formação e cuidado de si. O conceito de formação que utilizamos, surge a partir 

da ideia de Bildung, ou seja, uma palavra originária do idealismo alemão, cuja tradução remete 

a ideia de formação, no sentido de uma formação sobre si mesmo. A palavra Bildung, se 

traduzida, seria mais ou menos uma prática da educação de si. Buscamos outros referenciais, 

como Gilles Ferry (2004) para dizer que a formação é diferente de ensino e aprendizagem. Ele 

sustenta que estes elementos entram no processo, que são suportes da formação, mas que não 

constituem a formação em si. E continua nos mostrando que a formação é uma dinâmica, 

entendida como o desenvolvimento pessoal, uma vez que a formação consiste em encontrar 

formas para cumprir certas tarefas para exercer um ofício, uma profissão, um trabalho. Em 

outras palavras, formação não se recebe. Formamo-nos através de uma dinâmica do 

desenvolvimento pessoal, mas nem por isso podemos pensar que nos formamos sozinhos, nem 

passivamente. Marie-Christine Josso (1988) é outra estudiosa que vem tratando das questões da 

formação de professores a partir da inclusão da singularidade desses profissionais, que são 

sujeitos da sua própria formação. E nesse momento do estudo, aproximamos um conceito 

fundamental de Foucault (2009) que é o cuidado de si. Foucault se debruçou a estudar a 



antiguidade grega, retomando o conceito de “cuidado de si” como uma regra de conduta social 

e pessoal e para a arte da vida. Assim, o tema do cuidado de si surge a partir do prolongamento 

do conceito de governabilidade. Através de um conhecimento de si, apreendido, evidenciado 

pelas histórias de vida, o sujeito em formação se torna autor ao refletir sobre sua 

existencialidade (JOSSO, 2004). Contudo, são reflexões como estas que nos movimentam na 

elaboração das oficinas, pois acreditamos que trabalhar o cuidado de si nos cursos de 

licenciatura qualifica a formação destes futuros professores. 

. 
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Título: Formação de professores: superando o distanciamento entre universidade e escola 

Resumo: 

A falta de conexão entre o espaço de formação nas universidades e o campo da prática tem sido 

apontada em diversos estudos como um problema recorrente nos cursos de licenciatura. No 

Brasil, algumas políticas públicas recentes têm procurado fomentar iniciativas inovadoras, que 

aproximem os estudantes das situações concretas de exercício da docência. Uma dessas 

propostas é o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, financiado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que estimula a inserção dos 

alunos de licenciatura nas escolas públicas, em atividades docentes acompanhadas e orientadas. 

O programa já conta atualmente com mais de 26.000 bolsistas e vem despertando interesse na 

comunidade acadêmica, pelas possibilidades transformadoras das práticas de formação de 

professores na universidade. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo 

investigar o impacto do programa PIBID desenvolvido por um curso de Pedagogia de uma 

universidade municipal, em três escolas públicas participantes do projeto, buscando 

compreender o significado desta experiência para as instituições e sujeitos envolvidos no 

processo. O programa teve início em novembro de 2010, com duração prevista de 24 meses. O 



curso em questão tem 20 bolsistas de iniciação à docência, orientadas por uma professora 

coordenadora da universidade e por 4 professoras das escolas públicas envolvidas no projeto. 

Nos procedimentos metodológicos optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa, 

recorrendo à realização de dois grupos de discussão como fonte de coleta de dados, o primeiro 

envolvendo dez alunas bolsistas do PIBID e o segundo sete professoras supervisoras e gestoras 

das escolas parceiras. As discussões foram orientadas por um roteiro flexível, com questões 

sobre os aspectos mais significativos, desafios e contribuições da experiência no PIBID para a 

formação profissional das participantes, bem como sobre os possíveis impactos da participação 

no PIBID para a instituição escolar. A análise dos dados evidencia que o desenvolvimento do 

programa tem sido uma experiência muito positiva para os diferentes participantes, 

significando, para as alunas envolvidas, uma experiência de inserção profissional e 

identificação com a docência, e, para as escolas, uma possibilidade de rever as práticas 

docentes, as relações com os alunos e com o conhecimento. Os resultados vêm ao encontro de 

outros estudos na área, sugerindo que a aproximação entre universidade e escola pode 

contribuir para a constituição de novos espaços de formação e construção de conhecimento 

sobre a docência, bem como para a superação do distanciamento que historicamente se observa 

entre a formação na universidade e o exercício profissional.  

Palavras-chave: Formação de Professores; Iniciação à Docência; PIBID. 
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Título: Metodologias de ensino com tecnologias da informação e comunicação no ensino de 

ciências: uma experiência de formação continuada por meio de oficina 

Resumo: 

Concebendo as transformações globais que estruturam a realidade atual e seus impactos a partir 

da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação, nos diferentes 

espaços de aprendizagem e na prática docente, observa-se a problemática de como organizar 



um planejamento educativo incorporando as TIC nas aulas de Ciências. Para tanto se propôs 

uma experiência de formação continuada através de uma oficina pedagógica destinada a 

graduandos e graduados na área de ciências, matemática, química ou física, com a finalidade de 

trabalhar metodologias do ensino com Tecnologias da Informação e Comunicação nas 

respectivas áreas do conhecimento. A metodologia do trabalho consiste em uma pesquisa 

participante, na medida em que o desenvolvimento da oficina foi acompanhado pelos 

pesquisadores que, juntamente com a equipe, avaliavam o andamento da proposta. No caso das 

oficinas, estas foram organizadas em 10 encontros, na qual cada professor elaborou um blog, a 

partir de diferentes materiais didáticos selecionados na Internet. As aulas consistiram em 

experiências de pesquisa de recursos online, sendo cada encontro orientado por um guia 

didático, explorando mídias diversificadas para uso na sala de aula. Para esta elaboração do 

processo de produção de materiais, para os cursos a serem desenvolvidos pelos professores, foi 

oferecido um estudo teórico-prático sobre: Introdução a Internet, Aplicações educativas da 

Internet e Elaboração de materiais curriculares digitais para o ensino de Ciências com TIC. 

Entende-se que a referida proposta torna-se relevante na formação do docente uma vez que 

busca explorar as possibilidades das TIC em relação à construção do conhecimento, 

desenvolvendo habilidades para utilização destas tecnologias nas aulas, bem como discute o 

processo de selecionar com critérios educativos e utilizar crítica e didaticamente os distintos 

materiais tecnológicos disponíveis. Além disso, a proposta da oficina enfatiza a introdução das 

TIC nos processos de ensino e de aprendizagem a partir de temáticas de interesse para a 

especialidade científica fundamentando-se na relação teoria e prática. Logo, do ponto de vista 

de pertinência deste trabalho para a área de pesquisa é relevante destacar a sua íntima relação 

com desencadear de um processo de formação de professores e pesquisadores quando busca a 

integração da Internet no trabalho docente e na investigação científica. 

Palavras-chave: Metodologias de Ensino; Tecnologias da Informação e Comunicação; Ensino 

de Ciências. 
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Título: Práticas colaborativas na formação de professores de língua inglesa: o programa 

institucional de iniciação à docência na UNEB 

Resumo: 

O presente trabalho objetiva apresentar a experiência de um grupo de alunos e professores 

envolvidos em práticas colaborativas através do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência – PIBID, via seu subprojeto desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB - Campus X, intitulado Inovação curricular e formação de professores de língua 

estrangeira. Trata-se de um espaço de formação norteado por práticas, pautadas nos princípios 

de colaboração de acordo com os pressupostos da perspectiva Sócio-Histórico-Cultural, a qual 

tem origens nos estudos de Vygotsky (1998 e 2000) cujo postulado afirma que a aprendizagem 

ocorre mediante a interrelação entre os indivíduos, sendo as atividades humanas de natureza 

essencialmente social. Tal visão tem sido continuada por outros estudiosos, tais como Cole 

(1996), que corrobora com estes preceitos, em sua compreensão de atividades humanas como 

sócio-historico-culturalmente desenvolvidas. A grande relevância desta perspectiva de 

aprendizagem concebida como prática social no processo de formação inicial/continuada de 

professores recai sobre a linguagem entendida como um artefato cultural mediador das relações 

entre os sujeitos e/ou mundo. Ou seja, ao aprender um idioma nesse contexto, a colaboração 

favorece o desenvolvimento prático de uma concepção de linguagem em que esta compõe o 

indivíduo, ao mesmo tempo em que este a compõe. Dessa maneira, compreendemos que as 

práticas desenvolvidas neste subprojeto tendem a ser dialéticas em que os processos de ensinar 

e aprender ocorrem em uma via de mão dupla: onde quem ensina aprende, e quem aprende. 

Dentro desta perspectiva, a aprendizagem é também considerada como processo colaborativo 

de (re)significação da identidade do professor e de suas práticas sócio-pedagógicas (MATEUS, 

2009; JOHNSON, 2006; MOLL & ARNOT-HOPFFER, 2005;  LAVE, 1996).  Um dos modos 

de se conceituar a própria aprendizagem dá-se pela (re)significação da identidade do professor, 

que pode ocorrer em suas práticas socialmente situadas, onde ele passa a ter uma nova 

percepção do aluno, e a partir desse novo olhar, projeta novas possibilidade de aprendizagem 

(AUDI, 2010). O século XXI nos traz velhos dilemas e um deles, que tem sido amplamente 

discutido no meio acadêmico, é a melhoria da educação. O que temos vivenciado é um enorme 



fosso que se criou entre as universidades e as escolas. Dicotomiza-se, assim, o conhecimento 

entre teoria e prática, sendo as universidades, geralmente, encarregadas da produção do 

conhecimento teórico, por vezes distante da realidade de sala de aula, e as escolas, ambiente 

em que deveria se desenvolver esse conhecimento, desvinculado de sua realidade; neste sentido 

é que implementamos nosso subprojeto, visando lidar com essas contradições de maneira a 

proporcionar uma formação de professores que supere a fragmentação do conhecimento nas 

dimensões de teoria e prática as quais representam respectivamente os mundos da universidade 

e da escola. Para tanto desenvolvemos uma metodologia de estudos e discussões semanais, bem 

como práticas colaborativas entre professores do Ensino Superior, alunos da graduação e 

professores da Educação Básica, desenvolvidas nas salas de aula de língua inglesa da Escola 

Pública. 
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Título: Supervisão da investigação doutoral como trabalho pedagógico: As vozes de estudantes 

e de supervisores sobre as suas aprendizagens 

Resumo: 

Internacionalmente, a agenda do Ensino Superior (ES) tem revelado uma grande preocupação 

com a qualidade e o impacto da investigação realizada a nível de pós-graduação. Mais 

especificamente, a investigação realizada na formação de 3º ciclo está a começar a adquirir um 

novo entendimento epistemológico. Por sua vez, o contexto europeu e internacional denota a 

existência de um maior número e diversidade de estudantes que iniciam o seu percurso em 

estudos de pós-graduação no geral, e em doutoramentos em particular. Consequentemente, o 

“boom” de estudantes de doutoramento e, actualmente, de programas doutorais levanta várias 

questões que suscitam discussão e carecem de reflexão, nomeadamente: (i) o perfil de 

qualidade que estudantes e supervisores de doutoramento devem possuir e desenvolver, 

nomeadamente em termos de competências, e (ii) a definição de princípios e estratégias 



supervisivas que se sustentem em critérios de qualidade. 

Face ao contexto sinteticamente abordado, verificamos que a nível internacional têm surgido 

muitos estudos sobre esta temática. Porém, pela sua análise, podemos concluir que é necessário 

integrar as perspectivas e estudos, sejam eles de natureza política, epistemológica e/ou 

empírica, de forma a produzir-se conhecimento integrado sobre esta problemática. No entanto, 

no que concerne a este tópico, no contexto de ES português constatamos a existência de um 

vazio teórico-conceptual e empírico. Este facto sublinha, pois, a necessidade de se investigar e 

promoverem estudos sobre esta matéria. 

Este artigo, apresenta, assim, um projecto de investigação que foi desenhado e está a ser 

desenvolvido no Laboratório de Avaliação da Qualidade Educativa do Centro de Investigação 

Didáctica e Tecnologia Educativa (LAQE-CIDTFF) da Universidade de Aveiro (UA). O 

objectivo desta investigação é desenhar um referencial sobre a qualidade da supervisão da 

investigação doutoral, que incida especialmente sobre as competências que estudantes e 

supervisores de doutoramento devem possuir e progressivamente optimizar. O referencial, que 

está em fase de construção, agregará estudos internacionais sobre a temática, assim como o 

estudo empírico que está a ser realizado na UA. Poder-se-á, pois, assumir que será um 

referencial de natureza trans-disciplinar e trans-institucional, pretendendo que seja flexível e 

adaptável a outros contextos de ES. 

Com o grande objectivo acima elencado, desenhámos um estudo de caso, de natureza descritiva 

e exploratória, com duas grandes fases de recolha de dados: uma de âmbito qualitativo (com 

recurso a entrevistas e focus groups) e outra de âmbito quantitativo (com recurso a aplicação de 

inquéritos por questionário). Para este trabalho em particular, pretendemos focar o nosso olhar 

numa subcategoria que emergiu da análise de conteúdo dos focus groups, realizados com 

supervisores (n=25) e estudantes de doutoramento (n=26) de vários domínios científicos da UA 

e com diversos graus de experiências. A subcategoria a que nos referimos é “maiores 

aprendizagens” de estudantes e supervisores de doutoramento, que se inclui no perfil de 

qualidade de estudantes e de supervisores, respectivamente. Pretendemos, assim, (i) explorar a 

auto-reflexão de estudantes e supervisores, para além de pretendermos colocá-las em diálogo, e 

(ii) discutir a supervisão da investigação como trabalho pedagógico. 
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Título: Projeto de extensão “diálogos hispânicos” e desenvolvimento da oralidade, da leitura e 

da escrita de língua espanhola em alunos do ensino superior 

Resumo: 

A pesquisa, vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Presidente Prudente 

– Estado de São Paulo - Brasil (FAPEPE), tem por objetivo geral investigar a qualidade da 

contribuição do Projeto de Extensão “Diálogos Hispânicos - língua e cultura espanhola em 

situações reais: Buenos Aires – fase I” sobre o desenvolvimento da capacidade comunicativa 

dos estudantes do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da FAPEPE. O projeto “Diálogos 

Hispânicos” foi desenvolvido no segundo semestre de 2011, envolvendo nove alunos do último 

semestre do curso de Secretariado. Tal projeto focalizou uma visita à cidade de Buenos Aires – 

Argentina, a fim de que os estudantes pudessem aplicar na prática os conhecimentos 

construídos durante as aulas de Língua Espanhola: interagir com os nativos, participar de 

situações reais da prática social; ampliar os repertórios culturais, com ênfase em atividades 

voltadas à competência oral, leitora e escritora; além de realizar atividades de socialização de 

saberes na própria FAPEPE (após a viagem): elaborar portfólio em Língua Espanhola com as 

aprendizagens construídas durante a viagem; apresentar relato de experiência na Semana de 

Secretariado Executivo Trilíngue e produzir trabalho acadêmico sobre os impactos da viagem 

cultural na formação dos futuros secretários executivos. Diante disso, o objetivo específico da 

pesquisa é investigar como o projeto de extensão acrescentou qualidade à formação acadêmica, 

comparando as ações de oralidade, leitura e escrita desenvolvidas pelos estudantes antes e 

depois do projeto. A fonte para tais dados está nos registros do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

da FAPEPE e também nos apontamentos realizados pela docente responsável pelas aulas de 

Língua Espanhola. O procedimento metodológico de análise é o estudo de caso, que permite 

observar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos envolvidos no projeto, permite 

também enfatizar a interpretação dos dados dentro de um contexto bem definido e favorece 

generalizações mais naturalísticas, as quais se mostram de grande relevância para os processos 

reflexivos dos docentes que lecionam línguas estrangeiras no Ensino Superior, visto que a 

pesquisa acrescenta olhares sobre os modos de trabalho pedagógico, destacando a pertinência 

de projetos de extensão interculturais no desenvolvimento de capacidades comunicativas nos 



estudantes. Os resultados da pesquisa apontam que os estudantes envolvidos adquiriram mais 

desenvoltura e segurança na oralidade, sendo capazes de interagir em Língua Espanhola e de 

buscar alternativas para superar desconhecimento de vocabulário; quanto à leitura, a vivência 

cultural possibilitou ampliação do conhecimento de mundo e melhora nos processos de 

significação textual e inferência; quanto à escrita, houve ganhos significativos na motivação 

dos estudantes a ponto de as produções textuais voltadas ao mundo empresarial ganharem mais 

sentido, pois a experiência de uma viagem internacional abriu possibilidades para compreensão 

do que efetivamente representam temas estudados ao longo da graduação, como: comércio 

exterior, relações internacionais e interculturalidade nos processos de trabalho do secretário 

executivo trilíngue. 
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Título: Infância, memória e narrativa: o portfólio como metodologia de ensino aprendizagem 

no ensino superior  

Resumo: 

Este texto tem origem na nossa atuação na formação de professores no ensino superior, nas 

disciplinas de Educação Infantil e Estágio Supervisionado. De modo geral, o curso de 

pedagogia, como as instituições educativas na modernidade, é marcado por um currículo que 

valoriza a hegemonia e a conseqüente naturalização do modelo escolar, tendo como base uma 

compartimentação estandardizada, na qual uma didática pautada na técnica ganha força. Nessa 

forma escolar a experiência do sujeito que aprende fica exterior à construção do conhecimento, 

resultando em um conhecimento previsível, excluindo as lógicas da pesquisa e da descoberta. 

Levando em consideração (i) que o objetivo do curso de pedagogia é a formação docente e que 

(ii) as práticas são impactadas pelas concepções, como identificar que infâncias e crianças 

estão presentes na Educação Infantil, de modo que ao assumirem o espaço da docência os 



futuros professores se comprometam com práticas que considerem as crianças e os adultos 

sujeitos das suas aprendizagens? Nesse cenário, o ensino superior tem o desafio de pensar uma 

metodologia que dê conta de refletir criticamente sobre infância e criança, assumindo a 

experiência do sujeito como fundamental à construção do conhecimento. Encontramos no 

portfólio um instrumento/metodologia que viabiliza o exercício da narrativa, o resgate de 

memória, o registro e a reflexão do processo de aprendizagem. Após a apresentação da 

metodologia, sugerimos um mergulho na experiência pessoal através da elaboração de” uma 

carta para a criança que fomos”. Com a leitura das cartas, discutimos as concepções de infância 

e criança presentes nas narrativas. Nesse contexto são realizados aproximações e afastamentos 

entre as infâncias das gerações existentes em sala e a infância contemporânea. Ao mesmo 

tempo, a música, a literatura, a poesia, as artes, ampliam a leitura junto com o referencial 

teórico que traz a história, as políticas e as práticas do atendimento à infância brasileira. Nosso 

intuito é: ao reconhecer a especificidade da infância, desnaturalizar o modelo escolar, propondo 

uma metodologia que considere os estudantes como atores privilegiados de seus processos de 

aprendizagem. Entendemos que esta experiência abre perspectivas para a construção de novos 

conhecimentos sobre a prática pedagógica na Educação Infantil, na qual, história pessoal, 

pesquisa acadêmica e políticas públicas se cruzam, formando um cenário no qual a criança é o 

centro. O referencial teórico se fundamenta em Walter Benjamin (1984, 2000), por sua 

concepção de experiência e infância e em Halbwachs (2004) pela possibilidade da memória 

como busca e construção. Com relação ao portfólio como instrumentos de ensino 

aprendizagem, este baseia-se em Hernandes (2000) e Parente (2004). Concebemos a escola 

como um tempo e espaço que levam em conta a experiência do sujeito que aprende, assim 

como Canário (2006) e Gabriel (2008). 
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Título: Modos de trabalho pedagógico no ensino superior: relatos de uma experiência do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 

Resumo: 



O resumo ora apresentado relata um modo de trabalho pedagógico no ensino superior, 

realizado pelos discentes do primeiro semestre do Curso de Licenciatura em Matemática, 

vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), em 

Escolas Públicas Estaduais e Municipais, situadas na cidade de Valença – Bahia - Brasil. 

Utilizou-se para realização desse relato as pesquisas do tipo: bibliográfica, mediante a 

utilização de livros, artigos de revistas, de jornais e periódicos em geral; documental, com 

exames à legislação específica, documentos oficiais e registros; eletrônica, com o acesso, via 

internet, a revistas do gênero e sites especializados e de campo mediante coleta de dados por 

parte dos discentes em Escolas Públicas no Município de Valença-Bahia- Brasil. Tal atividade, 

além de contemplar as exigências do projeto do referido curso, proporcionou aos graduandos 

um primeiro contato com as Escolas, momento em que estiveram realizando atividades 

práticas, baseados nos conhecimentos construídos, durante as aulas. Inicialmente os estudantes 

foram às escolas e fizeram preenchimento de um questionário, para verificar os dados de 

identificação, histórico e aspectos de natureza pedagógica. Em seguida, ministraram os 

minicursos utilizando programas de computador (softwares específicos) para ensinar os 

conteúdos referentes à matemática. A partir dessa atividade se pretendeu conhecer um pouco 

da história da educação no Município de Valença- Bahia - Brasil, além dar início a inserção do 

uso da informática na educação, como também proporcionar uma vinculação entre a teoria e a 

prática. O trabalho dos discentes foi concluído mediante a apresentação de relatórios, seguidos 

de comunicações. As fichas de avaliação preenchidas pelos professores e dirigentes das 

referidas Escolas, como também as fotografias, as filmagens e demais documentos 

apresentados, revelaram a importância de tal atividade para a Comunidade Escolar, 

principalmente professores e alunos, como também sua relevância como modo de trabalho 

pedagógico no ensino superior. 
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Título: Escritas e (re)leituras na sala de aula: o diário de bordo como dispositivo de 

aprendizagem 

Resumo: 

A experiência de aprendizagem do quarto ano do curso noturno de psicologia de uma 

universidade particular brasileira é o cenário do estudo apresentado. A partir da implementação 

de ênfases curriculares de um novo projeto político pedagógico, uma nova disciplina intitulada 

Seminário Integrativo Temático busca articular práticas e experiências formativas com 

conceitos teóricos por meio de análises e discussões de situações e problemas diversos de nossa 

sociedade. A disciplina foi organizada com leituras orientadas, elaboração de mini-currículos e 

textos de referência e cada aula foi conduzida por uma dupla ou trio de alunos. De forma a 

ampliar a crítica e as possibilidades de intervir na realidade, a ação pedagógica esteve orientada 

pela aprendizagem significativa e educação de adultos (Freire) e pela análise institucional. 

(Lourau, 1993). Como estruturador pedagógico central do processo de aprendizagem adotamos 

o diário de bordo desenvolvido por cada aluno individualmente em uma atividade contínua de 

registro das impressões da aula e/ou de idéias e questionamentos provocados ou 

correlacionados com a formação universitária. Os primeiros diários se restringiram a descrição 

linear da aula, como uma ata de reunião e a própria leitura em sala gerou estranhamentos e 

provocações nessa tentativa de retratar fatos ocorridos na aula. A cada princípio de aula, 

através da leitura do diário de bordo de dois alunos, a aula se reinventada na reconstrução de 

histórias, disciplinas, conceitos e trajetórias de formação. Essas leituras do diário tornaram-se 

elementos de intervenções e de conhecimentos que em poucas semanas transformaram os 

diários em narrativas de aprendizagens de cada estudante- trabalhador. O debate foi se 

ampliando com relatos de casos, problematizações e novos textos trazidos pelos alunos que 

versaram sobre ética e moral, ciência e profissão, psicologia do trabalho e recursos humanos, 

psicologia social, qualidade de vida e a formação em psicologia. A potencialidade do diário de 

bordo como estratégia de aprendizagem em pequenos grupos de universitários está em inverter 

a lógica da aula norteada por conteúdos pré-estabelecidos, em perguntas de alunos e respostas 

de professor, na divisão entre o momento da exposição da teoria e depois a prática. E mais, ao 



coletivizar experiências, argumentar sobre posturas e desenvolver e compartilhar análises, a 

leitura do diário de bordo desencadeia reflexões sobre a implicação de cada sujeito na 

transformação de si e dos lugares social e institucional em que a própria formação está sendo 

configurada. Campo de produção de conhecimentos estabelecido na relação de aprendizagem, 

por meio do diário, a sala de aula instaurou uma prática de pesquisa-intervenção no 

enlaçamento da experiência vivida com a linguagem. Tomamos assim, o diário de bordo como 

dispositivo do processo de aprendizagem, potente articulador e analisador na formação 

universitária. 
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Título: Oficinas pedagógicas como possibilidade didática: a formação docente para o ensino 

de ciencias nos anos iniciais do ensino fundamental 

Resumo: 

Discuto neste trabalho a formação de professores dos anos iniciais da Educação Básica para o 

Ensino de Ciências, partindo de experiência didática no curso de Licenciatura em Pedagogia, 

da Universidade Estadual Paulista (UNESP), na cidade de Marília, Estado de São Paulo, Brasil. 

Diferentes estudos (CARVALHO, 2004, 2005, ZANETIC, 1992, SICCA, 1998) têm defendido 

um ensino baseado em modalidades nas quais os alunos são solicitados a participar, expor 

ideias, discutindo-as e revendo-as, quando necessário, inserindo o estudante do universo da 

ciência e contribuindo para aproximá-lo da linguagem científica. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Ensino de Ciências fica a cargo de professores 

ditos “polivalentes” que, muitas vezes, têm a incumbência de ensinar conteúdos que não 

fizeram parte de sua formação acadêmica universitária, como Astronomia, Biologia, Física, 

Química e Geociências. No Brasil, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a 

formação de professores deste nível deve realizar-se no Ensino Superior, nas Licenciaturas em 

Pedagogia, onde poucas disciplinas destinam-se ao Ensino de Ciências, como a disciplina 



“Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Ciências”, com apenas de 75 horas aula. 

Com essa carência de conteúdos, o professor recorre a livros didáticos e a textos retirados da 

internet, reduzindo a docência à exposição de conceitos, situação que proporciona ao educando 

o papel de mero expectador e receptor de conteúdos. Assim, o Ensino de Ciências que poderia 

instigar a curiosidade, a imaginação, acaba se tornando entediante. 

A percepção de que o Ensino de Ciências requer metodologias e materiais que possibilitem a 

participação ativa do educando, requer necessariamente um professor que atue como mediador 

e incentivador do diálogo em suas aulas. Com essa perspectiva desenvolvi, junto aos 

graduandos do 3º ano letivo do mencionado curso de Pedagogia, oficinas pedagógicas 

envolvendo discussões teóricas e construção de materiais didáticos simples, com o objetivo de 

proporcionar espaços de reflexão e estudo, e, assim, contribuir para a formação diferenciada 

desses futuros professores. 

Atividades práticas e experimentais constituíram-se em subsídios para a apropriação do 

conhecimento cientifico, a formação de uma cultura e a reflexão sobre possibilidades de 

enriquecer o Ensino de Ciências na Educação Básica. 

Os graduandos consideraram que as Oficinas contribuíram para ampliar e rever conhecimentos, 

esclarecer dúvidas e despertar interesse por novos conceitos. Notou-se que os participantes não 

se sentiram constrangidos ante situações em que não dominavam os conteúdos. Perceberam 

também que há outro diálogo pedagógico por meio das Oficinas Pedagógicas, tornando o 

ambiente de aprendizagem ativo e dinâmico. 

Notou-se que não há, por parte de futuros professores, rejeição aos conteúdos de Ciências, mas 

uma grande insegurança no desenvolvimento de trabalhos com essa temática, principalmente 

no que se refere a atividades práticas. 

Assim, na impossibilidade imediata de ampliar a carga horária de conteúdos de Ensino de 

Ciências na formação inicial de professores, considero fundamental valorizar e incentivar 

iniciativas de formação continuada como as aqui relatadas. 
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Título: Enquadramento entre ensino superior e qualidade do trabalho pedagógico da docência: 

visões de um grupo de professores da educação tecnológica 

Resumo: 

O objetivo desta reflexão é analisar visões de um grupo de professores a respeito do 

enquadramento entre ensino superior e qualidade do trabalho da docência, tendo como 

referência a organização escolar da Educação Tecnológica. Destaca-se que esses educadores 

investigados desenvolvem a profissão de professor em um estabelecimento de ensino que 

define como meta institucional, entre outras, sua mudança para o patamar correspondente aos 

das Universidades Públicas Brasileiras, conforme exposto Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2005/2010. As análises se baseiam nas informações e dados extraídos de 

memoriais descritivos por esses docentes entre o período de 2005 a 2010. A preparação desses 

memoriais consiste em exigência da instituição em apreço para “reconhecimento” da 

progressão funcional na docência. A linha investigativa adotada assenta na perspectiva de 

reconhecimento das opções e falas dos docentes sobre a temática em apreço. O estudo ora 

apresentado elabora-se no enfrentamento dos riscos metodológicos de aplicar quadros 

explicativos aos escritos dos professores, o que tende a conduzir certas cegueiras 

interpretativas das informações e dados apurados. Os sujeitos desse processo 

reflexivo/analítico não são percebidos abstratamente, mas, sim como seres sociais, reais e 

contraditórios, que carregam em suas existências e práticas profissionais marcas de tensões de 

suas próprias contradições. Das várias leituras do material apreendido emergem-se três 

categorias interdependentes e complementares: 1) Competência pedagógica postulada por um 

status profissionalizante no ensino superior; 2) Formação acadêmica e formação profissional: 

das relações de correspondência às relações de contradição; 3) tradição acadêmica de uma 

instituição de educação tecnológica e expressão da qualidade do trabalho pedagógico. 

Considerando que há limites nesta reflexão, os dados singulares aqui apresentados o mais 

objetivamente possível. A relevância e pertinência da investigação em questão respaldam na 

atitude de se colocar no centro da investigação que tomam como objeto à docência 

universitária: As possibilidades das discussões empreendidas são respaldadas na atitude de se 

colocar no centro das investigações que tomam como objeto à docência universitária, a visões 



de um grupo de professores a respeito do enquadramento entre ensino superior e trabalho da 

docência como uma realidade rica e complexa. 
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Título: Possibilidades e limites do currículo por competência no ensino superior: um caso 

concreto 

Resumo: 

Este artigo busca demonstrar a experiência de dez anos do Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Produto do Instituto Federal de Santa Catarina. Avalia como ocorreu a implantação 

do currículo por competências e discorre sobre as práticas pedagógicas utilizadas e o sistema 

de avaliação, comparando o início do processo com a fase atual. O Curso iniciou a sua 

implantação no segundo semestre de 2002 e completa dez anos em 2012, um espaço de tempo 

que suscita uma reflexão. Distribuído em oito semestres, cada um deles corresponde a um 

módulo de, no máximo, cinco unidades curriculares, as quais refletem em um conjunto 

articulado de competências desenvolvidas essencialmente por meio de um Projeto Integrador. 

Este atende ao que propõe o Projeto Pedagógico do Curso, que vislumbra a integração, seja ela 

entre professores, entre professores e estudantes, entre estudantes e entre saberes, e revela-se 

como a prática pedagógica mais importante, perpassando todos os módulos e fornecendo 

subsídios para a atitude investigativa e projetual. Não menos importante, uma atividade que o 

Curso realiza semestralmente desde a sua origem consiste na Mostra Design, um evento em 

que são expostos os produtos resultantes do referido Projeto Integrador. A discussão coletiva 

do processo também é uma prática corrente no Curso. Manifesta-se nas reuniões frequentes 

entre professores e estudantes com o objetivo de planejar, acompanhar e reorientar as 

atividades do Projeto. Por fim, o sistema de avaliação prevê a realização de duas reuniões 



semestrais para cada módulo, envolvendo professores e estudantes. Dessa maneira, entende-se 

estar realizando um exercício de democracia, pela prática da argumentação que busca levar as 

pessoas a se posicionarem não apenas no espaço da escola, mas principalmente nas situações 

da vida. Cabe ressaltar que a implantação de um processo pedagógico como este é altamente 

permeado pelos conflitos e contradições, pois os professores deixam de ter o domínio absoluto 

do processo e passam a ter de negociar constantemente com seus pares e com os estudantes. 

Este artigo apresenta, portanto, as possibilidades e as limitações de um currículo por 

competência, buscando subsidiar uma prática agregadora de valor ao ensino superior. 
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Título: Propuestas para la coordinación de la acción tutorial y orientadora en el período de 

transición de la educación secundaria a la universidad 

Resumo: 

Problemática 

Una de las principales lagunas de nuestro Sistema Educativo reside en la falta de coordinación 

vertical entre los diferentes niveles educativos. Durante los últimos años se ha avanzado mucho 

en el sentido de mejorar la coordinación entre los Centros de Primaria y Secundaria. Sin 

embargo, la coordinación entre los Centros de Secundaria y los Centros Universitario es 

todavía una tarea pendiente. La Acción Tutorial es todavía una asignatura pendiente en las 

Universidades Españolas ya que sólo un 40% de universidades analizadas tienen 

implementados los Planes de Acción Tutorial. Además, los distintos COIEs de las 

universidades españolas centran su apoyo en prestar información al alumnado en torno a las 

prácticas en empresas, información sobre bolsas de trabajo, etc. procurando la empleabilidad 

del alumno y sirviendo de nexo de unión con el mundo laboral. El desfase se hace patente en 



torno a la mejora de la orientación sobre los procesos de integración al alumnado de nuevo 

ingreso. No existe una coordinación real y efectiva entre los diferentes agentes implicados en la 

información y orientación al estudiante de nuevo ingreso. Se hace necesario un análisis de la 

realidad de entrada de este alumnado y realizar una propuesta para la coordinación profesional 

en el período de transición de la educación Secundaria a la Universidad. 

Desde el año 2002 se vienen realizando en la Universidad Pablo de Olavide, encuentros de 

formación permanente con el profesorado de bachillerato, fundamentalmente orientadores y 

Equipos Directivos. A través del Área de Estudiantes del Vicerrectorado de Estudiantes y 

Deporte, se organiza cada curso escolar una jornada de puertas abiertas en las que el alumnado 

de los últimos cursos de bachillerato y Ciclos Formativos se adentran por primera vez en el 

mundo universitario. En esta actividad juegan un papel muy importante los orientadores de ed. 

Secundaria, el profesorado universitario que los acoge y los profesionales del Área de 

Estudiantes. 

Metodología 

A raíz del convenio de colaboración entre el Secretariado General de Universidades del 

Ministerio de Educación y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se propuso la 

realización de un proyecto que persiguiera la consolidación de Planes de acción tutorial ya 

existentes dirigidos a estudiantes de pre-ingreso a los estudios universitarios y de Primero de 

Grado. Para ello, se hacía necesario conocer las opiniones sobre la coherencia entre la 

orientación recibida durante la Educación Secundaria, la acogida y atención recibida durante 

estas sesiones de puertas abiertas y la figura ideal para ofrecer diversa información al 

alumnado, dando lugar al “Cuestionario de satisfacción de la información y orientación 

recibida para estudiantes de pre-ingreso a la universidad Pablo de Olavide”. La muestra de 

alumnos que realizaron la encuesta se organizó según los estudios sobre los que habían 

realizado su preinscripción: Facultad de Ciencias Empresariales y Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

Entre las conclusiones más importantes, destaca la evidencia de una gran satisfacción del 

alumnado con respecto a la orientación educativa recibida durante la ed. Secundaria, así como 

la valoración positiva de las jornadas de puertas abiertas. Sin embargo, no es tan valorada la 

orientación hacia la elección de la carrera y se presenta al profesorado universitario como 

aquella figura capaz de ofrecer la mejor información académica y sobre salidas profesionales. 

Ello nos hace pensar en la necesidad de proseguir y mejorar el proceso de coordinación 

internivelar y fundamentar esta relación en un modelo pedagógico de acción tutorial que debe 



reflejarse en la implantación de un Sistema de Acción Tutorial para cada Grado. 
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Resumo: 

Problemática 

Tomando como punto de partida los compromisos y obligaciones suscritos en el Convenio de 

colaboración entre el Secretariado General de Universidades del Ministerio de Educación y la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el proyecto que presentamos ha perseguido la 

consolidación de Planes de acción tutorial ya existentes dirigidos a estudiantes de Primero de 

Grado y a la transformación de dichos Planes en Sistemas de Acción Tutorial durante el curso 

2010-2011. 

Es necesario tener en consideración tres grandes ámbitos: las demandas en este sentido del 

Espacio Europeo de Educación Superior, las evidencias de su concreción en esta singular 

Universidad y el modelo de Sistema de Acción Tutorial que pueda dar respuesta a ambas 

cuestiones. 

El EEES basa la idea de Europa en los pilares del conocimiento, el aprendizaje durante toda la 

vida, el uso de las nuevas tecnologías y la cohesión social e igualdad de oportunidades. Ello 

implicaría una doble finalidad de la acción tutorial: el desarrollo de las competencias 

profesionales y transversales que contribuyan a la formación del estudiante como profesional y 

como persona y, de competencias específicas para la toma de decisiones, la autonomía, la 

implicación en su proceso de aprendizaje y la motivación hacia el mundo social. 

Es importante el papel que juega, dentro de este sistema, el profesor como tutor, como aquel 



que tiene especialmente encomendado a un estudiante o grupo de estudiantes para asesorarle y 

ayudarle en su proceso de formación. 

Por tanto nos planteamos ¿Cómo están desarrollando otras universidades españolas estos 

planes de acción tutorial universitaria? ¿Qué estructura organizativa puede resultar 

funcionalmente válida para el caso de nuestra Universidad? ¿Qué papel pedagógico debe jugar 

el profesorado y qué apoyos pueden facilitársele desde la Universidad, la Facultad, el Grado e 

incluso desde el estudiantado con experiencia (mentores)?. 

Metodología 

Para responder a estas cuestiones sobre el Sistema de Tutorías de Grado, se ha llevado a cabo 

una investigación sobre la puesta en práctica del modelo denominado de Autonomía Social de 

tutorías en el Grado de Finanzas y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y el 

Grado de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. En este último Grado se ha 

intervenido con la participación del alumnado mentor como elemento de apoyo en la labor 

tutorial universitaria. 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

Nuestro estudio piloto ha servido para fundamentar una propuesta de estructura de los Sistemas 

de Acción Tutorial para el Campus de la Universidad Pablo de Olavide en cada uno de sus 

Grados universitarios. Un sistema que comprenda, no sólo la información administrativa al 

alumnado y la orientación al empleo, sino además, el desarrollo académico, personal y social 

del alumnado a lo largo de todo su proceso educativo universitario, e incluso, antes de su 

ingreso en la universidad: alumnado de pre-ingreso, de nuevo ingreso, in itinere, de último 

curso y de postgrado. La figura del profesor-tutor necesita el apoyo y asesoramiento de los 

coordinadores de los Grados, los órganos de gobierno de cada Facultad y de la Universidad, así 

como la colaboración de alumnos mentores (alumnos de tercero o cuarto de grado que se 

ofrezcan a ayudar en la tutorización de los alumnos de primero). El sistema va más allá de la 

creación de una estructura organizativa, la generación de un modelo pedagógico propio de la 

UPO, como construcción teórica y formal que se ajusta a las necesidades que demanda el 

EEES en nuestra realidad concreta, principalmente a través de: Guías de Acción Tutorial (para 

tutores y mentores), su sistematización a lo largo de todo el curso, la utilización de los grupos 

de Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo de cada asignatura, como grupos de referencia para la 

labor tutorial y, en especial, la utilización de plataformas de aprendizaje como WebCt para 

priorizar la autonomía personal y académica del alumnado, con la guía y orientación del tutor. 

Palavras-chave: Acción Tutorial; EEES; Asesoramiento Formativo. 
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Título: Atividade docente na EAD sob perspectiva da ergonomia cognitiva 

Resumo: 

O presente artigo tem como temática investigativa a atividade docente na educação a distância 

sob a perspectiva da ergonomia cognitiva. Questiona-se: Quais são as atividades dos 

professores na modalidade a distância na atualidade? Neste sentido, a ergonomia cognitiva 

trata dos processos mentais e comportamentais elaborados por sujeitos em uma situação de 

trabalho, conforme Abrahão (1993); Canãs e Waerns (2001); Borges (2010); Falzon (2004); 

Leplat e Hoc (1992); Hollnagel (1997); De Montmollin (1995). Na ergonomia, a atividade é o 

que é feito, o que o sujeito mobiliza para efetuar a tarefa. A tarefa prescrita se define por um 

objetivo e pelas condições de sua realização. Desta forma, entende-se que atividade é o 

conjunto dos processos que o sujeito aciona para realizar a Tarefa. Compreende-se que tais 

processos correspondem tanto as condições físicas, comportamentais, como os processos 

intelectuais e cognitivos. Os professores acabam realizando um processo de redefinição, de 

interpretação dessas tarefas (Tarefa Redefinida) de acordo com sua experiência pessoal e 

profissional, com sua competência, com seus objetivos pessoais e coletivos, elaborando, assim, 

uma re-significação particular à Tarefa Prescrita. Posteriormente, temos a tarefa efetivamente 

realizada pelos professores, em termos de ações concretas realizadas dentro de um dispositivo 

fortemente instrumentado (Tarefa Realizada), que se constitui em síntese de todo o processo, 

isto é, a atividade. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo, análise documental e de 

conteúdo. 
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Título: Práticas de ensino e de avaliação numa escola do domínio das ciências da saúde: uma 

discussão acerca das representações de professores e alunos 

Resumo: 

Problemática: 

Caraterização de representações de professores e alunos relativamente ao ensino, à avaliação e 

às aprendizagens no contexto das unidades curriculares de um plano de estudos na área das 

Ciências da Saúde 

Metodologia: 

Esta investigação inseriu-se num estudo mais amplo em que se pretendia compreender as 

relações existentes entre conhecimentos, representações e experiências de professores, com as 

formas como organizam o ensino e a avaliação e promovem as aprendizagens. A comunicação 

proposta resulta da análise dos resultados de um inquérito por questionário, para conhecer e 

compreender as representações, nos domínios do ensino, da avaliação e das aprendizagens, de 

todos os docentes e de todos os estudantes dos 2.º, 3.º e 4.º anos de uma Licenciatura numa 

Escola do Domínio das Ciências da Saúde. O inquérito utilizou uma escala tipo Likert e estava 

organizado em quatro áreas: a) Ambiente de ensino-aprendizagem-avaliação; b) Ensino; c) 

Aprendizagem; d) Avaliação. 

Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa: 

A investigação evidenciou resultados que são de referência incontornável tais como: a) as 

práticas sistemáticas de avaliação formativa melhoram muito as aprendizagens de todos os 

alunos; b) os alunos que revelam mais dificuldades são os que mais beneficiam de tais práticas. 

Estes resultados são relevantes se tivermos em conta os elevados índices de reprovação e 

abandono dos alunos do ensino superior em Portugal. O estudo das representações dos 

professores e alunos acerca do ensino e da avaliação permite caraterizar e sustentar as suas 



práticas de ensino e de avaliação estabelecendo relações com as aprendizagens. Sobretudo, é 

importante identificar se as conceções e as práticas tendem a ser consistentes ou inconsistentes 

entre si pelas implicações que têm no ensino e avaliação. Assim, para se concetualizar planos 

de mudança a nível das práticas de ensino e de avaliação será necessário conhecer em 

profundidade o que professores e alunos pensam e fazem nos domínios do ensino e da 

avaliação.  

Relação com a produção na área: 

Nos últimos anos tem havido um interesse evidente em investigar temas tais como: a) o 

envolvimento e a participação dos estudantes nos processos de avaliação; b) a diversificação e 

utilização de estratégias inovadoras de avaliação; c) a utilização sistemática de feedback; d) as 

tensões e as relações resultantes de práticas de avaliação formativa e sumativa. No entanto, a 

investigação a nível do ensino superior realizada é ainda bastante escassa, tendo em conta a 

necessidade de se compreender um conjunto de questões cruciais que ajudarão a melhorar a 

aprendizagem dos alunos. No caso específico de Portugal, o chamado processo de Bolonha 

exige que as instituições de ensino superior questionem as práticas de ensino e de avaliação e, 

de forma coerente e sustentada, reconstruam os papéis e as ações dos alunos e dos professores. 

Ora, é precisamente neste âmbito que é relevante conhecer e compreender as representações 

sustentadas por professores e alunos relativamente a domínios pedagógicos tão relevantes 

como o ensino, a avaliação e o desenvolvimento das aprendizagens. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Práticas de Avaliação; Práticas de Ensino; Representações. 

ID/ Referência: 954 

 

8.27. 

Autor/a (es/as):  

Britto, Néli Suzana  

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

Título: Licenciatura em educação do Campo: a formação de professores e professoras e a 

docência por área de conhecimentos – ciências da natureza e matemática 

Resumo: 

O presente trabalho tem por propósito compartilhar algumas reflexões e análises sobre os 

princípios políticos e pedagógicos que perpassam a prática educativa na formação de 

professor@s[1] por área de conhecimentos e o curso de Licenciatura em Educação do Campo, 



diante dos desafios da docência na área de Ciências da Natureza (CN) e Matemática (MTM) na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Partindo da seguinte problemática: De que 

forma teórico-prática tal formação de professor@s vem se consolidando, em especial na área 

CN e MTM, sob a tentativa de superar as rígidas barreiras disciplinares dos campos de 

conhecimentos: Biologia, Química, Física e Matemática? Como a formação por área de 

conhecimentos pode contribuir com uma prática educativa investigativa, reflexiva e inovadora 

perpassada por uma postura político-pedagógica e pedagógico-política? Metodologia: Nessa 

perspectiva, tais questões, assim como o compromisso assumido com a construção desse curso 

levou a uma abordagem qualitativa, sob o viés teórico-metodológico no campo do currículo, da 

história das ciências e das disciplinas acadêmicas e sua relação com a hierarquização dos 

saberes. A proposta de formação por área se insere sob pressupostos que requer a integração 

dos campos de estudos, diferente da disciplinarização pautados pela lógica da especialização e 

pela linearidade e fragmentação de conhecimentos. Condições que remete a um processo 

contínuo de ação-reflexão-ação para ajustes e consolidação do Projeto Político Pedagógico e 

matriz curricular do curso, sob os princípios da Pedagogia da Alternância, uma dinâmica 

singular, alternando estudos concentrados num período - Tempo Universidade - aulas 

presenciais e em tempo integral, concentradas no campus universitário -; e viagens de campo e 

atitude investigativa no outro - Tempo Comunidade – período em que os estudantes realizam 

pesquisa empírica e atividades de campo na comunidade e na escola, preferencialmente nos 

municípios de origem, acompanhados e orientados pelos professor@s. O olhar investigador e 

reflexivo sobre a prática pedagógica nas disciplinas que abordam o ensino de CN e MTM nos 

currículos dos cursos de formação de professor@s para escolas do/no campo, comprometido e 

atento às realidades e superação das desigualdades sociais- políticas- econômicas, através da 

inclusão de temáticas educativas que estiveram praticamente ausentes e/ou no anonimato dos 

debates acadêmicos ressalta a relevância e pertinência desse trabalho para a área de pesquisa 

em educação, educação em Ciências e formação docente, assim como evidencia os diferentes 

modos de trabalho pedagógico no Ensino Superior. Experiência que vem consolidando o 

compromisso do exercício docente através de atividades científico-acadêmicas articuladas pelo 

tripé: ensino, pesquisa e extensão e a busca contínua do aperfeiçoamento didático-pedagógico-

político.  

[1] O símbolo @ é um artifício nas palavras que devem ser lidas o/a(s) no sentido de evidenciar 

a importância de alterarmos a tendência sexista de manter todas as palavras no masculino, 

mesmo em situações que o universo é majoritariamente feminino. 

Palavras-chave: Educação do Campo; Ciências da Natureza; Pedagogia da Alternância; 

Prática Docente Investigativa, Reflexiva e Inovadora. 
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Título: Leitura e leitores. Ensino, pesquisa e extensão. Uma experiência na graduação do curso 

de letras e pedagogia na UESB, Bahia, Brasil 

Resumo: 

Problemática: levando em conta que a pesquisa, a extensão e o ensino constituem-se como o 

tripé da Universidade, este projeto traz como problemática a integração do ensino de 

Graduação em Letras e Pedagogia à pesquisa e extensão do programa Estação da Leitura 

(ESTALE) através da criação de espaços de leitura e investigação experimental no âmbito da 

Didática da Leitura no Ensino Fundamental. Com isso, tal integração objetivou realizar 

experimentos com leitura, de modo a disseminar, na comunidade, o conhecimento produzido 

academicamente pelos estudantes de Letras e Pedagogia. 

Metodologia: A Pesquisa Experimental é parte das atividades da disciplina Literatura Brasileira 

VI ministrada nos cursos de Letras e Pedagogia e, ao mesmo tempo, integrada à linha de 

pesquisa Didática da Leitura do Programa ESTALE, desenvolvido no Centro de Estudos da 

Leitura (CEL/UESB). Na sua execução, foram realizadas as seguintes atividades: revisão 

teórica com os alunos da Graduação acerca dos conceitos leitura, literatura, ludicidade; visitas 

aos locais de pesquisa para obter autorização; preparação e realização dos experimentos para a 

prática de extensão; aplicação de questionários e/ou entrevistas com os pesquisados; 

constituição e análise do corpus coletado; redação final do relatório de experiência. 

Relevância e pertinência do trabalho: Percebeu-se, durante a realização dos experimentos de 

leitura, o grande interesse dos alunos do Ensino Fundamental pelos textos/obras trabalhados. 

Além disso, criou-se oportunidade para que os alunos pesquisados chegassem ao conhecimento 

de autores, textos e obras ainda desconhecidos pela maioria deles. Também foi permitido aos 

alunos da Graduação dos Cursos de Letras e Pedagogia um envolvimento com a produção de 



conhecimento uma vez que a pesquisa e a extensão foram concebidas no ensino de modo a 

garantir a interdependência entre tais dimensões constitutivas no espaço acadêmico. 

Relação com a produção da área: este trabalho, por meio de seus resultados, está em 

consonância com a produção de conhecimento da área, uma vez que corrobora com idéias de 

autores que defendem o diálogo entre os leitores pesquisados e a Literatura Infanto-juvenil 

clássica ou contemporânea e a entrada do texto literário, enquanto literatura, na sala de aula 

(YUNES, 1984 e BARTHES, 1978). Além disso, traz pressupostos de Freire (1989) quando 

discute a curiosidade epistemológica – algo vivenciado pelos pesquisados. No que se refere à 

mediação, cumpre observar que os pesquisadores prepararam bem sua entrada em campo à luz 

das indicações da teoria da pesquisa etnográfica e da pesquisa de campo em geral, conforme 

assinalam Alba Zaluar (1986) Mariza Peirano (1990). 
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Título: Modos de trabalhar as tecnologias da informação e da comunicação na formação de 

professores para a educação básica 

Resumo: 

Em meio a transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, a educação também tem 

se modificado nos últimos anos. Um dos fatores motivadores de tais mudanças é a rápida 



inserção das tecnologias da informação e da comunicação na sociedade, e que alterou as formas 

de produzir e compartilhar mercadorias, conhecimento e de organizar o trabalho. 

Acompanhando as modificações da educação, sobremaneira, nos últimos quinze anos, esse 

trabalho analisou a formação inicial de professores para a Educação Básica, em uma 

universidade privada, no contexto atual, privilegiando aspectos da introdução das tecnologias 

da informação e da comunicação. Para tanto, foi realizada uma investigação de perspectiva 

quantitativo-qualitativa, que lançou mão dos instrumentos de pesquisa: análise documental, 

questionário, observação e entrevista. Foram investigados, durante o 1º semestre de 2010, 9 

cursos de licenciatura – Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, 

História, Letras, Matemática e Pedagogia –; responderam ao questionário 318 licenciandos, 12 

sujeitos foram entrevistados, sendo 9 estudantes e 3 professores; ocorreu a observação nos 

cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Biológicas (cursos que apresentavam alguma 

experiência ao objeto investigado); foram analisados os documentos legislativos nacionais (Lei 

9.394/96 e CNE/CP 1/2002) e institucionais (projeto político pedagógico, ementas de 

disciplinas e grade curricular). O esforço foi realizado, buscando responder às seguintes 

questões: De que modo as tecnologias têm sido utilizadas nos cursos de formação inicial? A 

formação, utilizando-se do computador/da internet, dará conta de articular o uso instrumental e 

o pedagógico? Afinal, o que muda com a chegada dos equipamentos tecnológicos nas escolas e 

na formação de professores: espaço físico ou concepção pedagógica? Permeado por diversas 

questões, constatou-se ser ainda incipiente o uso das tecnologias na formação de professores - 

apesar de a maioria dos sujeitos considerar importante -, e os projetos e iniciativas na formação 

de professores serem isolados em cursos e departamentos (mesmo tendo uma resolução que 

prevê o uso de recursos na formação de professores). Percebeu-se, ainda, que é longo o 

caminho a ser percorrido para que haja de fato alguma alteração de propostas pedagógicas ou 

ações colaborativas, utilizando-se dessas tecnologias. Por isso, identificar experiências como 

essas são necessárias e relevantes para pensar perspectivas de melhoria e em projetos 

formativos para os professores. Entendendo que, a cada dia tais recursos adentram no cotidiano 

social e são solicitados aos professores um domínio dessas ferramentas para o trabalho escolar. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Formação de Professores; Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. 
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Título: Innovando en los estudios de pedagogía: hacia un enfoque interdisciplinar centrado en 

problemas profesionales socialmente relevantes 

Resumo: 

Esta comunicación recoge los resultados de la experiencia desarrollada en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo durante los cursos que transcurrieron del 

2005-06 al 2007-2008. A lo largo de este periodo se han desarrollado dos Proyectos de 

Innovación y Mejora de la titulación en los que ha participado una buena parte de la comunidad 

educativa. 

En este texto analizamos los antecedentes de la experiencia y sus bases teóricas, ligadas a la 

idea del desarrollo de la innovación a partir de una modificación de la cultura de trabajo del 

centro, el trabajo en torno a proyectos interdisciplinares en los que se implican profesorado y 

asignaturas de diferentes temáticas y áreas, el trabajo para el desarrollo de competencias 

ligadas a la idea de profesionalidad ampliada, etc. También se aborda una descripción de los 

diferentes dispositivos organizativos que se han puesto en marcha para el desarrollo de la 

experiencia: comisiones de coordinación docente, periodos de trabajo interdisciplinar en torno 

a problemas social y profesionalmente relevantes, el plan de acción tutorial, etc. Finalmente, 

procedemos a describir algunos de los resultados que ha tenido el desarrollo de la experiencia 

que tienen que ver con el replanteamiento de la práctica, su transformación en la dirección de 

crear procesos más participativos y de colaboración, la revisión de la visión que tenemos del 

alumnado y de la forma que adquiere sus aprendizajes, la reconstrucción de nuestras prácticas 

en relación, entre otras cosas, con el papel que le damos al contenido en la adquisición de 

competencias profesionales, la reflexión sobre cómo enfocamos la evaluación, el desarrollo del 

trabajo activo, autónomo, independiente, cooperativo, creativo y participativo de los 

estudiantes. 

Palavras-chave: Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje; Universidad; Pedagogía; 
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Título: Competências e habilidades: fundamentos epistemológicos para a compreensão e 

transformação do trabalho pedagógico no ensino superior 

Resumo: 

Este trabalho visa disseminar os resultados acerca da investigação pedagógica desenvolvida no 

Ensino Superior a partir do seguinte recorte: a conceitualização de competências e de 

habilidades para a laborabilidade. Por se tratar de um tema complexo que foi introduzido nas 

últimas décadas no sistema educacional brasileiro, não há um consenso na literatura acadêmica 

sobre o discernimento de competências e de habilidades. Depreendemos que este assunto 

merece uma maior solicitude das políticas públicas educacionais, visto que o mercado de 

trabalho tem uma necessidade de preparar profissionais reflexivos, inovadores, éticos, líderes, 

empreendedores, flexíveis, resilientes, motivados, autônomos, participativos, responsáveis, que 

construam um know-how e uma concepção sistêmica. A partir da referida constatação e de uma 

curiosidade epistemológica, decidimos coletar dados com os participantes do Programa 

Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas no Currículo da Educação 

Profissional de Nível Médio, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, na 

Faculdade de Tecnologia Rubens Lara - no município de Santos/São Paulo, no Brasil - para 

conhecer a percepção que apresentam sobre os conceitos de competências e de habilidades. 

Para analisar os dados coletados, utilizamos o aporte teórico de Perrenoud (2000), uma vez que 

é considerado o precursor ao introduzir a concepção de competência nas instituições escolares, 

considerando-a como a capacidade de refletir para resolver situações complexas. A 

originalidade da presente pesquisa reside em enfatizar a necessidade de um entendimento 

destes termos para clarificá-los e conceder maior visibilidade ao tema aqui analisado, 

contribuindo para a dialogicidade e inovação das práxis educativas no Ensino Superior. Em 

suma, os dados analisados sinalizam a relevância de compreender, discernir e articular os 

conceitos de competências e de habilidades para vislumbrar uma efetividade do trabalho 

pedagógico no Ensino Superior. 
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Título: Registros das aulas de matemática:a formação do pedagogo para ensinar matemática 

Resumo: 

Este artigo é sobre a prática pedagógica na disciplina Fundamentos do Ensino da Matemática 

em um curso de pedagogia que forma o professor para atuar na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental. Ao longo do curso os alunos foram incentivados a realizar diferentes 

tipos de registros, buscando resgatar suas histórias de vida escolar e pessoal, para que 

pudessem refletir sobre a profissão docente. Na referida disciplina, ministrada durante o quinto 

semestre do curso, os alunos construíram três tipos de registros: Diário de bordo, um caderno 

coletivo, a cada aula, um aluno se disponibilizava a fazer os relatos das atividades do dia; 

Processofólio, caderno individual, que se caracterizou pelo relato do percurso próprio de cada 

aluno, como instrumento de aprendizagem e avaliação; Colcha de Retalhos, uma metáfora do 

processo de aprendizagem em que os alunos costuraram as suas histórias na trajetória escolar 

ao resgatarem os desafios do saber aprender Matemática. 

A Colcha de Retalhos emergiu dos relatos dos alunos no Diário de Bordo. Nesse registro 

percebeu-se a necessidade deles em sistematizarem o trabalho realizado no segundo semestre 

do curso quando a classe foi exposta à experiência do resgate da História de Vida e a costura 

coletiva da Colcha de Retalhos, na disciplina Projetos Interdisciplinares e, também, a 

experiência com o Memorial na disciplina Princípios Metodológicos do Ensino Fundamental. 

Essas experiências provocaram o amadurecimento do processo de aprendizagem dos alunos 

como apontou os registros no Diário e revelou que a aprendizagem significativa pode se tornar 

motivo de apoio à prática de outra disciplina de modo a re-ligar os saberes. 

Ao incentivar os alunos a registrarem as aulas sobre o ensino da matemática objetivou-se 

fundamentar os registros como instrumentos de formação docente, pois a leitura deles indica 

como os alunos pensam e propõem seus trabalhos; quais são os problemas que enfrentam 

durante o seu processo de formação, como utilizariam os recursos didáticos disponíveis; e, 

principalmente, em que perspectiva educativa o professor (autor do relato) se fundamenta para 

construir seu fazer pedagógico, favorecendo, assim, o exercício da prática reflexiva. 

A reflexão é essência do trabalho docente. Sem ela, as ações pedagógicas são mecânicas, 



destituídas de sentimento, e o sentimento permeia as relações dos docentes e seus alunos, pois, 

como diz Tardif (2000). Fazer o Diário de bordo, o Processofólio e a Colcha de retalhos 

possibilitou a mim e aos alunos fazermos uma reflexão crítica sobre nosso trabalho pedagógico 

acerca do ensino da matemática, pois estabelecemos um processo dialético, utilizando o 

conhecimento para descrever, analisar e rever nossas posturas e nossos procedimentos na 

construção do saber. Ao fazerem os relatos, em qualquer uma das modalidades, os alunos, além 

de exercitarem a escrita, perceberam-se autores do processo pedagógico, viram-se e deixaram-

se ver, e para mim, enquanto docente, além da oportunidade de conhecê-las melhor, levou-me a 

refletir sobre a minha prática pedagógica. 
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Título: Formação cultural no ensino superior: uma proposta a partir das artes visuais 

Resumo: 

Este texto apresenta resultados de uma pesquisa participante, desenvolvida desde 2008, na 

disciplina Arte nas Séries Iniciais, junto ao curso de Pedagogia, da Universidade Estadual 

Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. Esta disciplina possui caráter 

optativo e aceita estudantes desde o primeiro ano de graduação. A disciplina trata da formação 

cultural, no sentido adorniano do termo, adotando como referencial a teoria crítica da 

educação. Um profissional de nível superior necessita ter um olhar crítico e sensível para as 

mensagens que lhes são apresentadas, bem como por eles também produzidas, numa sociedade 

intensamente visual como a nossa. Além da leitura de textos pertinentes ao olhar crítico e a 

análise de formas visuais que nos cercam, há vivências na linguagem das Artes Visuais e 

viagens de estudos a espaços cultuais da cidade de São Paulo para que os acadêmicos possam 

conhecer como se configuram estes espaços e adquirir noções sobre o sistema de arte no país. 

Um profissional de nível superior precisa de formação além da técnica: a arte é um dos 

caminhos possíveis para isto. A necessidade de oferecer esta disciplina surgiu da urgência de 

estruturar um olhar crítico sobre a visualidade e sua influência no cotidiano de estudantes e 

professores, ao atingir a subjetividade e os modos de pensar e agir, também na docência. Nos 



cursos de graduação de Pedagogia preparamos profissionais de nível superior, que atuarão no 

processo formativo de crianças, jovens e adultos, e devem possuir conhecimentos básicos para 

atuação, pois igualmente, é um dos níveis em que poderão atuar, após a complementação dos 

estudos para a docência universitária. Entendemos que este preparo deve começar já na 

graduação, em todas as áreas do saber. Neste estudo, atuamos nos cursos de Pedagogia, 

apoiando-nos sobretudo na concepção adorniana de formação cultural, consideramos a 

docência universitária como trabalho que deve buscar sempre os mais diversos modos de 

ensinar e avaliar a aprendizagem de seus graduandos, os quais precisam contemplar formação 

técnica específica (o domínio dos fundamentos e procedimentos indispensáveis à prática 

profissional), a ética e a formação cultural, e ainda ancorar nossas didáticas na relação dessas 

dimensões, a fim de que o futuro profissional conquiste autonomia para a urgente necessidade 

de nossa sociedade em produzir conhecimentos, sem esquecer preceitos éticos e humanos. 

Nossa investigação faz-se relevante para o futuro professor, porque a formação cultural aqui 

postulada envolve emancipação de juízos e aguçamento de percepções estéticas, o que 

contribui para, em qualquer profissão, termos ciência e culturas de paz. Os estudantes possuem 

autonomia para montar e fundamentar seus portifólios, objeto maior de avaliação, 

fundamentando suas escolhas teoricamente. Mesmo prevalecendo a linguagem das artes 

visuais, a escrita, expõe a trajetória do acadêmico. Como os pedagogos irão atuar nos âmbitos 

escolares e educacionais, isto é fundamental. Assim como a arte, o desporto, o lazer e tudo que 

una o sensível ao cognitivo. 
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Título: A pesquisa no ensino superior e os docentes universitários: a avaliação 

Resumo: 

Apresentamos aqui reflexões que nos instigam no cotidiano da docência no ensino superior e 

que vem sendo realizadas numa perspectiva de pesquisa participante, desde 2010, com 

acadêmicos do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia 

e Ciências, Campus de Marília. A mesma é desenvolvida na disciplina regular Jogos e 



Atividades Lúdicas, tendo por referencial a teoria crítica da educação. Sendo uma disciplina de 

caráter obrigatório, todos os acadêmicos de Pedagogia precisam cursá-la. Encontra-se envolta 

em duas dimensões difíceis de ensinar e avaliar: o jogo e o lúdico. Possui vivências, das quais 

os estudantes vão-se aproximando gradativamente para liberarem-se e participar dos jogos e 

brincadeiras propostos tanto pela docente, quanto pelos discentes, a partir de pequenos grupos 

de trabalho coletivo, bem como textos pertinentes às teorias do lúdico, de extrema 

complexidade e que requerem muitas leituras paralelas. Entre as atividades focos de avaliação 

há a elaboração das regras dos jogos e atividades propostas nas atividades lúdicas, 

considerando objetivos, procedimentos, subsídios teóricos e avaliação, além da consideração 

sobre o porquê do público a quem se destinam tais práticas tê-las aceitado bem, ou 

indiferentemente. Portanto, temos um conjunto significativo para avaliação. Estes fazeres 

envolvem subjetividade, autonomia e emancipação. Assim, são constantemente revistos pela 

docente e pelo conjunto discente, contemplando processos metodológicos e avaliativos. Esta 

revisão é fundamental porque educação não pode ser estanque, devendo estar em consonância 

com seu tempo e contexto. Como marco avaliativo principal temos duas auto-avaliações onde 

são redigidos o conteúdo teórico trabalhado, apontando porque houve facilidades e dificuldades 

em cada aspecto e o que pode ser feito para alterar esta situação, contemplando o grupo e a 

atuação docente e ainda as práticas lúdicas vivenciadas. É uma rua de mão dupla, pois os 

estudantes são futuros profissionais de nível superior e necessitam saber avaliar o seu próprio 

desempenho e os dos outros, observando sempre a cumplicidade de ambas as partes. É um ato 

de pesquisar sobre o próprio desempenho de todos os envolvidos. Para isto adotamos 

portifólios com textos e imagens, ao final, compartilhados com todo o grupo. No sentido 

freireano é uma relação dialógica. 
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Título: Ler e escrever: os cadernos de criação na formação docente 

Resumo: 

No Brasil, o nível de proficiência em leitura e escrita é considerado bastante aquém do 

almejado. O problema do analfabetismo e do baixo nível de escolarização acompanha a própria 

história da democratização da escola pública no país e é, ainda hoje, expressivo o contingente 

de cidadãos que não ascedem a níveis mais elevados de escolaridade. Mesmo nos cursos de 

graduação de formação de professores, é recorrente a queixa dos professores a respeito da 

qualidade da produção escrita dos discentes. Nesse sentido, contemplar nas práticas de 

formação, experiências que envolvam a leitura e escrita pode contribuir efetivamente para a 

melhoria da proficiência de professores e, por consequência, dos alunos das escolas públicas 

aonde esses docentes irão atuar. O objetivo desse trabalho é apresentar uma experiência 

empreendida pelas autoras em um curso de extensão para professores da rede pública, 

explicitando de modo especial a metodologia didática por nós adotada que envolveu, dentre 

outras ações, a proposição de feitura de um caderno de criação. As propostas lançadas aos 

professores-cursistas tinha como objetivo propiciar oportunidade de desenvolvimento da 

expressão escrita, por meio da mobilização em sala de aula de reflexões relativas a diversos 

aspectos do fazer docente. O trabalho em foco é relevante para a pesquisa referente ao campo 

da formação docente pois adota uma perspectiva de valorização da voz do professor e de suas 

experiências, propondo a escrita como possibilidade de inscrição desse docente nos espaços 

coletivos. A escrita sendo partilhada, evidencia as práticas, experiências, reflexões pessoais 

vividas nos âmbitos institucionais, dando visibilidade as diferentes realidades e favorecendo a 

troca entre os pares. Além de, efetivamente, contribuir para o aprimoramento da expressão 

escrita dos discentes. Autores como Corinta Geraldi (1999), Wanderelei Geraldi (2010), 

Donald Schön (1998), Perez & Gomes (1999), dentre outros, têm enfatizado a necessidade de 

que as práticas de fomação considerem o professor como sujeito ativo, que não deve ser tratado 

como mero aplicador dos conhecimentos produzidos no âmbito acadêmico. Nesse sentido, as 

práticas formativas democráticas tendem a partir da escuta e da inserção desse docente como 

sujeito das pesquisas, partícipes e não ´´objetos´´ de investigação. Muitas têm sido as pesquisas 



que têm como pressuposto o protagonismo do professor e o necessário reconhecimento de uma 

prática de pesquisa que considere essa dimensão. 
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Título: Memória na prática discente: um estudo em sala de aula do curso de licenciatura em 

educação do Campo da UFMG 

Resumo: 

Este texto apresenta a pesquisa “Memória na prática discente: um estudo em sala de aula do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFMG”. Esta pesquisa de enfoque 

fenomenológico teve como objetivo compreender o fenômeno da memória através da evocação 

de lembranças de história de vida em situações de ensino-aprendizagem. Na formação de 

professores no contexto da Educação do Campo, a memória, enquanto processo de formação 

identitária, assume especial relevância. Ela se coloca como ponto de ligação entre o espaço 

escolar e o contexto de vida dos estudantes. O desafio de articular a realidade dos estudantes 

com o contexto escolar é histórico. Na formação de professores, a indicação para esta 

aproximação é o envolvimento com a escola através de estágios. Mas, se levar o professor em 

formação para a escola básica já é uma prática em consolidação, o mesmo não acontece com a 

presença desta escola e seu contexto na universidade. Neste sentido os estudantes deste curso 

exercitam, através da alternância Tempo escola/Tempo comunidade, a tarefa de fazer dialogar 

os contextos estruturantes da formação docente: a sociedade, a escola básica e a universidade. 

Neste sentido entendemos que as lembranças dos estudantes na sala de aula se constituem 

como uma das mediações onde este diálogo acontece. O referencial teórico desta pesquisa é 

composto por diversos autores, sendo utilizado o conceito de memória em Henri Bergson. O 

trabalho de campo, realizado entre fevereiro e março 2011, consistiu na observação das aulas, 

anotações em diário de campo e gravações em áudio. Também foram utilizados os memoriais 

produzidos pelos estudantes. O estudo dos dados possibilitou a identificação de 6 categorias de 

lembranças relacionadas, sobretudo, à vida em família e em comunidade. O observação das 



evocações de lembranças em sala de aula possibilitou a construção de um diagrama analítico 

que expõe a estrutura do fenômeno como pode ser compreendido pela pesquisadora. Os 

resultados também demonstraram a utilização das evocações de lembranças como forma de 

trazer à luz do presente os desafios enfrentados pelos estudantes em sua trajetória de vida, 

confrontando estes dados com os conteúdos das aulas assistidas em busca de respostas para o 

passado e de direções para o futuro. Essa busca se apropria de falas e de recursos áudio-visuais 

que servem de ponte para que os estudantes retomem em sua vida aquilo que já 

experimentaram a respeito daquele conteúdo lecionado. É um processo de apropriação, re-

significação e construção de conhecimento em sala de aula. A partir destes resultados, é 

possível visualizar a concretização alguns princípios da área, como a manutenção das 

identidades camponesas, a construção de grades curriculares que dialogam com a vida prática 

dos estudantes e a abertura ao protagonismo dos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. 

Tendo em vista que este é um curso novo no país, estando presente em diversas universidades 

em estágio de implantação e desenvolvimento, esta pesquisa abre novas possibilidades de 

pesquisa para a área e traça um panorama das práticas pedagógicas utilizadas neste curso. 
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. 

ID/ Referência: 1154 

 

8.37. 

Autor/a (es/as):  

Correia, Sónia  

Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

Migueis, Marlene  

Universidade de Aveiro 

Título: Projeto creche – uma comunidade de aprendizagem na Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais 

Resumo: 

A discussão sobre a qualidade em Educação de Infância implica a análise das suas várias 

dimensões. A conceção do educador como um ser ativo que procura a melhoria da sua ação, 

assente na reflexão sistemática sobre o seu agir profissional e na colaboração com outros, é 

uma dimensão importante da qualidade (Oliveira-Formosinho, 2009). Desta forma, apostar 



numa formação dos professores (inicial e contínua) que priorize a reflexão, a investigação e a 

colaboração torna-se necessário e pertinente, visto que, os professores são agentes importantes 

na mudança, tanto da sua ação como dos contextos onde atuam (Canário, 2007).Transformar a 

escola, que se deseja como um projeto coletivo de bem-comum, situada num paradigma 

contextual de qualidade, implica sempre um transformar de conceções e práticas educativas dos 

diferentes intervenientes. Esta perspetiva de transformação coloca-nos num paradigma de 

formação em que o desenvolvimento pessoal e profissional são indissociáveis (Sá-Chaves, 

2000). 

Procuramos com este trabalho refletir sobre como um grupo de profissionais ligados à 

Educação de Infância que se reúne mensalmente para refletir e investigar sobre as suas práticas 

educativas, se constituiu como uma comunidade de aprendizagem. O grupo, denominado por 

Projeto Creche, teve início no ano letivo de 2008/2009, na Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais (ESECS)/ Instituto Politécnico de Leiria (IPL), e tem vindo, ao longo dos 

anos, a encontrar as suas dinâmicas de funcionamento e as suas rotinas. Atualmente, o grupo 

conta com a participação de quinze elementos, sendo dois deles docentes da ESECS. Sem estar 

sob a alçada da formação contínua, este projeto tem percorrido o tempo, numa lógica de grupo 

colaborativo. Uma análise preliminar dos dados recolhidos (atas de reuniões, ordens de 

trabalho, reflexões individuais escritas, artigos científicos produzidos, práticas) parecem 

demostrar mudanças nas conceções e práticas dos participantes, evidenciando um movimento 

de transformação dos sujeitos e dos contextos onde estes agem. 

Assim, perante as características deste grupo, debruçamo-nos numa reflexão sobre os contextos 

de formação dos educadores. Um contexto formativo que emerge da colaboração entre uma 

escola superior de educação e educadores de infância e que parece aproximar-se do conceito de 

comunidade de aprendizagem. As comunidades de aprendizagem reconhecem-se como espaços 

partilhados por professores, de colaboração e reflexão sobre assuntos relacionados com o 

ensino, aprendizagem e produção de conhecimento, com o intuito de melhorar práticas 

educativas e a aprendizagem dos alunos (Sargent & Hannum, 2009). Construir comunidades 

não é um processo fácil pois, não basta que os professores se reúnam, é necessário trabalhar 

colaborativamente, valorizando o saber acumulado pelo grupo profissional e a (re)construção 

de significados e saberes (Formosinho & Machado,2009; Snoek,2007;Wenger et al.,2002). 

Investigando a aprendizagem docente nesse grupo, e assente numa metodologia de estudo de 

caso de carácter etnográfico, procuraremos caraterizar o contexto formativo do grupo, bem 

como investigar as aprendizagens docentes realizadas. Desta forma, consideramos pertinente 

perceber como esta metodologia de formação contribui para o desenvolvimento docente e qual 

o seu lugar nas escolas de Ensino Superior. 



. 
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Título: Desenvolvimento de competências metodológicas através da introdução de uma 

unidade curricular de métodos de trabalho nas licenciaturas de engenharia 

Resumo: 

A experiência tem-nos revelado que o insucesso dos alunos no ensino superior não depende 

exclusivamente da falta de competências cognitivas e técnicas mas é muito influenciado pela 

ausência de metodologias de trabalho que permitam aos estudantes e, posteriormente aos 

profissionais, estruturarem eficiente e eficazmente as suas atividades. Estas dificuldades 

metodológicas estão fortemente associadas, em nossa opinião, a algumas características da 

cultura portuguesas. De facto, como Hofstede (2010) defende, a cultura nacional é uma 

programação colectiva, um software da mente que influencia a forma como as pessoas pensam, 

sentem e agem. Partindo destes pressupostos e aproveitando a oportunidade de reorganização 

curricular que o processo de Bolonha nos trouxe, introduzimos em alguns cursos do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto uma unidade curricular de Métodos de Trabalho em 

Engenharia que visa o desenvolvimento de competências de métodos de trabalho. Com o 

objectivo de facilitar a aplicação prática destes métodos de trabalho, usamos a metodologia 

Project-based learning (PBL) e desenvolvemos um conjunto de boas práticas de gestão de 

tarefas e projectos baseadas no PMBOK® - Project Management Body of Knowledge. O 

presente artigo pretende apresentar a experiência obtida ao longo dos 4 anos desta unidade 

curricular. 

. 
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Título: Representações de pesquisa em educação: um estudo no curso de pedagogia 

Resumo: 

Presente nos debates atuais, a prática da pesquisa também tem sido colocada como uma das 

prerrogativas da Educação Superior, como reza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, em seu artigo 43: “a educação superior tem por finalidade [...] III - 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive [...]”. Observando-se o que diz a lei, a prática 

da pesquisa está estreitamente intrincada à formação acadêmica, cultural e social dos sujeitos, o 

que faz da universidade um local decisivo na trajetória dos estudantes, licenciandos e 

professores. Partindo do princípio que a pesquisa é uma estratégia de formação possível e 

indicada como ideal e recomendável na Educação Superior, pela prerrogativa legal e também 

por autores (DEMO, 1997; BRANDÃO, 2002; LÜDKE et al, 2001 e 2009; entre outros), o 

estudo tem como objetivo conhecer e analisar as representações da disciplina Prática de 

Pesquisa em Educação (PPE) entre os alunos do Curso de Pedagogia de uma universidade 

privada do Rio de Janeiro. São objetivos específicos da pesquisa: elencar as características 

apontadas sobre as qualidades esperadas do aluno e do professor em relação à pesquisa; 

articular as representações apontadas pelos alunos sobre a PPE com as disciplinas do curso, 

ressaltando seus pontos fortes e atentando para as fragilidades que devem ser melhor 

trabalhadas. A disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE) perpassa o Curso de 

Pedagogia como um importante eixo que congrega a formação para a pesquisa em educação. 

Tomando esse fato, investigar as representações de pesquisa entre os alunos do Curso de 

Pedagogia poderá permitir que se estabeleça uma cartografia das concepções e do exercício de 

pesquisa, visto que os objetivos da disciplina em questão são a reflexão e o incentivo à 

pesquisa e, sobretudo, o seu exercício, visando a contribuição nas questões e debates que 

envolvem o âmbito educacional, de maneira ampla. Ademais, analisar as representações e 

concepções sobre pesquisa dos alunos em diversos momentos de sua trajetória acadêmica trraz 

subsídios aos professores do Curso como um todo e, em especial, aos professores de PPE, para 

que se entenda e referende o que vem sendo proveitoso e adequado, e também os aspectos que 



necessitam de um olhar mais aprofundado, em uma perspectiva de mudança e correção de 

rumos. O estudo tem também um forte apelo que vai ao encontro da regimentação legal na 

manutenção da tríade que caracteriza uma universidade, como preconiza a Constituição Federal 

em seu artigo 207: “as universidades gozam de autonomia didático-científica, [...] e obedecerão 

ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. O referencial de análise 

baseia-se na análise de conteúdo tal qual proposta por Bardin (1977). As considerações iniciais 

da pesquisa apontam que as representações tomam diferentes orientações com o passar dos 

períodos, diferindo qualitativamente entre os alunos, sendo apontado o crescimento acadêmico 

que a disciplina acrescentou em sua trajetória ao longo do curso. 
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Título: O estágio como pesquisa na formação do aluno do curso de pedagogia e sua relação 

com o professor da escola básica 

Resumo: 

Este trabalho se insere nas discussões atuais sobre estágio (PIMENTA; LIMA, 2004; 

PICONEZ, 1994), cuja preocupação, entre outros aspectos, dá-se em torno de que tipo de 

profissional se quer formar, qual a relação entre os saberes científicos e a atividade prática de 

docência, como se caracteriza o cotidiano da escola, espaço de atuação profissional. O foco da 

comunicação é apresentar resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar o estágio como 

pesquisa na formação do aluno do curso de pedagogia e sua relação com o professor da escola 

básica. O interesse por este tema se deve a nossa experiência como professores de estágio e 

estudante do Curso de Pedagogia, contexto em que observamos que a relação que os 

professores da educação básica estabelecem, com os alunos estagiários, oriundos do curso de 

Pedagogia, é de “orientação pedagógica”, auxiliando-os na condução da regência, reafirmando 



este professor, da escola básica, como produtor de saberes, saberes estes entendidos, pela 

literatura especializada, como saber necessário a formação do professor (TARDIF, 2002) por 

se constituírem em conhecimentos, construídos ao longo da trajetória profissional do professor 

da escola, no e sobre o cotidiano escolar, ao mesmo tempo em que, estes conhecimentos se 

apresentam como problemáticas para a pesquisa, no campo do estágio e da formação de 

professores. Imbuídos dessa preocupação, desenvolveu-se uma prática de estágio 

compartilhada entre universidade e escola básica, durante o ano de 2011, no Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da 

Conquista, Bahia, Brasil, caracterizando-se como uma modalidade de pesquisa no estágio, 

como possibilidade de desenvolver uma atitude investigativa no licenciando estagiário, na 

tentativa de superação da prática como imitação de modelos de professores “bem sucedidos”. 

Para produzir os dados utilizamos a entrevista semiestruturada com oito professoras de uma 

escola da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, que participaram 

da experiência de estágio. Para analisar os dados, usamos a técnica de análise de conteúdo 

defendida por Bardin (1977) e Amado (2000). Os resultados apontaram para o 

desenvolvimento de um trabalho em parceria entre universidade e escola, em que o professor 

da escola básica se reconhece e é reconhecido como “orientador” no conhecimento da realidade 

das crianças da escola, campo de estágio, e na condução de proposições interventivas nesta 

realidade. Entendemos que este estudo será de relevância para outros trabalhos desenvolvidos 

no âmbito do curso de Pedagogia, bem como para avaliações e reestruturações curriculares e de 

políticas de formação de professores. 
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Título: Modos de fazer pedagógico no ensino superior 

Resumo: 

A atividade pedagógica que se desenvolve no âmbito do ensino superior, requer a utilização de 

distintas ferramentas que permitam estabelecer entre professores e alunos adequados 

mecanismos de comunicação. Tradicionalmente, estes instrumentos eram limitados e tinham 



efeitos com sentido unidirecional, servindo apenas de veículos de transmissão de 

conhecimentos. Como resultado do estabelecimento do Espaço Europeu de Educação Superior, 

em 2010 — pelos Ministros da Educação e Ensino Superior aderentes ao Processo de Bolonha 

— a educação dos indivíduos tem hoje um âmbito mais alargado, devendo propiciar ao 

estudante, não apenas conhecimentos, mas dotá-lo também das competências necessárias que 

lhe permitam ser capaz de aceder aos conhecimentos que, em cada momento do seu trajeto 

profissional, se tornem necessários. O professor deve, assim, ter a capacidade de selecionar, 

pontualmente, técnicas, recursos ou dinâmicas que o permitam. Face ao exposto e tendo como 

pressupostos a inovação da docência e a tendência pedagógica contemporânea, é nossa 

intenção, dar conta neste artigo dos traços mais marcantes de uma experiência de ensino 

aprendizagem que pretendemos dar a conhecer a outros profissionais comprometidos com a 

melhoria, inovação e qualidade que o ensino superior requer. Manifestou-se esta experiência no 

desenvolvimento de um conjunto de ateliês educativos — levados a cabo por alunos da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito da unidade curricular de Atelier: 

Drama e Cultura da licenciatura em Teatro e Artes Performativas — com recurso à 

metodologia de “projeto de aprendizagem”, que se enquadra no grupo denominado “métodos 

centrados nos alunos”. Os objetivos que nos moviam eram os de lhes proporcionar uma forma 

inovadora e mais motivadora de abordarem, compreenderem e assimilarem conteúdos 

fundamentais para a sua vivência profissional futura, bem como, ao aproximá-los da realidade, 

verificarmos a forma como nela aplicam os conhecimentos teóricos transmitidos. 

Palavras-chave: Metodologia; Inovação; Projeto; Ensino; Aprendizagem. 
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Título: Formação de professores: desafios e possibilidades 

Resumo: 

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - PARFOR é resultado do 

conjunto de ações do Ministério da Educação (MEC), em regime de colaboração com as 

Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e com as Instituições 



de Ensino Superior (IES). O objetivo do programa é garantir que os professores em exercício 

na rede pública de educação básica obtenham a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB. O Programa constitui-se num arcabouço de experiências de 

estudos e pesquisas do conhecimento acerca da formação de professores. Sua metodologia de 

gestão e implantação, possibilitam às IES conhecerem a experiência cotidiana de professores 

em exercício, o que possibilita desenvolver a formação em consonância com a realidade das 

escolas. Na Unochapecó, o programa possui dois anos, com quatro cursos em andamento: 

Sociologia, Educação Especial, Ciências da Religião: Licenciatura Ensino Religioso e História. 

O objetivo central e provocar a mudança nas formas de conceber o ensino e aprendizagem, de 

superar a lógica disciplinar, repasse e memorização do conhecimento. A proposta é 

desencadear o processo educativo com vistas à interdisciplinaridade, emancipação, libertação 

das pessoas e comprometida com as transformações sociais. A interdisciplinaridade na 

perspectiva de associar os conteúdos das diferentes disciplinas para produzir novos 

conhecimentos, como conjunto de saberes. Essa percepção apresenta-se como campo de 

possibilidades de superação de conhecimentos fragmentados. (FAZENDA, 2001) aponta para a 

urgência em acabar com a fragmentação nas universidades, destaca a possibilidade de execução 

de um projeto interdisciplinar por meio da pesquisa coletiva, a busca da construção coletiva de 

um novo conhecimento que não privilegie um em detrimento de outro. O pensar e agir 

interdisciplinar apoiam-se no princípio de que nenhum conhecimento em si mesmo é completo. 

A interdisciplinariedade, nessa perspectiva constitui-se como movimento dialético de ação 

reflexão e ação, que se faz por meio da vivência, no envolvimento, no fazer, na 

responsabilidade individual e coletiva de cada participante. Como estratégias de romper com 

ações isoladas por meio da prática interdisciplinar, inicialmente, realizou-se um seminário com 

discussões entre estudantes e professores referente aos desafios e possibilidades no processo de 

ensino aprendizagem, por meio da conexão entre as experiências do cotidiano da educação 

básica e as práticas teóricas e pedagógicas instituídas nas licenciaturas. Os resultados do 

seminário convergiram com tomadas de decisões significativas para estabelecer mudanças nas 

práticas pedagógicas das licenciaturas. Foi instituído encontros quinzenais entre coordenadores 

de curso, articuladora pedagógica e coordenadora do PARFOR. Encontros mensais com 

professores formadores, para efetivar as ações de superação da lógica disciplinar e de 

aproximação dos cursos com as escolas de Educação Básica. Além disso, criamos espaços de 

diálogo com os estudantes dos referidos cursos. 
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Título: O uso de TIC no ensino superior e o desenvolvimento do letramento digital dos alunos: 

desafios e possibilidades para atuação do professor 

Resumo: 

Atualmente temos visto um movimento forte e crescente para utilização de tecnologias em 

educação, respaldado na criação e disseminação de novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). A cada dia novas ferramentas são testadas e possibilidades podem ser 

criadas para que os processos de ensino e de aprendizagem sejam mais significativos, tanto 

para os estudantes quanto para os professores. Analisando um pouco mais a realidade, 

observamos que as TIC fazem parte da vida cotidiana dos jovens que chegam ao ensino 

superior e que estes as utilizam com maior frequência para comunicarem-se entre si, inserindo 

suas opiniões e ideias sobre assuntos variados, em redes sociais e blogs. Considerando-se essa 

realidade, seria de esperar que a maioria destes jovens tenha grande habilidade para fazer uso 

do computador e da Internet e seja considerado letrado digitalmente. Contudo, o que temos 

observado é que alguns estudantes apresentam dificuldades e mesmo resistência ao uso de 

tecnologias durante o seu processo de aprendizagem. Tendo como referência um grupo de 

estudantes de um curso de Pedagogia de uma universidade pública federal brasileira, este 

trabalho objetiva discutir e problematizar o uso das TIC no ensino superior para o 

desenvolvimento do letramento digital dos estudantes de graduação. Os dados analisados foram 

produzidos durante o segundo semestre letivo de 2011 e derivaram da realização de diversas 

atividades, individuais e coletivas, pelos estudantes na disciplina “Tecnologias da Informação e 

Comunicação aplicadas à educação”. As atividades desenvolvidas durante o semestre foram 

direcionadas para promover a interação entre os participantes, bem como, a reflexão destes 

sobre as possibilidades e limitações do uso de TIC em processos de ensino-aprendizagem em 

sua vida profissional, após a conclusão do curso. O ambiente virtual de aprendizagem Moodle 

foi utilizado como suporte em aulas presenciais e algumas de suas ferramentas, como fórum, 

diário, email e tarefa, serviram para o desenvolvimento de atividades tanto individuais como 

em pequenos grupos. Além disso, ao final da disciplina foi utilizado um questionário online 

para coleta de informações sobre a aprendizagem no contexto virtual e as condições necessárias 



ao desenvolvimento do letramento digital dos futuros professores. Como resultado temos a 

utilização do ambiente virtual Moodle como excelente ferramenta de apoio ao ensino 

presencial, pois permitiu aos estudantes interagir tanto com os demais colegas quanto com a 

professora, tendo orientação para testar ferramentas, esclarecer dúvidas e experienciar novas 

possibilidades de ensinar integrando conhecimentos prévios a recursos quase inexplorados em 

disciplinas de graduação, como é o caso da criação de atividades didáticas por meio de redes 

sociais. Com essa experiência foi possível observar que, mesmo apresentando dificuldades com 

o uso de alguns recursos tecnológicos, os futuros docentes estão dispostos a criar alternativas 

para ensinar melhor e de forma inovadora, aliando diferentes conhecimentos com o uso de 

tecnologias. 
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Título: Conversações escritas e invenção de si: modelo da constituição do conhecimento no 

ensino superior 

Resumo: 

Este trabalho trata da discussão da aplicação de uma metodologia de formação no ensino 

superior com grupos de estudantes de uma universidade da região nordeste do Brasil por meio 

da dinâmica das conversações escritas. O trabalho pedagógico considera a passagem para um 

novo modo de abordagem da realidade, com seus pressupostos de fluxos, autoria e auto-

organização. Trata-se de uma metodologia que procura dar conta da complexidade do 

fenômeno do conhecer-viver, com suas implicações epistêmicas e ontológicas. A organização 

de espaços e situações didáticas que engajam estudantes em redes de conversações escritas 

configura um modo de linguajar, de constituição de si e do conhecimento. A pesquisa tem por 

objetivo compreender como as articulações entre os conteúdos da formação e a experiência do 

conhecimento que é sempre pessoal ocorrem nas redes de conversações escritas, 

potencializando a emergência de experiências sensoriais, afetivas, cognitivas e estéticas. O 

quadro teórico de fundo para análise dos dados é construído a partir das teorias 

biológico/cognitivas da Biologia do Conhecer de H. Maturana e F. Varela, com ênfase para um 



dos pressupostos básicos que são as dinâmicas das conversações; a noção de invenção de H. 

Bergson e os estudos de G. Simondon que permitem pensar em uma tecnoescritura na análise 

de produções escritas de estudantes no ensino superior. Os dados referem-se a duas fontes 

principais de coleta: conversas com estudantes sobre a experiência de produção de escritas no 

percurso da formação universitária e situações didáticas em que realizam práticas de escrita 

como modo de dar visibilidade às transformações que realizam na experiência acadêmica. De 

um ponto de vista formal este trabalho se apresenta em três momentos: no primeiro procuramos 

explicar como se configura o campo de estudos que permite sustentar a noção da escritura 

como modo específico de linguajar, a partir de uma rede teórica construída por pesquisadores 

que se debruçaram sobre temas relacionados aos atos de linguagem na configuração do humano 

e do conhecimento. Neste ponto, discutimos as mudanças nos campos da metodologia e da 

didática que vivenciamos ao considerar o conhecimento como processo que emerge como 

efeito de perturbações mútuas e não como circunstância de repasse de conteúdos, sem conexão 

com as necessidades vitais dos seres humanos. A seguir, trazemos o contexto da experiência 

que possibilita este trabalho, ao mesmo tempo em que as noções - atos de escritura, construção 

do conhecimento e invenção de si – são aprofundadas. No terceiro momento da pesquisa 

apontamos as transformações que emergem da experiência de escritas de estudantes 

universitários, focalizando as perguntas que se destacam nas produções, pois estas 

desencadeiam processos cognitivo-afetivos. A experiência de escritura favorece a configuração 

de espaços de autoria e de potencialização da experiência do conhecimento, pois permite tomar 

nas mãos a própria construção da vida acadêmica na interação direta com as inscrições que 

surgem nas interfaces de escrita construídas pelos estudantes universitários. 
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Título: Qualidade requerida ao trabalho pedagógico da docência no ensino superior em 

turismo 

Resumo: 

O objetivo desta comunicação consiste em compreender a qualidade requerida ao trabalho 



pedagógico da docência no Ensino Superior em Turismo. As análises se baseiam nas 

informações e nos dados extraídos de um questionário respondido por professores que 

lecionam em Universidades Públicas e Particulares. A linha investigativa adotada estrutura-se 

na perspectiva de reconhecimento das opções e falas desses educadores relativas às práticas e 

aos rituais de ensino, formas de processar e elaborar diferentes tipos de saberes/conhecimentos 

disciplinares, bem como (re)estruturação do trabalho pedagógico no âmago das especificidades 

acadêmicas e profissionalizantes na área de Turismo. Ressalta-se que o Turismo no Brasil é 

considerado uma atividade de grande importância econômica, responsável por geração de 

emprego e renda. Tal atividade é responsável pelo deslocamento de pessoas de seu ambiente 

habitual por diversas motivações ou interesses. Em franca evolução, considerando o aumento 

significativo do número de viagens, apesar de crises cíclicas e recessões econômicas das 

últimas décadas, o Turismo progrediu com discurso em prol do desenvolvimento sustentável. O 

Turismo sustentável é uma busca pelo atendimento das necessidades dos turistas atuais sem 

comprometer o usufruto dos recursos pelas gerações futuras. Um quadro textual é construído a 

partir das descrições e análises dos dados coletados do questionário em apreço. A atitude 

investigativa aqui tomada incide respeito aos pontos de vista, identificação das categorias de 

pensamentos de um grupo de docentes no tocante às formas de ver e representar a qualidade 

requerida do trabalho pedagógico no Curso em questão. O aporte teórico do estudo firma-se 

nas discussões que têm como objeto: vocacionalização do ensino superior, na qual se estreita o 

vínculo entre currículos acadêmicos e o campo econômico; aquisição do diploma na Educação 

Superior expressando uma competência de direito que poderá corresponder ou não a uma 

competência de fato; indagações sobre o “por que” das formas de organização dos 

saberes/conhecimentos disciplinares e dos trabalhos pedagógicos em sala de aula. Diante do 

quadro de informações e dados apreendidos e das diversas leituras interpretativas do referido 

documento emergem duas categorias interdependentes e complementares que subsidiam 

entendimentos do contexto investigativo: 1 - o processo de ensinar faz-se pela divisão entre o 

ensino acadêmico e o ensino profissional; 2 - o êxito da docência consiste na transmissão e no 

domínio dos dados, práticas e conhecimentos necessários e suficientes à preparação para o 

mundo do trabalho. A relevância e pertinência para realizar esta investigação se traduzem na 

importância de considerar conhecimentos expressos em evidências nas respostas de um grupo 

de professores quanto a qualidade requerida ao trabalho pedagógico da docência no Ensino 

Superior geral e na particularidade de um Curso e/ou processo formativo acadêmico.  
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Título: O fazer docente sob a ótica da argumentação, ética e cidadania: reflexões necessárias 

Resumo: 

Este artigo é fruto de um trabalho que objetivou pesquisar a relação entre ética e os diferentes 

conceitos de argumentação e cidadania na busca de desenvolver mecanismos argumentativos 

num contexto de responsabilidade social, tão necessário na prática docente. Faz parte de uma 

discussão mais ampla, desenvolvida pelo “Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural, Direitos 

e Diversidade”, formado por professores-pesquisadores da Graduação e do Mestrado em 

Desenvolvimento local, pós-graduandos/orientandos, acadêmicos em iniciação científica, com 

uma visão interdisciplinar, bem como pesquisadores ligados a outras instituições interessados 

em estudos e pesquisas no âmbito do grupo acima citado. Numa dimensão teórico-

metodológica, esse trabalho requer uma integração de categorias oriundas de diferentes 

domínios teóricos, a exemplo das teorias da Argumentação, da compreensão da ética e da 

cidadania, tendo em vista a complexidade do objeto e de sua manifestação social, que se traduz 

por uma extensa e complexa rede de domínios interdisciplinares tão necessários no ensino de 

disciplinas como filosofia, sociologia, direito, linguagem, presentes nos currículos das 

universidades. Tem-se como questão norteadora se a capacidade argumentativa docente pode 

contribuir na universidade, para construção do conhecimento discente no que se refere à 

compreensão ética em suas práticas de vida cidadã. Ao relacionar, portanto, a cidadania com a 

ética, há uma necessidade não só do domínio das práticas argumentativas como também do 

exercício contínuo da ética comprometida com os valores e princípios de uma sociedade 

democrática. 
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Título: Participação significativa dos estudantes – uma proposta de coparticipação de 

estudantes e professores no ensino superior 

Resumo:  

As características dos estudantes do Ensino Superior atualmente gestam novas propostas à 

docência, que podem interferir nos processos de reconstrução das identidades profissionais 

docentes. As reflexões presentes neste artigo se inserem no campo da formação de professores, 

no Ensino Superior, e têm o objetivo apresentar algumas das potencialidades de uma 

abordagem de docência como coaprendizagem e de discência onde os estudantes são agentes 

ativos de suas aprendizagens. Trata-se de argumentar, com base especialmente nas 

contribuições de Cook-Sather(2006), Fletcher(2005) e Fielding(2001, 2011), em favor da 

referida abordagem com vistas a um processo de formação que implica necessariamente a 

participação significativa dos estudantes pela via dialógica. Sob esta perspectiva estudantes e 

formadores devem se reconceitualizar como atores essenciais e ativos no processo educativo. 

Por outro lado, tal processo implica na construção e reconstrução de identidades profissionais 

de futuros professores e, em simultâneo, dos professores formadores, onde a participação 

significativa é um dos eixos centrais. Os argumentos no campo das identidades são 

desenvolvidos com base em Dubar(1997) e Lopes(2001). Os desafios à implantação de 

processo de participação ativa dos estudantes são muitos e a ressignificação das representações 

de estudantes e formadores deve ser um dos pontos de partida. A complexidade do processo 

está, em especial, na necessária renúncia do controle sobre os processos de planejamento por 

parte dos professores, o que pode gerar para muitos uma situação de desconforto. A superação 

de tal desconforto passa pela revisão das questões de poder e autoridade estabelecidas 

historicamente na docência. Professores e estudantes devem estabelecer relações de parceria no 

complexo processo de ensino-aprendizagem. Não quer dizer que ficam diminuídas as 

responsabilidades dos professores, pelo contrário, significa dizer que estes devem organizar as 

situações de aprendizagem de forma que os estudantes se sintam participantes ativos do 

processo, coautores de sua própria formação. Portanto, é de fundamental importância 

promover climas de formação de professores que permitam o desenvolvimento da 



intencionalidade em aprender por parte dos estudantes, conduzindo à construção do 

conhecimento por meio de motivações intrínsecas, que por sua vez permitirão teorizações 

sobre a aprendizagem por parte dos estudantes, uma dedicação maior de tempo e esforço para 

os aspectos qualitativos da sua formação e uma compreensão mais abrangente do processo 

formativo. Trata-se, pois, de abrir as portas à participação ativa dos estudantes em uma relação 

sincrônica entre professores formadores e estudantes, uma vez que ensinar é um projeto 

coletivo, que envolve uma parceria numa nova perspectiva do ensinar e aprender na sala de 

aula. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Participação Significativa; Estudantes 
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Título: Modos de trabalho pedagógico nos cursos superiores de tecnologia em gestão 

ambiental: tecnologia e inovação em foco 

Resumo: 

Nesse espaço, apresentam-se os resultados parciais da pesquisa Tecnologia e Inovação nos 

Cursos Superiores de Tecnologia, desenvolvida pela Linha de Pesquisa Inovação, Currículo e 

Avaliação do IFRS/Campus Porto Alegre/RS/Brasil. A pesquisa vem sendo realizada através 

de estudo de caso descritivo e comparativo, com abordagem qualitativa, em 4 (quatro) IES do 

Rio Grande do Sul/Brasil – uma Universidade, um Centro Universitário, uma Faculdade e um 

Instituto Federal, com Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental. Para tanto, vem 

realizando a análise de fatos primários - análise da Legislação vigente para a Educação 

Tecnológica e da análise documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores de 

Tecnologia em Gestão Ambiental. Além disso, realiza entrevistas com docentes e estudantes 

com o objetivo de “analisar as categorias de inovação e tecnologia no currículo dos Cursos 

Superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental nas IES das diversas organizações acadêmicas 

do RGS”. As políticas públicas brasileiras para os Cursos Superiores de Tecnologia definem 

que os cursos de educação profissional de nível tecnológico deverão: incentivar o 

desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico; 

incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas aplicações no mundo do 



trabalho; desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas; propiciar a 

compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da 

produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; promover a capacidade de continuar 

aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho; bem como, adotar a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos cursos 

e seus currículos. Sendo assim, a implantação desses cursos deveria imprimir uma nova lógica 

de formação profissional, tendo como eixo central da organização curricular as categorias de 

tecnologia, inovação científico-tecnológica, dentre outras. A investigação da implantação 

desses cursos representa a possibilidade de compreender as novas lógicas curriculares, bem 

como as novas relações que se estabelecem entre a educação superior e o mundo do trabalho. 

Orientam essa pesquisa as seguintes questões: A organização acadêmica das IES incide sobre a 

proposta de constituição dos currículos, da pedagogia e da avaliação? Qual a concepção de 

inovação e tecnologia presentes nos Cursos Superiores de Tecnologia das diferentes IES? 

Como se configuram as categorias de inovação e tecnologia nos currículos (disciplinas, 

conteúdos e competências), na pedagogia (intervenção pedagógica na sala de aula) e na 

avaliação (instrumentos e critérios) dos Cursos Superiores de Tecnologia? Quais seriam os 

indicadores próprios ao desenvolvimento das categorias de tecnologia e inovação para 

avaliação dos cursos? As relações entre currículo, pedagogia e avaliação são considerados 

modos de trabalho pedagógico e, nesse sentido, os resultados parciais apontam a centralidade 

das seguintes categorias relacionadas à inovação e à tecnologia: relação entre teoria e prática; 

currículo flexível; interdisciplinaridade; avaliação qualitativa e participativa; e, a pesquisa 

como princípio educativo. 

Palavras-chave: Currículo; Pedagogia; Inovação; Tecnologia; Educação Superior. 
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Título: Personalidad y rendimiento en un sistema de portafolio 

Resumo: 

Problemática: Este estudio tiene como objetivo la descripción de factores de personalidad y 

rendimiento académico de los participantes en un programa de portafolio 

Metodología: Mediante técnicas de análisis factorial y regresión múltiple se estudiaron las 

relaciones entre factores de personalidad definidos a partir de diversos modelos (Costa y Mc 

Crae, Eysenck) y rendimiento académico, evaluado mediante un sistema de rúbricas en el 

transcurso de un programa de portafolio. 

Pertinencia y relevancia de la investigación: Se definen algunos factores de personalidad 

relevantes, tales como “responsabilidad”, como variables predictoras de rendimiento 

académico evaluado mediante un sistema de rúbrica. Los resultados obtenidos parecen de 

interés desde el punto de vista de la valoración de la adecuación de los participantes al 

programa y de la intervención educativa. Puede ayudar a decidir qué tipo de participantes se 

pueden beneficiar más de este tipo de programas educativos y definir y entrenar competencias 

para que los participantes puedan optimizar su aprovechamiento. 

Relación con el área de producción: 

Este trabajo se ha realizado gracias a la concesión de un proyecto de innovación educativa de la 

UCM: Cine y portafolio como herramientas de aprendizaje y evaluación. 

II Congreso Internacional de Docencia Universitaria Vigo 2011  

Cine y docencia en Ciencias de la Salud. Libro actas  

VIII FORO Evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES), 

Santander 2011  

El cine como herramienta para la adquisición de competencias específicas y transversales en 

Ciencias de la Salud. Libro actas Utilización del campus virtual en el máster en neurocontrol 



motor URJC  

Jornada de innovación educativa. Metodologías de Enseñanza universitaria 2011  

El cine fórum en la docencia presencial y online Cine fórum y discapacidad  

Libro actas 

VI Congreso Internacional de Psicología y educación, III Congreso nacional de psicología de la 

educación. Valladolid 29marzo-1 abril 2011:  

Cine y Ciencias de la Salud Control de estrés y desarrollo de repertorios positivos Cine y 

psicomotricidad. Un ejemplo de aplicación docente. Libro actas  

VII FECIES. Murcia, 15-18 junio 2010  

Campus virtual, rendimiento y personalidad Psicomotricidad y cine, aplicaciones docentes.  

II Jornada sobre evaluación de competencias en el marco del Espacio Europeo de educación 

superior. “Portafolios como herramienta de formación y evaluación en la asignatura Ciencias 

de la Salud basadas en la evidencia, máster en patología neurológica”, URJC. Junio 2010.Libro 

actas I encuentro de intercambio de experiencias de innovación docente.URJC, 24,25 junio   

2009.  

El cine como recurso docente en CCS  

VI FECIES Vigo,septiembre 2009  

Aplicación del cinefórum en docencia. Cine y Literatura.Dos herramientas complementarias en 

la docencia en CCS. El Campus virtual en la enseñanza de Postgrado.  

Collado Vázquez S, Carrillo JM.El cine en la docencia de ciencias de la salud.Taller de 

innovación docente. Madrid:Dykinson (en prensa). Collado-Vázquez S, Cano R, Jiménez-

Antona C.Deficiencia, discapacidad, neurología y cine. RevNeurol 2010 
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Título: Estudio del impacto de una actividad de investigación en la formación de ingenieros 

del diseño y desarrollo del producto 

Resumo: 

En el presente trabajo se estudia la repercusión que tiene para el alumno realizar una actividad 

académica dirigida opcional, en la asignatura Resistencia de Materiales y Estructuras del 

Producto. Se ha desarrollado en la Titulación de Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo 

del Producto impartido en la Universidad de Sevilla, España. En la actividad se pretende que 

los alumnos participantes adquieran una visión realista de los contenidos estudiados en la 

teoría y entren en contacto directo con ellos. Se pretende resaltar el valor añadido de una 

innovación que ofrece la posibilidad del uso de las instalaciones y recursos de un laboratorio 

de investigación de alto nivel tecnológico, de los que no dispone la sede de esta Titulación 

pero sí la Universidad. 

El objetivo de la actividad era que el alumno entrase en contacto con los diferentes materiales 

que se pueden encontrar en las estructuras, haciendo especial hincapié en los materiales 

compuestos, que no son objeto de estudio en las clases de teoría, ni en ninguna otra asignatura 

de este Grado. Por otro lado, se observaron físicamente las diferentes tipologías estructurales 

que se pueden encontrar en construcciones reales. 

Se pretendía que los alumnos aumentaran su conocimiento y su motivación, al estudiar nuevos 

materiales empleados en la construcción, que de otro modo no estudiarían, además del 

desarrollo de las siguientes capacidades: resolución de problemas, organización y 

planificación, aplicación de los conocimientos en la práctica, trabajo en equipo, análisis, 

síntesis y razonamiento crítico. En definitiva ser capaces de desarrollar un trabajo de 

investigación. 

La metodología usada es de carácter práctico que combina una actividad colectiva con otra 

actividad en equipo que se desarrolló de la siguiente manera: 

i. Actividad colectiva: Visita a las instalaciones del laboratorio de investigación. 

i.1 Observación y estudio de diferentes tipologías estructurales y condiciones de contorno. 



i.2 Ensayo de diferentes materiales que se utilizan en estructuras de barras y en paneles (usados 

en alas y fuselaje de aviones, estructura de naves industriales, etc.) llevándolos a la rotura. 

A través de esta actividad podrán reconocer y distinguir las principales propiedades mecánicas 

y comportamiento ante solicitaciones de estos materiales (resistencia y rigidez). 

ii. Actividad en grupo: Los alumnos se dividieron en grupos y realizaron las siguientes tareas, 

entregando una memoria que contenía los resultados de las mismas: 

ii.1 Estudio y descripción de las tipologías estructurales en una estructura real. 

ii.2 Resolución de un problema con diferentes materiales y elección del óptimo estructural. 

iii. Presentación de resultados a la clase: Los grupos de alumnos hicieron una presentación oral 

a la clase de los resultados obtenidos en el punto ii.2. 

El desarrollo del trabajo muestra los resultados del impacto que ha tenido la participación de 

los alumnos en esta actividad desde el punto de vista del aprendizaje de cada alumno y de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de la asignatura. 

Palavras-chave: Investigación; Docencia en Ingeniería; Métodos; Recursos; Innovación. 
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Título: ¿Es posible enseñar una Matemática Contextualizada? Una primera aproximación a la 

respuesta 

Resumo: 

1. Problemática 

Los alumnos, tanto del nivel secundario, como terciario y universitario, tienen muy 

incorporado el concepto de “y es función de x”, con “x” como variable independiente e “y” 

como variable dependiente o función, resultándoles muy difícil pensar en situaciones donde las 

variables independientes pueden ser el tiempo, la cantidad de calor o la temperatura, y las 



variables dependientes la velocidad, la temperatura o la presión. 

La enseñanza de funciones en análisis matemático, generalmente, hace poca referencia a las 

aplicaciones de la matemática en otras disciplinas, tales como física o química que muchas 

veces comparten el currículo en forma paralela u horizontal. 

Representa también una dificultad para el alumno, el hecho de tener que identificar cuáles de 

las variables que intervienen en una ecuación determinada son dependientes y cuáles son 

independientes. 

2. Metodología 

La actividad seleccionada para este trabajo forma parte de una serie de propuestas didácticas 

realizadas con el fin de investigar las ventajas y desventajas de enseñar una Matemática 

contextualizada. 

Se dividió la clase en seis grupos y a cada grupo se le planteó una situación problemática de un 

móvil con MRU y MRUV, con un enunciado en parte textual y en parte gráfico. 

Los alumnos realizaron la actividad valiéndose de los apuntes de clase y libros de Física y se 

contó con la colaboración de un docente auxiliar de la cátedra de Física, lo cual permitió lograr 

una integración significativa. 

Para desarrollar el trabajo completo se destinaron tres días de clase de una hora y media cada 

uno, debiendo los alumnos realizar actividades extraclase para poder avanzar con la tarea 

solicitada. El tercer día de clase se destinó a realizar, por grupos, una puesta en común a modo 

de cierre de la actividad. 

3. Pertinencia y relevancia de la investigación 

Realizamos nuestro trabajo de investigación basados en la Teoría Matemática en el Contexto 

de las Ciencias (IPN, 1982) que reflexiona acerca de la vinculación que debe existir entre la 

matemática y las ciencias que la requieren, entre la matemática y las situaciones de la vida 

cotidiana, así como entre la matemática y los problemas de la actividad laboral y profesional 

del futuro egresado 

Desarrollar esta experiencia áulica nos otorgó la posibilidad de integrar significativamente 

contenidos de Matemática y Física, ya que pudimos comenzar a revertir la tendencia 

diagnosticada respecto de la función definida sólo como , logrando además que en la clase de 

Matemática se hable de Física y viceversa, rompiendo con los conocimientos 

compartimentados. 

Los resultados obtenidos en la puesta en común fueron muy auspiciosos y nos impulsan a 

continuar y profundizar este camino en el ciclo lectivo 2012, extendiendo la integración con las 



cátedras de Química General y Química Inorgánica. 

Palavras-chave: Matemática Contextualizada; Integración; Análisis Matemático. 
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Título: Propuesta didáctica para una matemática contextualizada en la química 

Resumo: 

1. Introducción 

Esta propuesta constituye una actividad complementaria al trabajo realizado en la cátedra de 

Matemática I de la Licenciatura en Bromatología, donde integramos con Física, logrando 

resultados auspiciosos, que hemos presentado en otro trabajo para este Congreso. 

Esta propuesta, pretende integrar no sólo Matemática con Química, sino también con Física en 

forma horizontal y con Matemática II, Física II y Química Analítica, en forma vertical. 

2. Metodología 

La actividad seleccionada para este trabajo forma parte de una serie de propuestas didácticas 

realizadas con el fin de investigar las ventajas y desventajas de enseñar una Matemática 

contextualizada. 

Se propone que los alumnos de primer año asistan al laboratorio de química y participen como 

ayudantes de los alumnos de tercer año cuando éstos realicen el trabajo práctico para 

determinar la cantidad de proteína de una sustancia en función de la absorbancia de la luz. 

Los alumnos de primer año deben colaborar en la realización del práctico de laboratorio, 

participando en forma efectiva de la experiencia y tomando los datos que luego utilizarán en la 

cátedra de Matemática. 

En la clase de Matemática se introducirá el concepto de ajuste de curvas por el método de 

mínimos cuadrados, limitándose para este caso sólo al ajuste lineal y el significado de la 

pendiente y la ordenada al origen de la recta hallada. Se propone que en el segundo año, la 



cátedra Matemática II profundice los lineamientos teóricos del método y avance con los otros 

tipos de ajuste que se pueden realizar. 

La propuesta se completa con la integración con Física I y Física II que deben estudiar el 

espectrofotómetro desde la óptica y la electricidad, respectivamente, de forma tal que en tercer 

año, cuando los alumnos cursen Química Analítica y realicen el trabajo práctico de 

Absorbancia puedan integrar todos los conocimientos aprendidos previamente. 

3. Pertinencia y relevancia de la investigación 

La propuesta aquí presentada forma parte de nuestro trabajo de investigación basado en la 

Teoría Matemática en el Contexto de las Ciencias (IPN, 1982) que reflexiona acerca de la 

vinculación que debe existir entre la matemática y las ciencias que la requieren, entre la 

matemática y las situaciones de la vida cotidiana, así como entre la matemática y los problemas 

de la actividad laboral y profesional del futuro egresado. 

Desarrollar esta experiencia nos permitirá integrar significativamente contenidos de 

Matemática y Química en forma horizontal, y éstos con Física y Química Analítica en forma 

vertical, en busca de romper con los conocimientos compartimentados. 

Los primeros resultados de la integración se obtendrán en las evaluaciones parciales, pero los 

resultados completos podrán vislumbrarse recién dentro de tres años, cuando los alumnos 

cursen Química Analítica. 

Los resultados obtenidos en el año 2011 en la integración entre Matemática y Física fueron 

auspiciosos y nos alentaron no sólo a continuar la misma, sino a presentar esta nueva propuesta 

para el ciclo lectivo 2012. 
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Título: Promoção do empreendedorismo feminino em contexto do ensino superior 

Resumo: 

O empreendedorismo é compreendido a partir da conjugação articulada da tomada de decisão 



ou acção de empreender, do agente activo empreendedor e do acto do empreendimento. Na 

literatura, os autores têm mostrado preferências sobre as características do empreendedor ou 

sobre a envolvente externa e a influência que o ambiente exerce sobre o ciclo de vida da 

organização. O empreendedor é geralmente referenciado a partir de uma listagem exaustiva de 

múltiplos factores, tais como o ambiente educacional, a personalidade do indivíduo, o ambiente 

familiar na infância, a educação/formação, os valores pessoais, o histórico profissional, as 

vivências passadas, a idade, a experiência profissional, a situação profissional actual e 

perspectivas de mudança e a situação familiar. 

No livro Five Minds for the future de 2007, Howard Gardner defende a existência de cinco 

mentes essenciais para a saúde de uma personalidade e para que esta funcione eficazmente no 

futuro, que são: a mente disciplinada; a mente sintetizadora; a mente criadora; a mente 

respeitadora; e a mente ética. As cinco mentes são mais do que constructos teóricos, são 

capacidades cognitivas e competências que permitem delinear um futuro com êxito, pois, 

pretendem ser uma fundação intelectual para a educação geral e para o desenvolvimento do 

currículo. Ao possuir estas capacidades e ao as aperfeiçoar, cada personalidade está mais 

competente para enfrentar o imprevisto, o clima de insegurança e adversidade e estará mais 

apta para lidar com o futuro. Duening (2008) utiliza as cinco mentes de Gardner e transporta-as 

para o domínio da mudança do desenvolvimento do currículo através de um ensino de 

empreendedorismo. O conhecimento do empreendedor de sucesso passa pelo desenvolvimento 

de competências empreendedoras, que podem ser facultadas pelo ensino do empreendedorismo 

e pelo desenho e orientação da trajectória do currículo para obter o êxito. 

No contexto do ensino superior é de toda a conveniência centrar a nossa atenção no 

empreendedorismo feminino, porque existem estereótipos associados à acção empreendedora 

da mulher que levam a práticas de discriminação. O presente trabalho coloca a sua atenção no 

empreendedorismo no feminino em contexto do ensino superior. Parte dos resultados obtidos 

no estudo realizado por Faria (2010), em que foi aplicado o Questionário de Competências 

Empreendedoras (QCE, Faria, 2010) a uma amostra de 256 estudantes do Instituto Politécnico 

de Beja, na sua maioria alunas do 2º ano de dez licenciaturas. Apesar da população estudada 

apresentar na sua maioria competências empreendedoras, um t teste efectuado mostrou que as 

alunas apresentavam escores mais baixos do que os alunos, evidenciando a interferência da 

variável género nas competências empreendedoras, confirmando mais uma vez os estudos que 

evidenciam este facto. Considerando que o empreendedorismo feminino pode ser afectado pela 

discriminação e pela falta de competências empreendedoras das mulheres, o presente estudo 

tem como principais objectivos: (1) reflectir sobre o facto de podermos encontrar muitas alunas 

do ensino superior com baixa inteligência empreendedora; e (2) delinear estratégias de 

intervenção para a promoção do empreendedorismo no feminino no ensino superior, através de 



programas que facultem a informação, estimulem a inovação e o desenvolvimento de 

competências transversais. 
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Título: A formação em Psicologia Social: análise de uma experiência de 

ensino/pesquisa/intervenção 

Resumo: 

Este trabalho objetiva apresentar e discutir uma metodologia de intervenção desenvolvida em 

uma disciplina do curso de graduação em psicologia de uma universidade pública brasileira. A 

disciplina em questão tem como foco de ensino os conhecimentos da psicologia social crítica e 

se alicerça na compreensão de que os sujeitos se constituem via relações com outros em 

contextos sociais e históricos específicos, relações essas mediadas pela cultura e fundantes das 

relações consigo mesmo. Afirma-se com as discussões propostas um processo de escolhas 

éticas, estéticas e políticas, concebendo-se a formação profissional na perspectiva da 

pesquisa/intervenção. Participaram da disciplina 35 estudantes, dois docentes e um pós-

graduando em psicologia. Foram realizados 18 encontros ao longo de quatro meses. O 

programa do curso concentrava cinco unidades: as duas primeiras foram dedicadas ao estudo 

do referencial histórico/conceitual do curso, tratando de temáticas como a construção histórica 

da psicologia social; as contribuições do materialismo histórico e dialético; a constituição do 

sujeito na perspectiva histórico-cultural; mediação semiótica e modos de subjetivação. Nas 

demais unidades foram trabalhados conteúdos como: os grupos e coletivos como dispositivos 

de intervenção; a pesquisa e a implicação do pesquisador e dos sujeitos; práticas de 

pesquisa/intervenção em psicologia social. Neste trabalho são analisadas as estratégias de 



intervenção educativa utilizadas nessas unidades. Parte-se da perspectiva de formação 

profissional baseada no estranhamento, na coletivização e no deslocamento dos sujeitos em um 

processo de potencialização. Trata-se da formulação de propostas de ação educativa que façam 

movimentar os grupos constituindo um terreno facilitador da experimentação e do debate. A 

primeira estratégia estava relacionada às teorias grupalistas e focalizava as formulações de 

Michel Foucault e Guiles Deleuze, partindo-se da concepção de grupos como processualidade, 

como “dispositivos de fazer ver e falar” buscando-se a experimentação do conceito de conexão 

e constituindo-se aberturas para ouvir/criar outros modos de subjetivação. Uma oficina de 

produção de imagens individuais e o estabelecimento de um campo de agenciamentos, 

produzindo textos imagéticos coletivos, possibilitaram a compreensão desta referência teórica. 

A segunda estratégia foi montada buscando trabalhar a noção de implicação, em contraposição 

à de neutralidade na ação investigativa, ressaltando sua importância na produção do 

conhecimento. Foram apresentadas palavras ou frases que sintetizavam idéias teóricas sobre o 

tema e solicitado aos participantes que elaborassem painéis polemizando a temática partindo de 

sua própria implicação. A última estratégia a ser analisada estava voltada para a perspectiva de 

intervenção em psicologia social e envolveu os alunos na produção do próprio dispositivo 

disparador dos debates. Foram constituídos oito grupos e cada um produziu um áudio-visual de 

cinco minutos problematizando temas relacionados às práticas em psicologia social. O vídeo 

possibilita sintetizar, em imagens, as compreensões dos alunos sobre a temática em foco e ao 

mesmo tempo suscitar o debate. Ao final do processo foi solicitada aos alunos uma avaliação 

dirigida à identificação de um possível movimento/deslocamento ali engendrado. Os discursos 

dos alunos evidenciaram deslocamentos no sentido da apropriação da concepção de psicologia 

social como campo historicamente constituído e o reconhecimento de sua potência de 

intervenção, demonstrando sua relevância como modo de trabalho acadêmico. 

Palavras-chave: Formação; Pesquisa-Intervenção; Psicologia Social. 
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Título: Reflexão versus desenvolvimento pessoal do estudante 

Resumo: 



Problemática: Os caminhos educativos que defendemos são o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo no estudante, para maximizar o seu potencial de aprendizagem; a autonomização na 

tomada de decisão; a capacitação para mobilizar, integrar, transferir, agir, aprender e aprender a 

aprender e combinar os múltiplos e heterogéneos saberes; o fomento do cuidar sensível 

baseado na percepção e na corporeidade e o incremento de habilidades para lidar com a 

incerteza e os problemas associados à abstracção de valores da vida. Esta problemática 

enquadra o tema central em estudo a “vivência de aprender a cuidar sendo cuidado” na 

formação inicial em enfermagem, na perspectiva dos estudantes que importa compreender. 

Metodologia: O estudo de investigação realizado enquadra-se na abordagem qualitativa e de 

natureza fenomenológica foi elaborado a partir da participação de 12 sujeitos paradigmáticos 

oriundos das três comunidades de aprender, que realizaram reflexões individuais, diários de 

aprendizagem e portefólios, instrumentos nos quais registaram as vivências significativas desde 

a teoria à prática clínica. Os dados obtidos foram submetidos a análise qualitativa, com os 

critérios propostos pelo Método Fenomenológico de Enfermagem de Paterson & Zderad (1976) 

conjugados com os de Van Manen (1997). 

Relevância e Pertinência da investigação do fenómeno “vivência de aprender a cuidar sendo 

cuidado em pediatria”, adquiriu importância pela possibilidade de criar um ambiente cuidador, 

mediado pela relação e estratégias pedagógicas que proporcionem a integração do estudante 

numa prática pedagógica humanizada consolidadora do valor do cuidar na prática clínica. Este 

valor será visível pelo desenvolvimento pessoal reflectindo-se na formação de profissionais 

pró-activos e com competências nos domínios da prática profissional, ética e legal, prestação e 

gestão de cuidados. 

Relação com a Produção da Área: A opção pedagógica foi a Teoria de Enfermagem Humanista 

de Paterson & Zderad (1976) que se fundamenta na não projecção a nível nacional no meio 

académico, de investigação e da prática clínica, na sua conjugação com os pressupostos 

teóricos defendidos para uma prática pedagógica humanizada e ser considerada uma teoria 

centrada nos processos de desenvolvimento pessoal dos enfermeiros. A utilização desta teoria 

em estudos de investigação em Enfermagem, a nível nacional, é inexistente. Noutros países, 

onde a investigação em Enfermagem tem tradição, tem-se observado a sua utilização, 

nomeadamente no trabalho realizado por Susan Kleiman (Estados Unidos da América), na área 

da enfermagem centrada no ser humano e no Brasil, as evidências científicas estão relacionadas 

com a prática clínica de enfermagem, especificamente com a área pediátrica e os cuidados 

intensivos. 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem; Teoria Humanista de Enfermagem; 
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Título: Prática pedagógica no Ensino Superior privado: racionalidade técnica e possibilidades 

da perspectiva crítico-reflexiva 

Resumo: 

A presente comunicação tem como objetivo discutir a prática pedagógica de professores do 

Ensino Superior privado, partindo da apresentação de dados e discussão de resultados 

alcançados em pesquisas de mestrado desenvolvidas no projeto integrado Práticas curriculares 

e qualidade de ensino. Tais estudos focalizam em particular a docência em cursos de Pedagogia 

e Ciências Contábeis, tendo sido realizados no período de 2006 a 2010. No recorte proposto 

nesta comunicação propõe-se a reflexão sobre as práticas pedagógicas evidenciadas pelos 

professores, buscando compreender como atuam os sujeitos que participam do processo 

educativo, no Ensino Superior privado e em que medida suas concepções de qualidade de 

ensino influenciam suas práticas pedagógicas. Considera-se necessária a ampliação de estudos 

sobre a prática docente no Ensino Superior privado, uma vez que tais profissionais exercem 

impacto direto na formação de estudantes e cidadãos, sem terem, necessariamente, uma 

formação adequada para a docência, o que acontece, em particular com profissionais liberais 

que se dedicam ao ensino. Entende-se que a prática pedagógica centrada no ensino tradicional e 

em uma racionalidade técnica, em que o professor é visto como o detentor do conhecimento, 

restringindo-se a repeti-lo não colabora para uma educação inovadora, da qual se espera que 

contribua para a transformação do indivíduo e da sociedade. Entende-se que o professor é uma 

das peças-chave da educação, uma vez que este mantém uma relação direta com o estudante, 

neste sentido tem em suas mãos a possibilidade de trabalhar desenvolvendo uma educação 

voltada para o estudante de forma crítica e transformadora. As pesquisas realizadas se inserem 

nas abordagens qualitativas. A coleta de dados foi realizada por meio de observações diretas, 

questionários e entrevistas semiestruturadas com professores que compuseram amostras de 

conveniência e acessibilidade. Os registros das aulas assistidas foram documentados em diários 

de campo e as entrevistas foram gravadas pelos pesquisadores que também são docentes nas 

instituições estudadas. Os resultados das pesquisas sinalizam para a ainda dominante presença 

de concepções e práticas pedagógicas centradas na racionalidade técnica, instrumental e no 



ensino tradicional nas instituições privadas. Os resultados evidenciam também a presença de 

indícios da perspectiva crítica no desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva, em 

que os professores apresentam um posicionamento crítico e analisam sua ação como docentes, 

desenvolvendo uma educação preocupada com a formação humana e o desenvolvimento do 

estudante, não apenas como profissional, mas como cidadão crítico. Tais resultados vão ao 

encontro das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do trabalho docente e do 

conceito de professor crítico-reflexivo por Selma Garrido Pimenta, Evandro Ghedin, Kenneth 

Zeichner, António Nóvoa, José Gimeno Sacristán, Sandra Azzi e José Domingos Contreras; 

bem como da pedagogia universitária inovadora estudada por Maria Isabel Cunha, Denise leite, 

Elisa Lucarelli e Maria Eugênia Castanho. 
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Título: Desafios contemporâneos para a formação de professores de música em Portugal e no 

Brasil 

Resumo: 

Formar professores tem sido um grande desafio para a universidade em todo o mundo. 

Profundas transformações sociais requerem uma escola transformada, capaz de cumprir 

diferentes funções e preparar cidadãos para o mundo em sua diversidade. Daí a necessidade de 

se formar professores atentos a estas transformações, capazes de produzir novos conhecimentos 

em relação à docência que sejam adequados ao contexto atual. Professores são formados em 

instituições de ensino superior que adotam distintos modelos pedagógicos visando à preparação 

de profissionais competentes em suas áreas de atuação, que possuam habilidades específicas 

para o exercício do magistério. Que modelos pedagógicos vem sendo utilizados na formação de 

professores de música? O objetivo deste estudo é conhecer modelos pedagógicos vigentes no 



Ensino Superior no Brasil e em Portugal. Análise documental comparativa é o procedimento 

metodológico escolhido. 

No Brasil, os professores de música são formados em Licenciaturas, cujo currículo inclui 

conteúdos básicos, específicos e teórico-práticos. Cada instituição define seus modelos 

pedagógicos a partir de orientações nacionais comuns. Um grande desafio para a organização 

curricular está no equilíbrio da formação oferecida, que deve contemplar elementos técnicos e 

pedagógicos. Diversos modelos pedagógicos conectam-se diretamente com a preparação de 

instrumentistas. Mas a formação do professor de música possui outras demandas. O modelo 

pedagógico dominante, em muitos cursos de formação, é oriundo do conservatório europeu e 

muitas vezes se espera do licenciado as mesmas competências do músico, quando a atuação do 

licenciado necessita de outros modelos pedagógicos. 

Em Portugal a criação das Escolas Superiores de Educação dos Institutos Politécnicos em 

meados dos anos oitenta veio consignar um modelo de formação que, desde logo, permitia 

encarar a formação do professor de Educação Musical como um profissional com um perfil 

abrangente e distanciado do modelo dos conservatórios. Na transição para o modelo de 

Bolonha colocou-se a questão da necessidade de uma formação mais baseada na autonomia do 

estudante, capaz de construir o seu próprio currículo expandindo seus saberes e competências 

musicais também numa perspectiva de futuro docente no Ensino Básico. Esta transformação 

veio trazer igualmente grandes desafios para os próprios docentes e instituições do ensino 

superior pouco habituados a uma flexibilidade curricular e a modos pedagógicos capazes de dar 

resposta às demandas da educação contemporânea. Acresce ainda a existência de diferentes 

agendas educacionais que, no atual quadro de crise econômica, estabelecem uma tensão entre o 

que se propõe enquanto quadro legal e a possibilidade real de implementação no terreno. 

Mesmo considerando as diferenças entre os dois países, a formação de professores de música 

necessita de revisões permanentes para que seja possível a preparação de profissionais 

competentes para a formação de cidadãos no mundo contemporâneo. Estas reflexões poderão 

contribuir para a discussão nos dois países sobre os modelos pedagógicos para a formação do 

professor de música. 

Palavras-chave: Formação de Professores de Música; Educação Musical; Modelos 
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Título: Ensinar e aprender filosofia no contexto atual 

Resumo: 

Neste estudo a autora reflete sobre o importante papel que a Filosofia desempenha nos 

currículos do ensino médio e superior e toda a sua potencialidade para desenvolver estes 

aspectos. Mas, o que ocorre, e que ora traz à discussão, é o descompasso entre o que a 

disciplina propõe e oportuniza, e o modo como ela se organiza num marco de condições que 

permita efetivamente a aprendizagem. Assim sendo, o problema da Filosofia no contexto atual 

não é de cunho epistemológico, mas sim de ordem didático-pedagógica. 

Trabalhar com Filosofia nos dias de hoje, supõe partir do princípio de que ela se constitui em 

um componente curricular do plano global da escola ou da universidade. Da mesma forma, 

supõe superar-se a visão kantiana de que não é possível ensinar Filosofia, mas somente ensinar 

a filosofar. A própria prática do ensino da disciplina aponta para uma direção em que o sentido 

kantiano de aprender a filosofar, complementa-se com o sentido hegeliano – histórico-crítico – 

de aprender Filosofia. 

A autora, após muitos anos de estudo e prática docente, tem claro que a Filosofia com seu 

potencial de formação do educando, oportuniza ao estudante engajar-se na compreensão da 

realidade, através do estudo da significação dos seus códigos, entender as condições efetivas 

que determinam a construção do seu ser histórico, penetrar criticamente no mundo do 

conhecimento e de toda a sua estrutura axiológica, e ainda dotar-se de um instrumental ético 

imprescindível para o estabelecimento das possibilidades e dos limites humanos. 

Diante destas possibilidades, admite-se que a Filosofia é um componente curricular de alto 

valor formativo, quer na escola de ensino médio, quer na universidade, e a partir potencial 

intervenção sobre o ensino resultaria inviável por apresentar-se descontextualizada e ingênua. 

Fala-se do currículo, portanto, como uma estrutura de condições que determina a prática 

educativa. 

O papel e o lugar da Filosofia no currículo do atual contexto educativo constitui-se na 

problemática deste estudo. Para isto, empreendeu--se uma pesquisa empírico-descritiva, de 

caráter avaliativo para concluir-se que o problema do ensino da filosofia na escola e 

universidade hoje, não é de cunho epistemológico, mas sim de ordem didático-pedagógica. 



Nesse sentido, é urgente uma tomada de posição dos principais agentes responsáveis pelo 

processo, no caso, os professores, para que se atualizem a fim de suprir a defazagem didática 

da sua formação acadêmica, e para promover situações adequadas de aprendizagem, que 

possam ir ao encontro das potencialidades e do caráter formativo da disciplina. Somente com 

condições adequadas de ensino, a Filosofia poderá dizer a que veio e qual é sua verdadeira 

identidade. 

Diagnosticar a situação em que se encontra hoje, nas escolas de ensino médio e na 

universidade, o ensino de filosofia, é sempre ponto de continuidade aos  estudos que autora 

desenvolve como linha de pesquisa. 
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Título: Uma reflexão acerca da prática em circunstâncias desafiadoras no ensino superior: Um 

estudo de caso  

Resumo: 

Esse estudo traz para discussão uma prática pedagógica diferenciada que vem sendo 

desenvolvida em um curso de Graduação em Pedagogia- Licenciatura no município de Lucas 

do Rio Verde, estado de Mato Grosso-Brasil. O Curso de Pedagogia, criado no Brasil na 

década de 30, vem, ao longo de sua existência, passando por significativas reestruturações, 

buscando redefinir a identidade do pedagogo no elenco dos cursos de formação de profissionais 

para a educação. Em sua política de ensino, a Faculdade pretende assumir a 

interdisciplinaridade na sua pedagogia de aprendizagem, promovendo-se, assim, a superação da 

visão restrita do conhecimento pelo da complexidade da realidade, do conhecimento e da vida. 

Focados na preocupação de oferecer aos egressos destes cursos uma formação docente 

diferenciada buscou-se oferecer uma estrutura onde se compreende que os desafios do campo 

pedagógico, das escolas e da sociedade, requerem uma estrutura de curso de Pedagogia que 

busque uma aprendizagem mais profunda e intensa, com maior integração do aluno com a 

prática pedagógica de forma que se estabeleça maior vínculo com a realidade. Dessa forma, 

questiona-se, qual o papel do Ensino Superior na sociedade enquanto formador de formadores? 

Que saberes precisam ser promovidos para um acadêmico de Licenciatura? O gosto pela 

leitura, à habilidade de saber expor suas ideias em debates e eventos científicos, tudo isso se 

buscou desenvolver através da prática didática inovadora do componente curricular obrigatório 

chamado Seminário Integrador. Os esforços para a construção de uma proposta educacional 

desta natureza ressaltam a necessidade da adoção de um paradigma de educação superior 

centrado no acadêmico. No contexto de análise do universo pesquisado, trata-se de um estudo 

de caso, com abordagem indutivo e pesquisa descritiva, onde procuramos centrar na relevância 

de se compartilhar esta experiência educativa, pois um Curso de Pedagogia como formador de 

educadores, deve vivenciar a indissociabilidade como processo de integração das três 

dimensões por meio de um currículo onde esses processos de aprendizagem estão 

contemplados, buscando uma formação científica, ao mesmo tempo em que se preocupa com 

que o conhecimento gerado e sistematizado seja acessível à sociedade, colaborando também na 



formação social e ética dos nossos acadêmicos. Objetiva-se assim, por meio das políticas de 

ensino, educar estudantes para que sejam educadores bem informados e profundamente 

motivados, capazes de pensar criticamente e de analisar os problemas com a sociedade de 

nossa região, procurando suas soluções e aceitando as responsabilidades sociais daí 

decorrentes, e que tenham habilidade de transitar nas diferentes áreas do saber. Serão utilizados 

como referencial os estudos como de Cristopher Day (2001), Eusébio André Machado, Maria 

Palmira Alves e Fernando Ribeiro Gonçalves, orgs.(2001), Masetto (2000), Morosini (2001) 

dentre outros. 
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Título: Mudam-se os tempos, mudam-se as necessidades: novas competências para novas 

exigências do séc. XXI 

Resumo:  

A sociedade atual pauta-se pela quantidade de informação acessível, seja através dos meios 

clássicos de transmissão, seja através dos inúmeros formatos de veiculação de dados 

albergados pelas novas tecnologias. Se, no passado, a insuficiência de informação limitava a 

acção do indivíduo, no presente, é exatamente o excesso de informação que o constrange. 

Neste quadro ganha relevância a sua capacidade de discriminação, seleção e organização dos 

dados mais pertinentes. Os sistemas educativos, para além do desenvolvimento das 

componentes cognitivas elementares, nomeadamente percepção, atenção, memória ou 

linguagem, devem desenvolver competências superiores, por exemplo pensamento crítico e 

pensamento computacional (ambos alvo desta comunicação). Sobretudo, no quadro do volume 

excessivo de informação, e falando de pensamento crítico, importa apreciar a sua pertinência e 



fiabilidade; falando de pensamento computacional, importa reduzir esses grandes clusters de 

informação complexa a pequenas unidades significativas, passíveis de serem “manuseadas”, 

i.e., a padrões passíveis de generalização e abstracção, utilizados na resolução de problemas 

concretos. 

Esta comunicação revê a literatura na área e reflete novas formas de acção pedagógica, que 

contemplem a promoção de um pensamento como crítico e computacional, nomeadamente dos 

universitários. No fundo, importa descrever como o ensino superior pode, através de uma 

mudança nas práticas pedagógicas, estimular uma postura mais ativa, crítica e autorregulada 

dos estudantes na sua aprendizagem, mapeando algumas competências cognitivas que nos 

parecem essenciais a esta mudança de paradigma a que hoje assistimos no Ensino Superior e 

na sociedade em geral. 
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Título: Currículo por projetos no ensino superior: desdobramentos para a inovação e qualidade 

na docência 

Resumo: 

A reflexão proposta nesse trabalho está dirigida para as relações entre currículo, qualidade da 

docência e inovação nas formas de ensinar e aprender no ensino superior. Têm sido muitos os 

reclamos para práticas inovadoras na educação universitária. Os novos referenciais apontam 

para a produção do conhecimento a partir de problematizações sociais concretas, para 

abordagens integradas do conhecimento, para relações dialógicas e formativas no processo 

ensino-aprendizagem-avaliação, para valorização das dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais dos objetivos e conteúdos de aprendizagem, enfim, para a formação integral da 

pessoa humana. Estes direcionamentos têm feito parte dos debates e propostas educacionais e 



das agendas oficiais, mas mostram-se pouco presentes no cotidiano dos contextos educativos. 

Consideramos neste trabalho a possibilidade de que o paradigma técnico-linear disciplinar, 

ainda dominante no cenário educacional, vem se mostrando inadequado para articular o 

conjunto de alterações necessárias à inovação na educação superior, colocando como desafio a 

necessidade de buscar modelos curriculares construídos sob novas bases, capazes de promover 

uma visão integrada, complexa, global e emancipatória do conhecimento. Frente a isso 

colocamos a questão que orienta essa discussão: quais as possibilidades de um currículo por 

projetos se constituir em uma inovação na educação superior e promover novas maneiras de 

trabalho e ação docente? Esse questionamento nos levou a um estudo exploratório descritivo 

analítico de abordagem qualitativa. Procedemos a um estudo teórico sobre currículo e projetos 

tendo em vista a descoberta de novas relações, conceitos e significados entre esses dois campos 

e uma investigação empírica que permitisse confrontar, validar e ampliar o quadro teórico 

inicial. O estudo teórico privilegiou autores como Beherens (2006, 2004, 2000); Masetto 

(2006, 2004, 2003); Boutinet (2002); Zaballa (2002); Santomé (1998); Hernández (2000,1998); 

Leite (2001); Moesby (2004). O marco teórico conceitual construído a partir das teorias desses 

autores sobre projetos, currículo e educação superior orientou a definição das categorias 

analíticas. A pesquisa de campo teve como cenário a Universidade Federal do Paraná-Unidade 

Litoral, instituição sediada no Brasil que vem desenvolvendo uma organização curricular 

alternativa e uma proposta pedagógica fundamentada em projetos. Os dados coletados a partir 

de entrevistas, observação e análise documental deram origem às categorias empíricas. A 

triangulação das categorias analíticas com as categorias empíricas trouxe indicadores da 

viabilidade de uma organização curricular por projetos se constituir em uma inovação na 

educação superior e orientar novos modos de trabalho e ação docente ao ser capaz de articular 

um conjunto de elementos apontados como relevantes para uma nova práxis nesse nível de 

ensino. 

Palavras-chave: Educação Superior; Currículo por Projetos; Inovação Educacional. 
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Título: Repensando os modos de trabalho pedagógico no ensino superior: uma proposta para 

reorganização curricular no curso de pedagogia 

Resumo: 

O presente trabalho, de caráter reflexivo teórico-prático, tem por objetivo apresentar o processo 

de reformulação curricular do curso de Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo – UNASP e a proposta de inovação delineada a partir desse processo, bem como, refletir 

sobre a contribuição desse modelo para propostas curriculares alternativas na formação de 

Professores. A educação superior brasileira vem discutindo nas últimas décadas os modelos de 

formação na graduação. No contexto da formação de professores, em especial no curso de 

Pedagogia, essa discussão ganhou impulso a partir da segunda metade da década de 70 

envolvendo iniciativas de organismos oficiais e associações de educadores. Várias propostas e 

embates se travaram até que em 2006 foram lançadas as novas Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Pedagogia. Na esteira das novas orientações legais, das profundas mudanças que vêm 

ocorrendo na sociedade contemporânea e dos conseqüentes desafios de se construir um novo 

modelo de formação, o Centro Universitário Adventista de São Paulo elegeu um grupo de 

trabalho e estudo para reformulação do currículo do curso, colocando-se como questão: Que 

formação atenderia aos desafios atuais que se colocam para os profissionais da educação? Que 

concepção e desenho curricular contribuiriam para a promoção e desenvolvimento de práticas 

inovadoras na formação de professores? Adotou-se como metodologia a proposta de “Grupos 

de Formação Reflexiva” (Abramowicz, 2004). A metodologia adotada teve como apoio a 

pesquisa bibliográfica, pesquisa com egressos e análise documental de experiências 

curriculares inovadoras. A reformulação curricular privilegiou como base teórica a modalidade 

de Currículo Integrado. O desenho curricular rompe com as fronteiras disciplinares, 

estruturando-se em grandes eixos temáticos e módulos. Os eixos temáticos direcionam o foco 

para o qual deve convergir a formação em suas dimensões conceituais, procedimentais e 



atitudinais. Os módulos integram saberes e conceitos-chave dos diferentes recortes 

disciplinares, favorecendo a compreensão dos fenômenos e contextos educativos em toda a sua 

multidimensionalidade. A proposta compreende ainda a colocação do aluno em contato com a 

realidade desde o início do curso, a superação dos pré-requisitos teóricos para depois se partir 

para a prática, a construção do conhecimento em rede, a reorganização dos tempos e espaços da 

aprendizagem. Ao longo de quatro anos de implantação, o processo indica a viabilidade de uma 

organização curricular integrada como uma alternativa de mudança no quadro atual da 

formação inicial dos profissionais da educação. 
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Título: Abanico metodológico en la asignatura de currículo y aspectos didácticos de la 

educación infantil 

Resumo: 

La experiencia docente que venimos a presentar se centra en la asignatura de Currículo y 

Aspectos Didácticos de la Educación Infantil en la Universidad de Burgos. Esta asignatura 

semestral de 9 créditos se desarrolla por primera vez en el curso 2011/2012 en 2º curso del 

grado de Maestro de Educación Infantil. 

Con las antiguas titulaciones no adaptadas al Plan Bolonia esta asignatura, antes denominada 

Didáctica General, era de carácter anual y se impartía durante el primer cuatrimestre del primer 

curso de los diferentes magisterios. Sin embargo, la llegada del Espacio Europeo de Educación 

Superior fue propicia para cambiar esta asignatura al menos en Educación Infantil, de curso y 

principalmente de perspectiva. 

Recién llegados a la Universidad y atravesando el periodo de adaptación a la misma, la antigua 

Didáctica General generaba desconcierto entre el alumnado. Esta asignatura de carácter 

fundamentalmente teórico-histórico y con estrecha relación con otras asignaturas de la 

titulación tales como Psicología del Desarrollo, Desarrollo Histórico de la Educación Infantil u 



Organización del Centro Escolar necesitaba primeramente entender las partes para llegar al 

todo, es decir a la Didáctica. 

El cambio de esta asignatura, ahora Currículo y aspectos Didácticos de la Educación Infantil, a 

2º curso ha supuesto que el alumnado venga al menos en teoría con unos conocimientos 

previos sobre las disciplinas antes mencionadas que ayudan a reorganizar sus esquemas 

cognitivos y por tanto, ayudan al aprendizaje significativo. Podríamos decir, que esta 

asignatura trata de sentar las bases sobre las que construir y ampliar el conocimiento. 

Nos encontramos ante una de las asignaturas consideradas por el alumnado como “feas”, si a 

esto le sumamos, como hemos comentado anteriormente, la dificultad para relacionar los 

aprendizajes, la masificación del aula que impide el trabajo en grupos reducidos y la cantidad 

de horas semanales de docencia, partimos de una situación a priori un tanto complicada. 

A continuación se reflejan algunas de las metodologías y actividades llevadas a cabo en la 

asignatura que han pretendido facilitar y guiar los aprendizajes al alumnado: 

Dado su carácter teórico, pensamos que sería conveniente realizar visitas a su futuro entorno en 

pequeños grupos de 9-10 personas a un centro de primer y segundo ciclo de Educación Infantil 

para que comprendieran y fijaran los aprendizajes vistos en el aula. Nuestro canal de 

comunicación ha sido a través de la plataforma Moodle, UBU-Virtual y Twitter con el hashtag 

de la asignatura #cadei, donde se ampliaban contenidos, se ofrecían vídeos, dudas, preguntas… 

Trabajos a través de aplicaciones multimedia como JClic y nuevos formatos para las 

presentaciones en Prezi. Creación de un Wiki-glosario 

(www.callejerosdidactas.wikispaces.com) con terminología específica de la asignatura 

intentando de esta forma una aproximación a la investigación. Dinámicas de grupo Trabajo en 

equipo e individual: recensiones, mapas conceptuales, simulación de casos prácticos… Clases 

teóricas y de repaso, enlazando los conocimientos previos con los nuevos. Visitas al aula de 

alumnado titulado para explicarles temas concretos. Exposiciones con tribunal simulando una 

fase de oposición.  

Esta perspectiva metodológica ha intentado ofrecer al alumnado un nuevo enfoque más 

práctico de una asignatura con carácter eminentemente teórico. 

Palavras-chave: Didáctica; Currículo; Educación Infantil; Metodología; TIC. 
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Título: O observatório da educação como contributo à formação no ensino superior: uma 

experiência entre a universidade e escolas públicas em Alagoas - Brasil 

Resumo: 

O Observatório da Educação é uma ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Ensino Superior (CAPES), que financia projetos de pesquisa em caráter longitudinal, contando 

com a intervenção colaborativa das universidades brasileiras em prol da melhoria da educação 

básica, constituindo-se como novo formato de trabalho pedagógico no ensino superior. Neste 

contexto, o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Alfabetização (NEPEAL) do Centro de 

Educação (CEDU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), cria o seu Observatório 

Alagoano de Leitura como contributo à formação no ensino superior, especificamente na 

formação inicial dos estudantes de pedagogia e continuada de professores nas escolas. Partindo 

do pressuposto de que a temática leitura ainda é pouco discutida na formação do pedagogo, 

sendo esta básica para a atuação docente nos mais diversos âmbitos, sejam nas práticas de usos 

e de ensino da leitura, problematizamos em que medida a inserção dos estudantes de pedagogia 

em práticas de pesquisa colaborativa contribuem para a sua formação? A referida investigação 

tem como loci escolas públicas municipal e estadual situadas na periferia urbana de Maceió-Al. 

Deste modo, os estudantes de pedagogia, professores das escolas e pesquisadoras da 

universidade vivenciam o desafio de (re)pensar as práticas de ensino da leitura na educação de 

jovens e adultos desencadeando-se uma ação pedagógica, reflexiva e formativa, com 

ancoragem nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa colaborativa na perspectiva de 

Ibiapina (2008). Nesta comunicação apresentamos as potencialidades e desafios desta 

experiência por meio das seções de estudos e reflexões que permitem (re)ler e (re)pensar a 

formação de estudantes de pedagogia que se dispuseram a vivenciar coletivamente ações 

teóricas/práticas de uma metodologia interventiva e participativa tendo o Observatório de 

Leitura como dispositivo de formação no ensino superior. 

Palavras-chave: Observatório de Educação; Formação no Ensino Superior; Metodologia 
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Título: O trabalho em equipe dos docentes e o impacto na cultura discente 

Resumo: 

Este estudo trata de aspectos que envolvem a aprendizagem por meio da abordagem de ensino 

em equipe, envolvendo vários professores de instituições universitárias atuantes tanto na 

Graduação como na Pós-Graduação, apoiando-se em fundamentos metodológicos relacionados 

ao Team Teaching e em referenciais teóricos que tratam da cultura escolar e estudantil tais 

como, Becker e Geer (1997), Pérez Gómes (1998), Viñao Frago (1998) e Julia (2001). É uma 

abordagem que envolve um grupo de professores planejando, realizando e avaliando atividades 

relacionadas aos conceitos de Metrologia em Química e aspectos de Qualidade e suas 

respectivas normas ISO 9000. São atividades desenvolvidas durante um semestre para um 

mesmo grupo de universitários que se encontram semanalmente, com o objetivo de 

proporcionar aos alunos formatos diferentes de aulas, aprimorando o ensino e a aprendizagem, 

destacando a importância da compreensão de mudança de um pensamento determinístico e 

comum na Academia Brasileira na área de Ciências Exatas e Biológicas, por uma visão 

probabilística do mundo. É esperada uma modificação na cultura docente e discente de maior 

tolerância aos erros, além de introduzir conceitos estatísticos na visão pessoal do aluno. Trata-

se, portanto, de uma abordagem pioneira no Brasil e que vem sido desenvolvida desde 1999 no 

Instituto de Química de Araraquara/UNESP e atualmente no IBILCE – UNESP de São José do 

Rio Preto, para alunos de Graduação e Pós-Graduação contando com o apoio do INMETRO e 

do Comitê Brasileiro de Metrologia do SINMETRO. Os resultados desta abordagem de ensino 

têm apresentados vários benefícios aos docentes envolvidos, entre eles o ambiente de apoio 

superando o isolamento acadêmico e a oportunidade em diversificar formas e métodos de 



trabalho em conjuntos com profissionais de outros departamentos e/ou instituições. Além disso, 

essa experiência tem refletido positivamente nos alunos, proporcionando maior independência 

a exposição de diferentes pontos de vista e habilidades de mais de um professor, 

desenvolvendo uma compreensão mais madura do conhecimento. Enfim é uma abordagem que 

tem se mostrado bastante fértil no sentido de mudança cultural dentro da universidade, 

desenvolvendo maior integração entre seus agentes de forma a melhorar significativamente a 

aprendizagem dos alunos além de impactar como facilitador para colocação no mercado de 

trabalho. 
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Título: Do sentido do insignificante: a experiência estética na formação do professor do ensino 

superior no contexto contemporâneo 

Resumo: 

O contexto contemporâneo impõe novas formas de percepção dos acontecimentos. A interação, 

a sociabilidade, o nomadismo, as práticas sociais e tecnológicas são uma síntese desse 

contexto. Os espaços formais, informais e não-formais estabelecem uma rede de 

conhecimentos que, indubitavelmente, institui novos modos de pensar a realidade, incorrendo 

numa modificação nos modos de encontro com o conhecimento e suscitando um problema que 



se coloca no âmbito do epistemológico: as formas chamadas tradicionais de conhecimento, 

pautadas na experiência cognitiva são substituídas por outras menos convencionais que se 

sustentam nas experiências sinestésicas. Desse modo, propomos a seguinte questão: a 

intensidade desse encontro corresponde a uma forma de percepção que permite o 

enriquecimento das experiências vividas? Mais do que uma crítica contundente, é preciso 

instituir um pensamento, mapear os acontecimentos e suas causas, estabelecendo conexões com 

as possibilidades desse momento para detectar as modificações e assinalar o que precisa ser 

pensado, tanto no que se refere às suas repetições quanto na possibilidade de alterações dos 

modelos anteriores, pois todo pensamento está inserido num contexto permeado pela cultura. O 

trabalho se propõe a ser um espaço de compreensão da relação do sensível com o inteligível na 

estética e na educação e, desse modo, desenvolver aproximações e conexões destas, através da 

investigação teórica acerca da natureza e especificidade dos conceitos propostos e buscando 

refletir sobre as implicações e decorrências desta interação para o processo formador no ensino 

superior, pois entendemos que repensar a educação sob a perspectiva da estética, estimula as 

relações de reciprocidade entre sensibilidade e conhecimento. Tomando a fenomenologia como 

método referencial e a pesquisa bibliográfica com autores que abordam esse aspecto sob 

múltiplos enfoques, traz elementos que contribuem para a discussão acerca da relação destas. A 

educação e a estética pensadas sob o prisma da fenomenologia suscitam elementos 

constitutivos de uma vertente bastante significativa, como forma de superar qualquer 

reducionismo, padronização e homogeneização, pois apreendendo as qualidades formais do 

aparecer do objeto estético, institui-se o processo racional que constrói a qualidade formal das 

aparências, construindo um fértil intercâmbio do conhecimento teórico produzido pela 

academia e as práticas sociais e culturais que atravessam o cotidiano. Assim, a prática docente 

em espaços educativos formais significa o entendimento da multiplicidade de olhares que 

permeiam a reflexão realizada nesses e que permite delinear a necessidade de uma atuação 

crítica, rigorosa e reflexiva a partir do redimensionamento da aquisição de saberes e da prática 

pedagógica com os acréscimos significativos da mediação estética. 
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universitarios: estudio piloto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo 

Resumo: 

Problemática 

Los cambios de metodología y modales en los procesos instruccionales en la Universidad 

llevan necesariamente un cambio cultural como requisito previo, condicionante y en su caso 

determinante del éxito en su implantación. Los niveles de aceptación y rechazo del uso de estas 

modalidades renovadas son necesarios explorar mediante instrumentos ad hoc que permitan 

valorar el estado de las creencias y por derivación de ellas de actitudes, ritos, artefactos y 

estándares presente en toda organización educativa. En esta primera aportación se presente un 

cuestionario de análisis de la cultura organizacional percibida y se compara con la cultura 

paradigma implícita en las nuevas metodologías y modalidades señaladas en el plan de 

convergencia Europea de educación superior. 

Metodología 

Se utiliza el instrumento Cultuaula elaborado por el equipo de investigación de Orientación y 

atención a la diversidad (GOYAD) de la Universidad de Oviedo, dirigido por el Dr. Martín del 

Buey. Participan en la experiencia 300 alumnos universitarios de las facultades de Formación 

del Profesorado y Educación y de Psicología de la citada Universidad. Se realiza un estudio 

diferencial entre la cultura percibida y la cultura Paradigma por los citados alumnos. 

Resultados 

Los resultados obtenidos reflejan serias disonancias entre la cultura percibida y la cultura 

paradigma en alumnos reflejándose por parte de ellos una ausencia de cambio de ritos, 

artefactos y estándares que serían propios de la nueva cultura que lleva implícita la reforma 

universitaria que propone o en su caso se suscita en el plan de Bolonia para la educación 

superior. 

Se formulan estrategias para activar este cambio cultural que necesariamente debe ser lento y 



progresivo para que tenga un efecto sustancial. 

Pertenencia y relevancia 

Esta experiencia intenta aportar soluciones, o en su caso alternativas, para esta nueva 

modalidad de enseñanza universitaria, plan Bolonia. 

Relación con el área de producción 

La presente comunicación la consideramos asociada al grupo temático 8 del congreso: Modos 

de trabajo pedagógico en la enseñanza superior. 
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Título: Participación y vivencia en la ética profesional 

Resumo: 

Problemática 

La necesidad de incluir un curso de Ética Profesional en las mallas curriculares de ingeniería y 

de ciencias es inobjetable, debido a la corriente de corrupción que se vive a nivel mundial. Sin 

embargo, el enfoque solo expositivo no necesariamente logra la interiorización por los 

estudiantes quienes, como adultos jóvenes que son, tienen enfoques y actitudes fruto de sus 

experiencias. 

Se propone una metodología participativa, multidisciplinaria y vivencial para el dictado del 

curso que permite, en el salón enfrentar al alumno con situaciones prácticas y actuales para 

discutir libremente entre pares y en el campo lo lleva a interactuar en una realidad diferente a la 

propia, en la que tiene que poner en práctica los valores y principios discutidos en clase. 

Metodología 

La presentación incluirá los aspectos pedagógicos del curso tales como técnicas colaborativas 

(rompecabezas, cambio de roles y debate) y el material audiovisual empleado. Asimismo, se 



presentará el trabajo de campo denominado “Proyecto Familia”, tanto bajo el punto de vista de 

su desarrollo en el curso, como los resultados obtenidos en los últimos seis años de dictado. 

Pertinencia 

Dentro del tema Modos de Trabajo Pedagógico en la Educación Superior, esta presentación 

tiene como objetivo presentar una metodología y plantear una reflexión respecto de la 

importancia de incorporar espacios participativos y vivenciales como estrategia de motivación 

en un curso como “Ética Profesional”, con la finalidad de sensibilizar a los alumnos ante las 

realidades del entorno en el que ejercerán su profesión y en especial de la pobreza que existe en 

el país, con el propósito de despertar en ellos la conciencia de su propia responsabilidad ante 

estas realidades y de las capacidades que tienen para enfrentarlas, afianzando de esta manera 

sus principios éticos. 

Impacto en la formación del alumno 

Se analizará el efecto que la metodología propuesta tiene en la formación integral de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. 

Bajo el punto de vista académico, la participación activa de los alumnos en la discusión de los 

temas éticos permite la confrontación de sus ideas con las de sus pares, lo que contribuye a la 

reafirmación y priorización de sus propios principios y valores. 

El trabajo en equipos multidisciplinarios, que incluyen especialidades de Ingeniería y de 

Ciencias, es una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica cualidades como 

liderazgo, creatividad, organización, planificación y control. La particular forma que cada 

alumno tiene de apreciar los problemas desde su especialidad enriquece la visión en conjunto 

de una misma situación, permitiendo que la perspectiva del tema sea más completa. 

La interacción de los alumnos con familias de extrema pobreza les permite vivenciar valores y 

conductas tales como respeto, compromiso, puntualidad y responsabilidad, les hace valorar las 

oportunidades que ellos tienen en su vida actual y los lleva a reconocer su responsabilidad 

personal en la transformación de la sociedad para mitigar las carencias extremas que ellos han 

encontrado. 
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Título: El saber de la experiencia y la formación de educadoras y educadores sociales 

Resumo: 

En la presente comunicación presentamos una propuesta de formación de educadoras y 

educadores sociales que toma como base la experiencia: tanto la de las y los estudiantes, como 

la de profesionales en ejercicio. Es una opción epistemológica que da valor al saber de la 

experiencia, que reconoce autoridad y da legitimidad al saber encarnado en las mujeres y los 

hombres que actúan, viven y piensan. La Universidad debe elaborar y transmitir ese saber, 

como parte fundamental de la formación, porque constituye un poderoso recurso para que las y 

los estudiantes inicien el desarrollo de sus propios saberes profesionales. Y les posibilitan 

indagar en sus propias concepciones, contrastar sus juicios previos, reflexionar sobre sus 

contradicciones, aprender a vivir en la incertidumbre, a buscar el sentido de las propias 

acciones, enfrentándose a los dilemas y a la complejidad de la acción educativa. 

En la propuesta que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

buscamos transmitir el saber de la experiencia, el saber encarnado, en un triple plano: a) en el 

lugar de creación del conocimiento, recuperando el contexto en el que el conocimiento fue 

creado y con las personas que le dan vida; b) en la transmisión, favoreciendo la creación de 

relaciones de autoridad, tanto entre quien enseña y el conocimiento que enseña como entre 

docentes y estudiantes; y c) en la relación de cada estudiante con el conocimiento, buscando el 

vínculo con su propia experiencia. 

Todo ello se concreta en opciones metodológicas y de selección de materiales y actividades 

como: a) Seleccionar, como fuente de saber profesional, narraciones de educadoras y 

educadores que reflexionan sobre su práctica; b) Privilegiar la presencia viva de educadores y 

educadores en la Universidad, como parte de las actividades de formación; c) Demandar el 

relato de experiencias propias de las alumnas y los alumnos; d) Utilizar las experiencias vividas 

por las y los estudiantes como fuente de aprendizaje; e) Favorecer los procedimientos de 

valoración que toman como base el desarrollo de saberes propios: la elaboración de ideas frente 

a la repetición de conocimientos establecidos. 
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Título: Procesos de enseñanza recíproca entre alumnado universitario para el desarrollo de 

competencias en el EEES 

Resumo: 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propicia importantes 

cambios en los modelos pedagógicos que hasta el momento se han venido desarrollando en las 

universidades. Estos cambios afectan a los roles del profesorado y alumnado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Un aprendizaje autónomo pero colaborativo, activo y permanente son 

conceptos que guían los modelos de enseñanza, donde el alumnado adquiere un papel 

protagonista, gestor y autorregulador de su propio aprendizaje. En esta comunicación, se 

describen procesos de Enseñanza Recíproca (ER) que estamos llevando a cabo gracias a la 



puesta en práctica de un modelo pedagógico basado en la redistribución de las 

responsabilidades educativas, donde profesorado y alumnado adquieren nuevos roles en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el ámbito universitario. El alumnado tiene 

que asumir tareas de enseñanza y evaluación recíprocas, con el objeto de transformar el rol 

tradicionalmente pasivo que ha tenido hasta ahora. Este cambio de rol les obliga a poner en 

juego nuevas competencias y a desarrollar y conjugar nuevos aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. Precisamente hemos estudiado tales competencias y cómo se 

propician con diferentes tipos de procesos ER entre el alumnado. 

El estudio que aquí presentamos contempla un diseño de investigación híbrido que combina 

metodologías cualitativas y cuantitativas, integrando los resultados de ambos procesos 

metodológicos para obtener resultados mejor contrastados y de calidad. Se experimentan 433 

procesos ER entre el alumnado de dos asignaturas de la titulación de Pedagogía de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Sevilla. Se analiza la naturaleza y profundidad de los 

aprendizajes desarrollados, las competencias implicadas tanto en el rol de “alumnado 

enseñante”, así como el grado de satisfacción del “alumnado-aprendiz” según el tipo de 

proceso ER experimentado. Estas dinámicas educativas son ampliamente referenciadas y muy 

valoradas internacionalmente (Buzón, 2009; Wallace, 2003; Seymour y Osana, 2003, Wertsch, 

1999). 

Los instrumentos utilizados para la recogida de los procesos ER analizados constan de dos 

protocolos diferentes: a) autoinformes que han sido aplicados para conocer la naturaleza y 

profundidad de los procesos ER, y b) una escala de diferencial semántico para conocer el grado 

de satisfacción del alumnado ante los procesos ER experimentados. 

Los resultados obtenidos muestran la existencia de procesos ER de naturaleza “instrumental”, 

“didáctica” y “conceptual” que adquieren niveles de profundidad y/o complejidad de carácter 

“elemental” y “complejo” que describen las formas en la que el alumnado se enfrenta a 

diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje entre iguales, adquiriendo, desarrollando o 

afianzando competencias, habilidades o destrezas para un desarrollo exitoso del proceso de 

enseñanza. Los resultados constatan que estos procesos son valorados como útiles, 

satisfactorios, productivos y buenos, lo que nos lleva a concluir que las actitudes ante todos 

estos tipos de procesos ER son claramente positivas. Finalmente, y a la luz de los resultados, 

podemos decir que la aplicación de este tipo de enfoque sobre las relaciones de apoyo mutuo 

del alumnado universitario, puede contribuir a un mejor aprovechamiento de las oportunidades 

de cambio e innovación que nos ofrece nuestro actual proceso de convergencia hacia el EEES. 

Palavras-chave: Espacio Europeo de Educación Superior; Enseñanza Superior; Enseñanza 
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Título: Interdisciplinaridad y desarrollo de competencias. Una experiencia de trabajo en 

equipo del profesorado 

Resumo: 

Problemática de la experiencia:  

La experiencia que presentamos se realizó en 2º curso de la Doble Titulación de Trabajo Social 

y Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide, con la intención de que el profesorado 

planteara la docencia de su materia en convergencia con las otras que se impartían en el mismo 

curso para que el alumnado fuera consciente de la interrelación de las mismas en el análisis de 

la realidad. Todo el profesorado que impartía docencia en el citado curso decidió comenzar esta 

experiencia interdisciplinar en las actividades que se desarrollaban en los Seminarios, grupos 

de trabajo reducidos que abordaban casos prácticos reales, en los que el alumnado debía 

resolver problemas y tomar decisiones adecuadas para la intervención desde una perspectiva 

profesional. 

Los objetivos que perseguía la experiencia fueron: 

Potenciar el aprendizaje del alumnado centrado en competencias. Desarrollar el trabajo en 

equipo del alumnado, potenciando las competencias de interacción personal. Fomentar la 

evaluación continua basada en competencias. Favorecer procesos de autoevaluación y 

heteroevaluación del alumnado. Orientar la enseñanza hacia la actividad profesional.  

Metodología 

Esta actividad requirió una planificación conjunta de todo el profesorado que comenzó por la 

selección de competencias que se desarrollarían en las diversas materias y que se aplicarían de 

forma interdisciplinar en los grupos de trabajo. Pasos seguidos: 

1. El profesorado diseñó conjuntamente una situación problemática, que para ser tratada desde 

un planteamiento socioeducativo, requiriera poner en práctica conocimientos y competencias 



transversales de todas las materias participantes. 

2. Determinada la temática, el alumnado la trabajaba en un primer momento de forma 

individual, a través de materiales seleccionados por el profesorado de forma conjunta. Semanas 

previas a la sesión, el profesorado trató transversalmente en sus materias los conceptos 

necesarios y conocimientos requeridos para resolver el caso práctico. 

3. Semanas después, abordábamos el fenómeno a estudiar partiendo del visionado de un 

documental; mediante el debate y reflexión en pequeños grupos.. 

4. Se realizaba una puesta en común y. Un miembro del grupo presentaba el análisis realizado. 

Estaba presente el profesorado de las diversas disciplinas para su evaluación.. 

Para completar este aspecto referido al ámbito profesional, se finalizaba con una sesión de 

trabajo, que abordaba el fenómeno estudiado por profesionales en activo que trabajaban esa 

temática. Todos los grupos entregaban sus trabajos por escrito, contrastando sus análisis con 

los de los profesionales en activo. 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

La experiencia que ha durado 4 años ha tenido diversas fases, en cada una de las cuales se han 

realizado progresos significativos. Las dificultades que iban apareciendo daban lugar a 

soluciones consensuadas por el grupo, lo que ayudaba a conseguir un nuevo avance. Es por ello 

por lo que consideramos la experiencia pertinente como ejemplo del trabajo colaborativo del 

profesorado universitario, poco acostumbrado al trabajo en equipo en su docencia.. 

Comunicación enmarcada en las experiencias de innovación en el EEES relacionada con el 

grupo temático nº 8. 
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Título: Formação inicial de professores, cineclubes, dialogicidade e a educação dos sentidos: 

caminhos e possibilidades 

Resumo: 

Este artigo resulta de meus estudos iniciais a respeito do seguinte objeto de estudo de minha 

pesquisa de doutorado: as experiências protagonizadas por licenciandos em atividades de 

cineclubismo universitário, suas representações e as representações dos docentes ligados 

diretamente a tais experiências sobre os possíveis impactos e a importância desta atividade na 

formação inicial de professores. O interesse por esse objeto surge de minhas experiências como 

coordenadora de um cineclube universitário em uma Universidade Pública Federal no Estado 

na Bahia/Brasil. Essa experiência me possibilitou perceber que a diversidade de espaços, 

situações e formas de ensino e aprendizagem é considerada por muitos estudantes e docentes 

como muito significativa e consistente do ponto de vista da formação inicial para a docência, 

uma vez que oportuniza situações de aprendizagem, ensino e formação compartilhadas e 

bastante complexas que exigem estudo, planejamento, diálogo entre pares e um contato mais 

aprofundado com a comunidade interna e externa à Universidade. Assim, tenho percebido que 

o processo de formação inicial de professores na Universidade não se restringe à sala de aula 

nem aos mecanismos formais e cartesianos de apreensão do conhecimento. Outros espaços, 

situações e formas de ensino e aprendizagem têm colaborado para a inserção dos estudantes 

nas problemáticas concretas de diferentes contextos educacionais. 

Neste artigo teço algumas considerações sobre os cineclubes universitários e sua importância 

como espaço de formação inicial de professores, suas possibilidades de constituição como 

espaço de dialogicidade, a importância da educação da sensibilidade ou dos sentidos na 

formação inicial de professores e as contradições em que está posta a arte em nossa sociedade, 

o que lhe confere um papel fundamental de conservação ou transformação nesta. Trabalhando 

com conceitos tais como diálogo e dialogicidade, estética, humanização dos sentidos, 

sensibilidade estética, arte para as massas e arte popular, reflito sobre o papel fundamental da 

arte na formação humana e especificamente na formação de professores, sobre as contradições 



em que ela está posta na sociedade capitalista, concluindo que os diversos processos e situações 

de formação inicial de professores das Universidades devem provocar, instigar e construir 

conhecimento crítico sobre as questões que estão implícitas na estética e nas diversas 

linguagens e produções artísticas, independente da área de formação dos futuros professores. 

Tais processos e situações de formação colaboram para os aspectos que formam o gosto, para a 

problematização dos mitos, estereótipos, inculcações e valores subliminares presentes nas 

produções artísticas e tantos outros aspectos que podem qualificar e apurar o “olhar” dos 

futuros docentes. A dimensão estética na formação inicial para a docência precisa 

problematizar a amplitude da estética e o fato de que ela está envolta por um conjunto de 

valores, normas e apreciações que estão em acordo com um determinado modelo de sociedade, 

ideologia e ser humano. Meu referencial teórico-metodológico tem como base os escritos de 

Karl Marx, Adolfo Sánchez Vázquez, Paulo Freire e Maria Inês H. Peixoto, uma vez que suas 

análises e reflexões me ajudam a refletir e compreender aspectos complexos no que tange à 

formação dos sentidos e da sensibilidade na formação inicial de professores. 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Educação dos Sentidos; Cineclubismo 
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Título: Tornar-se professor para o ensino superior: didática, práticas de ensino e saberes em 

construção 

Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo investigar o papel da Didática na formação do professor para o 

Ensino Superior, abordando, especialmente a construção da identidade profissional, os saberes 

docentes e a prática pedagógica de profissionais iniciantes nesse nível de ensino. Os dados 

foram obtidos através de orientação teórico-metodológica baseada nos princípios etnográficos, 

envolvendo estudo de caso de natureza qualitativa, observação de alunos em atividades da 

disciplina Didática do Ensino Superior, análise documental e entrevistas com alunos de 

mestrado e doutorado. O referencial teórico envolve pesquisas sobre a formação de 

professores, sobretudo no campo da Didática do Ensino Superior, entre eles: Veiga & Castanho 



(2001), Tardif (2002), Cunha (2007), Enricone (2007) e Pimenta & Anastaciou (2010). Nesse 

estudo, a Didática é entendida como uma possibilidade mediadora entre os conhecimentos 

específicos e os conhecimentos pedagógicos; a atividade docente é vista como multifacetada e 

marcada pela complexidade, características essas que demandam compreensão sobre as origens 

do professor, o que pensa, como interage no espaço profissional e as relações que estabelece 

com seus alunos no contexto da sala de aula. Considerou-se fundamental, identificar a 

contribuição e o lugar do saber didático na formação e na atividade docente, apreender os 

processos de produção da identidade profissional e do saber ensinar em situações concretas. Os 

resultados destacam investimento na formação continuada de professores para o Ensino 

Superior como um dos fatores determinantes para a qualidade universitária e a emergência da 

inserção de novas metodologias nos processos DE ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Didática; Identidade Docente; Práticas de Ensino e Saberes. 
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Título: A instituição educativa como o lócus da formação inicial e permanente de professores 

Resumo: 

Está em andamento no Brasil, mediante regulamentação e financiamento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Este 

tem o propósito de incentivar a formação de professores para atuar na educação básica, por 

meio de um trabalho articulado entre as universidades e as escolas públicas, tomando a 

instituição educativa como o lócus da formação inicial e permanente dos professores. O 

Programa está sob a responsabilidade das universidades públicas federais, estaduais e 

confessionais existentes em todos os Estados brasileiros que submeteram seus projetos 

institucionais à aprovação. Esses projetos são realizados de forma colaborativa entre as 

licenciaturas existentes em cada instituição e as escolas públicas parceiras, objetivando 

proporcionar aos licenciandos, professores das escolas de educação básica e professores das 

universidades uma aprendizagem inicial e permanente mais colaborativa, dialógica, 



participativa, que contribua para o aumento do conhecimento pedagógico e da autonomia 

docente. 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), instituição multicampi, integra-se ao 

PIBID com o Projeto Microrrede ensino-aprendizagem-formação: ressignificando a formação 

inicial/ continuada de estudantes de licenciatura e professores da educação básica, elaborado 

em parceria com as licenciaturas em Letras, Pedagogia, Matemática, Biologia e Física, e com 

sete escolas da rede pública municipal e estadual das cidades de Jequié e Vitória da Conquista. 

Pensando cada componente do Projeto como um dos nós de uma microrrede que conecta atores 

humanos e não-humanos tais como, o projeto político-pedagógico e o currículo da escola e dos 

cursos de licenciatura, os alunos e os professores da educação básica e da universidade, o saber 

escolar, o saber científico, os saberes das diversas áreas de conhecimento, as famílias, as regras 

sociais dentre outros. E, buscando compreender em que medida a constituição dessa microrrede 

de ensino-aprendizagem-formação contribui na formação inicial e permanente do professor, 

propomo-nos apresentar neste trabalho aspectos de uma análise qualitativa circunscrita tanto ao 

diálogo com autores que abordam temáticas acerca da cultura escolar e da formação docente, 

bem como aos instrumentos de avaliação produzidos e aplicados no processo de 

desenvolvimento do Projeto. 

Assim, tomando como campo empírico de investigação o Projeto Microrrede ensino-

aprendizagem-formação, desenvolvido no âmbito do Programa de Iniciação à Docência – 

PIBID, buscamos apresentar algumas considerações acerca da imersão na cultura escolar como 

um dos elementos que compõem o processo formativo do professor e que tem por desafio 

inovar as práticas pedagógicas dos cursos de licenciatura e contribuir com uma formação mais 

integrada entre as áreas disciplinares e níveis de ensino. 
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Título: Imersão em cenários de prática e portfólios: um estudo com enfermeiros professores 

em formação 

Resumo: 

Esse trabalho objetiva apresentar e discutir a experiência de prática educativa com pequenos 

grupos, utilizando ciclo pedagógico – que tem como disparador a imersão em cenário de 

prática profissional – e portfólio reflexivo. A atividade foi desenvolvida na disciplina: 

Promoção da Saúde na Educação Básica, ministrada no curso de Bacharelado e Licenciatura 

em Enfermagem, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

Brasil, cuja proposta pedagógica fundamenta-se nos referenciais da competência dialógica, no 

currículo integrado, na articulação da formação ao mundo do trabalho e na metodologia 

problematizadora. Destaca-se que na abordagem dialógica da competência, a construção de 

significado pressupõe uma mudança da aprendizagem baseada nos conteúdos para uma 

aprendizagem significativa, baseada na integração teoria-prática. É na reflexão e na teorização 

a partir da prática profissional, realizadas em situações do mundo do trabalho, que estudantes e 

professores constroem e desenvolvem suas capacidades/competências. Nesta perspectiva, é 

possível trabalhar os conteúdos considerando-se os significados a eles atribuídos, para o agir 

em situações reais. Os dados aqui discutidos referem-se a uma turma de 48 alunos, dividida em 

quatro grupos, cada qual com um docente, perfazendo uma relação de doze estudantes por 

grupo. Esta disciplina tem como base o ciclo pedagógico, constituído de: imersão em cenários 

de prática profissional, síntese provisória, busca de fundamentação teórica, nova síntese e 

avaliação. Complementa a estratégia de ensino a elaboração pelos alunos do portfólio, no qual 

registram e organizam suas reflexões sobre os momentos vivenciados no ciclo, possibilitando 

também um maior acompanhamento pelo docente. Este estudo foi realizado a partir de análises 

dos portfólios de 21 alunos, que dão indicativos sobre o uso destas estratégias e seu reflexo na 

formação de sujeitos críticos-reflexivos. A análise dos relatos aqui apresentada indica as 

possibilidades desse processo formativo, a partir da implementação de estratégias como a 



imersão em cenário de prática, como parte do ciclo pedagógico, e do portfólio reflexivo. O 

ciclo pedagógico permite uma maior articulação da formação ao mundo do trabalho, ao passo 

que o portfólio aprimora a reflexão sobre os desafios de se colocar no cenário de prática 

profissional. Os relatos dos portfólios apontam as percepções dos alunos diante de realidades 

até então pouco conhecidas e indicam a importância de tais experiências durante a graduação. 

A confrontação da experiência anterior com a vivência da prática profissional contribui para a 

apropriação de novos conhecimentos referentes ao processo de ensino-aprendizagem. A 

presença de reflexões sobre este tema nos relatos aponta para o dinamismo desse processo, 

explicitando algumas das pontes teóricas realizadas pelas estudantes na construção de tais 

conhecimentos. A discussão aqui proposta está alicerçada numa pesquisa em andamento, sobre 

“O processo de aprendizagem na Licenciatura em Enfermagem: um estudo a partir dos 

portfólios dos alunos”, financiada pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo. 
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Título: A rádio como atividade pedagógica de integração das ciências da comunicação na 

formação dos Nutricionistas 

Resumo: 

A formação em Ciências da Nutrição na Universidade do Porto apresentou desde sempre uma 

componente relacionada com a comunicação, quer de forma direta ou indireta, evidenciando a 

importância atribuída à necessidade de capacitar os futuros profissionais de saúde para a 

intervenção no espaço público. No entanto, a integração das ciências da comunicação na 

formação dos Nutricionistas tem sido alvo de um percurso irregular, característico de duas 

ciências em franca evolução, refletindo ainda as enormes transformações sociais e tecnológicas 



nas sociedades contemporâneas e os desafios que se colocam à atuação do Nutricionista. 

No sentido de uniformizar as competências nesta área foi criada em 2007/2008 a Unidade 

Curricular (UC) de Comunicação na FCNAUP, a única instituição pública a formar 

Nutricionistas em Portugal, sendo lecionada no 2º semestre do 1º ano. A UC tem como 

objetivos capacitar os futuros profissionais para a produção e divulgação científica na área das 

ciências da nutrição desde a seleção e recolha de informação de qualidade às competências 

para a difusão de informação científica aos pares e para os diferentes públicos, utilizando 

metodologias e linguagem adequada. 

No ano letivo de 2010/2011 foi criada uma actividade pedagógica na UC e no âmbito de um 

programa de rádio intitulado “Ondas Nutricionais”, que teve como objectivo capacitar os 

alunos para a divulgação de informação e comunicação para o público em geral utilizando a 

rádio como meio de comunicação. Esta atividade prática consistiu na elaboração de um guião 

de orientação para a gravação de uma emissão via rádio, tendo como ponto de partida a 

transformação de um artigo científico previamente elaborado pelos estudantes e assente num 

tema atribuído pelos docentes. A elaboração deste texto para difusão pública utilizando como 

suporte a Rádio desenvolveu-se como atividade de grupo, com 3 a 4 elementos, ao longo de 3 

sessões teórico-práticas, de modo a proporcionar a discussão entre pares e a aquisição de 

competências em trabalho de equipa. Como objetivos específicos, pretendia-se que os alunos 

adquirissem competências ao nível da adaptação dos conteúdos e da linguagem técnico-

científica de acordo com o formato da comunicação para a rádio e também de acordo os 

interesses do público-alvo, de forma a que a informação transmitida fosse clara, perceptível e 

eficiente. A gravação do programa da rádio ocorreu em contexto real, no âmbito de um 

programa existente na Engenharia Rádio da Universidade do Porto, intitulado “Ondas 

Nutricionais”, o qual foi desenvolvido inicialmente com o propósito de funcionar como apoio 

às actividades pedagógicas no âmbito da UC de Comunicação. 

Espera-se que este modelo inovador de actividade pedagógica contribua para a formação do 

Nutricionista, ao qual se exige cada vez mais que seja capaz de ir além de um mero difusor de 

informação e seja capaz de ser gerador de mudança, de transformação, incentivando o 

aparecimento de processos individuais e colectivos de mudança na comunidade. 

Palavras-chave: Comunicação; Ciências da Nutrição; Rádio.  
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Título: La innovación en los programas de educación superior nace desde el diseño de su plan 

de estudios! 

Resumo: 

El reto que se propuso la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Universidad Externado de Colombia en su programa de pregrado, con más de 35 años de 

tradición siendo la más antigua del país y la segunda en antigüedad en Latinoamérica, fue 

construir una propuesta académica que fuera coherente con las necesidades de un sector de 

amplio crecimiento tanto nacional como internacional en ambientes globalizados y para formar 

profesionales que prestarían sus servicios a partir de la segunda década del siglo XXI. 

La situación inicial del programa se podría caracterizar de la siguiente manera: 

- Un programa compuesto por cuatro grandes áreas disciplinares 

- Un perfil de administrador de empresas y profesional en hotelería y turismo. 

- Un plan de estudios eminentemente asignaturista y funcional 

- Gestión académica semestral con dificultades para integrarse horizontalmente. 

- Profesores idóneos desarrollando su actividad desde su rol como líder de asignatura con bajo 

nivel de integración vertical y horizontal. 

- En resumen y haciendo una analogía con el juego de ajedrez, era un programa en donde cada 

asignatura enseñaba de manera especializada la naturaleza, función y operación de cada ficha 

de ajedrez sin que existiera la posibilidad de que el jugador tuviera la oportunidad de jugar una 

partida de ajedrez. 

La nueva propuesta diseñada e implantada ha sido construida logrando los siguientes retos: 

- Que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a convivir, aprendan a ser y aprendan a 

hacer. 

- Se busca generar conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

-El perfil del profesional está definido como un administrador de destino, es decir, un 

administrador de empresas competente para diseñar y gestionar destinos turísticos desde el 

ámbito de lo público y lo privado. 



- Un fortalecimiento integral de competencias por semestre desde cada uno de los espacios 

académicos, corroborado con la formulación y ejecución de un proyecto transversal integrador 

de los conocimientos y habilidades impartidos en él. 

- La integración de equipos de trabajo de docentes por semestre para el desarrollo integral y 

compaginado de competencias. 

- En conclusión, y haciendo alegoría al ajedrez, un proceso de formación en donde a la vez que 

se conocen a profundidad las fichas se aprende a jugar partidas en busca de buenos resultados. 

¿Cómo lograr el anterior cambio? 

Realizando un proceso de gestión de conocimiento con el concurso del equipo de docentes e 

investigadores de la Facultad en donde se realizó una construcción colectiva innovadora, 

insertando parámetros diferentes a la gestión docente de todos sus integrantes, rompiendo 

paradigmas y afectando el status quo vigente a la vez de incorporar un mayor compromiso para 

su ejecución efectiva, lo denominaremos gestión social del conocimiento. 

Con ésta propuesta se cambia el rol de los docentes, se incorporan nuevas reglas al rol de los 

estudiantes, se modifica el plan de estudios y la metodología para su ejecución. 

Palavras-chave: Administrador de Destino; Espacio Académico; Competencias; Innovación; 

Integración. 
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Título: A relação pedagógica entre docente e aluno no ensino do Design  

Resumo: 

Considerando a principal incumbência das universidades na formação dos novos membros que 

as sociedades do conhecimento, da informação e da comunicação precisam, torna-se 

impreterível para Portugal acompanhar os desafios ao nível das atuais políticas educativas. 

A mudança de paradigma educacional no ensino superior após a implementação do Processo de 

Bolonha, com a integração de novas diretrizes focalizadas na qualidade do ensino, na 

mobilidade de docentes e alunos e na autonomia destes últimos, produziu alterações ao nível da 



formação dos alunos. 

Emergiu a necessidade de reformular metodologias de ensino-aprendizagem, de acordo com os 

novos perfis de competências dos alunos, impondo um novo reposicionamento no papel dos 

docentes, na formação do conhecimento científico e tecnológico dos alunos. A relação entre o 

domínio universitário e o profissional, no âmbito do ensino universitário politécnico, passou a 

ser mais definida de acordo com as novas diretrizes de Bolonha.  

Como afirmou Cassiano Reimão (2002), a inovação na área dos saberes e da sua aprendizagem 

é permanente, e exige por parte de todos quanto estão envolvidos na relação pedagógica, uma 

contínua abertura de espírito à mudança e uma constante disponibilidade de adesão às melhores 

práticas de ensino orientadas pelo rigor e pela qualidade da formação que se pretende alcançar. 

Para atingirmos os propósitos desta investigação, recorremos a um paradigma qualitativo 

(Denzin e Lincoln, 1998), mobilizando técnicas como a entrevista em profundidade, a análise 

de conteúdo, a observação, o inquérito e a análise documental. 

Realizamos o contato com personalidades que investigam e/ou apoiam o desenvolvimento da 

atual reforma universitária (quer especificamente em Portugal, quer na Europa em geral), e a 

recolha de informação junto das instituições de ensino superior, dos docentes intervenientes, 

dos alunos e das empresas. 

Procuramos com esta apresentação analisar o impacto das novas políticas e estratégias no 

Ensino Superior em Portugal, mais concretamente na área do Design. Dado o crescente 

protagonismo da área do Design na contemporaneidade e a responsabilidade social associada à 

atividade profissional do Designer, achamos esta investigação de elevada pertinência. Torna-se 

assim relevante observar, refletir e alvitrar sobre as atuais posturas dos docentes universitários 

perante a realidade, de forma a proporcionar um ensino com qualidade. 

Perante o desafio imposto às instituições do ensino superior universitário e politécnico, 

pretendemos nesta apresentação contribuir para uma melhor proficiência dos docentes, 

identificando e valorizando as melhores práticas pedagógicas e curriculares. Com o 

reconhecimento do impacto das novas reformas educacionais ao nível do ensino superior, 

pretendemos contribuir para a consolidação de um património de conhecimentos aprofundados 

sobre o Ensino superior no contexto nacional. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Ensino do Design; Formação; Pedagogia. 
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Título: A criação de borboletas: uma aprendizagem por investigação na formação inicial de 

professores de ciências 

Resumo: 

Ao longo da história do ensino de ciências, pesquisadores e professores da área tem 

demonstrado preocupação com o aprendizado dos processos de construção do conhecimento da 

ciência, sinalizando a necessidade de ensinar mais do que os resultados das pesquisas 

científicas. 

O entendimento de muitos profissionais sobre o ensino da ciência e sua natureza sofreu 

variações a depender do período e do contexto histórico. Houve períodos com enfoque no 

manuseio de materiais e instrumentos, método da redescoberta, experimentação pura, até o 

entendimento de que aulas inovadoras eram suficientes para que este tipo de aprendizagem 

ocorresse. 

Mais recentemente, os documentos oficiais de vários países, entre eles, o Brasil com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências, do Ensino Fundamental e da área de Ciências 

da Natureza, do Ensino Médio enfocam a importância da aprendizagem dos procedimentos e 

habilidades da investigação científica no ensino de ciências. 

Atualmente, entre os pesquisadores do ensino de ciências, há um consenso de que o ensino por 

investigação, acompanhado da reflexão sobre seus procedimentos, pode propiciar uma 

compreensão sobre a natureza da ciência e seu processo de construção, desenvolvendo uma 

forma pensar e refletir sobre o mundo, específica da ciência – o pensamento científico. As 

pesquisas do tema dividem-se entre os vários campos do ensino por investigação, tais como a 

experimentação, a auto-investigação, a formação de uma cultura científica, modelos e 

modelagem, a reflexão sobre o ensino de ciências, problematização, história da ciências, entre 

outros. 

Nossa proposta procura mostrar as contribuições sobre o ensino dos procedimentos da 

investigação científica na formação de professores da Licenciatura em Ciências Naturais da 

Faculdade UnB Planaltina (FUP) utilizando o estudo da metamorfose da borboleta ascia 

monuste, criadas no borboletário da FUP. A borboleta ascia monuste foi escolhida por 



apresentar um ciclo reprodutivo relativamente curto – 45 dias, ser uma borboleta exótica, o que 

permite sua criação para estudo de acordo com nossas leis, e ser encontrada facilmente até 

mesmo no centro das grandes cidades. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, tendo os pesquisadores o papel de orientadores 

dos alunos de iniciação científica e, ao mesmo tempo, de estimuladores da identificação dos 

procedimentos da investigação científica vivenciados pelos estudantes e presentes nas diversas 

etapas da criação das borboletas. A medida que os licenciandos participantes do projeto de 

pesquisa avançam na identificação dos procedimentos da investigação científica, eles são 

estimulados a pensarem em seu ensino na sala de aula, na Educação Básica, utilizando a 

metamorfose das borboletas. 

Esperamos, com os resultados da pesquisa, criar novas possibilidades de identificar 

metodologias e recursos didáticos que possibilitem o desenvolvimento do pensamento 

científico no ensino de ciências e, no caso específico, utilizando a criação das borboletas. 

Palavras-chave: Ensino por Investigação; Ensino de Ciências; Borboletário. 
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Título: Modos de trabalho pedagógico no ensino superior da área da saúde de um centro 

universitário da Região Sul do Brasil 

Resumo: 

O processo educativo é uma relação bastante complexa entre seres humanos. Fazem parte da 

experiência humana e do desenvolvimento da sociedade, o ensinar e o aprender. O ensino 

superior e a universidade existem para que os alunos aprendam conceitos, teorias; desenvolvam 

capacidades e habilidades de pensar e aprender, formem atitudes e valores e se realizem como 

profissionais e cidadãos. Para que se alcance estes objetivos deve-se pensar na estreita relação 

entre o ensino e o trabalho docente realizado em sala de aula. Sabemos que o ingresso, da 

maioria dos professores, no exercício do magistério, tem-se dado de maneira circunstancial, 

ocorrendo mais como fruto de experiência profissional na área do conhecimento ou por escolha 



pessoal. Também se verifica uma preocupação por parte dos gestores, das instituições de 

ensino superior, com a competência e titulação do profissional na área de formação, muitas 

vezes não exigindo a formação desse profissional na área da educação. Sendo assim, não são 

consideradas suas perspectivas e experiência como professor e não há uma avaliação da prática 

pedagógica na seleção destes professores. Com esta problemática encontramos um quadro de 

docentes que necessitam de uma educação permanente para a construção de técnicas adequadas 

em ensinar e aprender, com a dimensão pedagógica adequada. Objetivo: Pensando nesta 

situação o estudo em questão verificou as metodologias utilizadas pelos docentes, dos cursos 

da área da saúde, de um Centro Universitário da Região Sul do Brasil e apresentou algumas 

contribuições didáticas e metodológicas para o desempenho do docente do ensino superior em 

saúde, especificamente nas áreas de enfermagem, fisioterapia e nutrição. Este trabalho é parte 

integrante de uma pesquisa institucional denominada Docência em Saúde dos autores. 

Métodos: foi elaborada uma revisão e análise documental dos Planos de Ensino das disciplinas 

e comparado às tendências pedagógicas atuais, partindo do pressuposto das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a área da saúde, somados às habilidades e competências 

necessários ao educador atual da área da saúde, analisando sempre os aspectos positivos, as 

fragilidades, os dilemas e os paradigmas de cada situação. Conclusão: este trabalho é um 

convite aos professores refletirem sobre a necessidade de mudar e adequar às práticas 

educacionais, não deixando de considerar a ética e os princípios morais. Os docentes da área da 

saúde devem se conscientizar da necessidade urgente de conhecer, entender e aplicar as 

tendências pedagógicas existentes. A partir desse conhecimento, somado à preocupação de 

adquirir sabedoria integrada ao perfil de educador com liderança e eficácia e, ao perfil do 

egresso que se pretende alcançar, mediante habilidades e competências necessárias, podemos 

pensar num processo ensino-aprendizagem humanizante, baseado em práticas morais e éticas. 

Consideramos que a situação de sala de aula é altamente complexa, envolvendo múltiplos 

aspectos e não sendo possível reduzi-la a poucas variáveis a considerar e trabalhar e os 

resultados do estudo podem trazer indicações práticas para melhorar o trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Metodologia de Ensino; Modelos Educacionais. 
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Título: Projeto pedagógico flexível no ensino do direito da Universidade de Fortaleza 

Resumo: 

A presente investigação trata de uma análise descritiva do Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, implantado de modo pioneiro no Brasil em 

2000, cuja metodologia de Abordagem Baseada em Problema – ABP compõe um currículo 

hibrido que passa a ter como base um planejamento educacional fundamentado em 

competências e habilidades desde o básico até o eixo profissional. Fez-se necessária uma nova 

visão de prática jurídica, com a implementação de conteúdos transversais tais como: meios 

extrajudiciais de solução de controvérsias, visando a formação de egressos com forte condão 

prático, crítico e humanístico e com preparo para aplicação no Direito Preventivo, constituindo, 

desse modo, uma ruptura com o modelo tradicional de ensino do direito. A metodologia foi 

aplicada junto às disciplinas/módulos de Estágio I em Direito (prática civil) e Estágio II em 

Direito (prática penal), com o fito de construir o perfil profissiográfico previamente definido. A 

UNIFOR adotou uma estrutura física adequada ao referido projeto, professores especialmente 

capacitados para utilização desta metodologia, que consiste na composição: a) com turmas de 

no máximo 35 (trinta de cinco) alunos divididos em equipes de 05 (cinco), devidamente 

orientadas pelo professor-tutor, b) com processos que obedecem os mesmos tramites forenses, 

disponíveis numa Secretaria Simulada, na qual todos os atos são registrados e acompanhados 

em um sistema de informática especialmente concebido para este fim; c) com participação de 

todos os alunos do Curso de Direito; d) com avaliação contínua e ininterrupta. Problemática: O 

Projeto Pedagógico por ABP, de caráter híbrido, visa a incluir o docente e o discente numa teia 

de conteúdos a serem apresentados aos alunos de modo integrado e integrador quanto aos 

conhecimentos, tendo sempre o aluno como elemento central do processo formativo. Nas 

disciplinas/módulos acima descritas são expostos aos alunos problemas através do grupo 

tutorial, nas quais são levantados os objetivos e as possíveis soluções a serem construídas num 

processo judicial simulado. Metodologia: Utilizou-se de revisão bibliográfica, pesquisa de 

campo de caráter quantitativo e qualitativo. Relevância: O método em questão tem como um 

dos principais fundamentos o constante estímulo ao aluno na busca por novos conhecimentos, 



motivando-o a pesquisar nos diversos meios de produção do saber soluções/conclusões para as 

situações/problemas expostas pelos professores tutores, propiciando uma melhor e maior 

integração dos conteúdos previamente abordados nas disciplinas anteriores, utilizando-se de 

um condão inter e transdisciplinar. Conclusão: A ruptura de paradigma proposta com a 

inclusão da ABP no projeto pedagógico do curso de direito da UNIFOR, gera um NOVO 

conceito de ensinar e de aprender. A multiplicidade de problemas vivenciados pelo corpo 

docente e discente nos conduz a afirmar que o Projeto Pedagógico do Curso de Direito de 

modo significativo faz a interface teoria-prática. E, nesse sentido, vai ao encontro do ser 

humano, enquanto profissional atuante e responsável, e consciente do seu papel de pacificador 

social. 

Palavras-chave: Projeto Pedagógico; Abordagem baseada em Problema – ABP; Estágio em 
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Título: Processos diferenciados de trabalho pedagógico no ensino superior: formação de 

gestores educacionais em foco 

Resumo: 

As reformas educacionais que se consolidaram na década de 90 do século XX, fundaram a 

necessidade de uma formação de pedagogos que, não raramente, assumem práticas autoritárias 

e excludentes, atribuindo a toda e qualquer situação ocorrida na escola uma dimensão 

administrativa, isolando-a do todo social que é de onde provêm as suas causas, vendo-a apenas 

como produtos de fatores tais como, incompetência das pessoas e grupos envolvidos, decisões 

incompatíveis com a solução, entre outros. Assim, as propostas para os cursos de formação de 

pedagogos em que sejam “propiciadas oportunidades ao estudante para obtenção de uma sólida 

formação teórico-prática que o faça vir-a-ser portador uma ampla visão do fenômeno 

educativo, em suas múltiplas determinações, e que, desenvolva competências referentes ao 

campo de atuação profissional” (Aguiar, 2000:202). Nesse contexto, a Faculdade de Educação 

da Baixada Fluminense – FEBF/UERJ implantou, em 2007 uma nova Proposta Curricular do 

Curso de Pedagogia com base na docência e conhecimentos de gestão educacional. No 



processo de apropriação e consolidação das concepções e princípios e, especialmente, nas 

mudanças de paradigmas e posturas, muitas reflexões foram realizadas pelos professores e 

pelos alunos no intuito de realizar práticas consentâneas com a intenção expressa na proposta e 

na vontade dos sujeitos que fizeram a reformulação curricular. As dificuldades enfrentadas para 

a concretização da proposta eram de toda ordem, Uma delas era a presença de professores 

recém-concursados e que não participaram do processo de construção da reforma o que exigiu 

um esforço de todos tanto daqueles que precisavam compreender a essência da “nova” 

situação, como daqueles que precisam explicá-la exaustivamente. Do mesmo modo, mesmo 

aqueles que já faziam parte da Faculdade no período da reforma ainda estavam inseguros para 

executá-la, principalmente pelos “cristais” formados pelo modelo curricular anterior. Diante 

deste quadro, organizamos um projeto de pesquisa-intervenção com o objetivo de verificar de 

que modo, uma proposta teórico-metodológica para o desenvolvimento da disciplina Gestão de 

Sistemas Educacionais II, poderia realizar uma aprendizagem mais consistente, crítica e 

criativa. Assim, o presente trabalho apresenta os resultados e análises do processo de formação 

de pedagogos que está sendo realizada na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense – 

UERJ, com o objetivo de verificar como o desenvolvimento da disciplina Gestão de Sistemas 

Educacionais II, poderia realizar uma aprendizagem mais consistente, crítica e criativa, com a 

utilização da metodologia da pesquisa-intervenção em que foi elaborada uma proposta 

pedagógica que privilegia a reflexão e a discussão de temáticas da gestão, assentada na 

construção coletiva do conhecimento. Os primeiros resultados apontam que a prática docente 

orientada por uma concepção crítica, consistente e criativa pode contribuir para uma formação 

mais consistente, embora seja preciso superar convicções estabelecidas, “quebrar cristais”, 

desde que seja realizado um processo mais coletivo em que os estudantes possam efetivamente 

participar das decisões pedagógicas referentes à aprendizagem e que os professores estejam 

mais comprometidos com a consistência da formação que está sendo realizada. 
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Título: Mejorar la docencia universitaria a partir de la reflexión y acción de una comunidad de 

prácticas 

Resumo: 

Esta comunicación resume un proyecto de innovación educativa que se enmarca en la mejora 

del título de Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos de la Facultad de 

Educación, un título oficial de la Universidad de Cantabria (España). En el trabajo que 

presentamos, cinco docentes de dicho Máster, hemos desarrollado un intenso trabajo de 

coordinación que afecta a todo el ciclo docente (diseño, desarrollo y evaluación) de tres 

asignaturas que se han constituido de esta forma en unidades de enseñanza que exceden los 

límites de las asignaturas tradicionales. El debate y las decisiones de coordinación entre las tres 

asignaturas se han producido en dos niveles de profundidad creciente. El primer nivel de 

coordinación que hemos denominado de coordinación media persigue alcanzar un nivel de 

coherencia metodológica y evaluativa que se propone como deseable dentro de un mismo título 

de Máster y exige unos acuerdos básicos de contenidos y metodología entre todos los 

profesores del proyecto. Forma parte de este nivel, también, la utilización de herramientas de 

comunicación digital (a través de la plataforma Moodle) como instrumento pedagógico 

utilizado en todas las asignaturas. El segundo nivel de coordinación, que denominamos intensa, 

afecta a las dos asignaturas que constituyen un módulo del Máster y en él se pretende ensayar 

una coordinación compleja con varias ramificaciones en todo el ciclo docente que nos pueda 

servir como ensayo y ejemplo de cómo es posible articular asignaturas en módulos. Todos los 

elementos curriculares (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, materiales y recursos, 

etc.) se verán aquí afectados por este trabajo de coordinación pedagógica de forma que 

constituyen un ciclo de enseñanza aprendizaje coherente y con el equilibrio deseable entre la 

diversidad de estilos docentes y las líneas comunes de acuerdo establecidas para el módulo. 

La comunicación expone los rasgos más destacables de esta innovación, presenta cómo ha sido 



la implementación de la misma durante el curso 2011-12 y cómo ha sido evaluada por todos los 

participantes. Podemos avanzar en este sentido que la experiencia ha constituido una 

oportunidad para rediseñar y repensar el ciclo docente de estas asignaturas, para ensayar otros 

modos de relación educativa entre alumnado y profesorado y ha sido igualmente una ocasión 

para los profesores participantes de aprendizaje y mejora docente reflexiva, dialógica y 

coherente con un modelo de formación horizontal. 

Por otra parte, tal y como demuestra la literatura científica sobre innovación educativa, este 

ejemplo que proponemos pretende a su vez ser una muestra de cómo las innovaciones en las 

organizaciones educativas pueden gestarse a partir de la iniciativa de comunidades de práctica 

formadas por algunos profesores y cómo estas innovaciones pueden expandirse y enraizar en la 

organización a partir de la actividad seminal iniciada por determinados grupos docentes que 

comparten discursos y prácticas pedagógicas. 
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Título: Professor ou enfermeiro? A escola como espaço de promoção à saúde 

Resumo: 

No âmbito dos cuidados primários da saúde, a Saúde do Escolar busca desenvolver habilidades 

nos indivíduos visando a melhoria da qualidade de vida. Assim, a Escola surge como espaço 

indispensável no qual o enfermeiro encontra cenário para executar práticas de promoção à 

saúde. Em sua formação o enfermeiro adquire competências para o cuidado integral à criança. 

Neste cuidado estão agregados os aspectos relacionados aos episódios de doença e à 

manutenção da saúde. No entanto, o que se observa em relação às ações em saúde promovidas 

junto às escolas, é a abordagem restrita à prevenção de doenças valorizando o indivíduo, mas 

sublimando suas condições de vida. Trata-se de um relato de experiência a partir da vivência 

do autor como professor supervisor de práticas junto aos acadêmicos do curso de Enfermagem 

e alunos do ensino fundamental de uma Escola de Porto Alegre/RS. As atividades foram 

realizadas nas dependências da Escola durante os horários regulares das disciplinas. A atenção 

às crianças incluiu avaliação física, com antropometria e triagem da acuidade visual, além de 



orientações sobre assuntos que variaram de noções de higiene à cidadania envolvendo as 

mudanças corporais e o despertar da sexualidade, temáticas obrigatórias para a faixa etária. 

Tais atividades foram desenvolvidas de forma lúdica e integradas aos conteúdos programáticos 

das disciplinas regulares. No decorrer das atividades a capacidade de integração/comunicação 

do grupo de acadêmicos com as crianças constituiu item de avaliação merecendo, portanto, 

atenção do professor. Do mesmo modo, as crianças foram orientadas a atender às solicitações 

do grupo e a participar ativamente. A despeito destes acordos, os encontros caracterizaram-se 

pela espontaneidade o que garantiu aos acadêmicos a relação entre teoria/prática na atenção à 

saúde do escolar. Em relação às crianças, o contato com acadêmicos apresenta a figura do 

enfermeiro atraindo atenção e promovendo a socialização das experiências e conhecimentos 

extramuros. A partir da experiência pode-se perceber que a presença do enfermeiro na Escola 

ultrapassa, de fato, a temática relativa à prevenção de doenças atingindo aspectos individuais 

da criança extensivos à família e comunidade. O trabalho em parceria com os professores da 

Escola concretiza a idéia de Educação e Saúde e transfere para a comunidade escolar a noção 

de integração entre os saberes. Destaca-se ainda que a inclusão do enfermeiro como professor 

no cenário escolar não o descaracteriza como cuidador, da mesma forma que não intercepta as 

competências e ações dos educadores. Cabe acrescentar que o enfermeiro para atuar como 

professor, seja na academia seja nas escolas, precisa, necessariamente, aliar à sua formação 

profissional a formação pedagógica. Somente deste modo, dotado de didática e método 

científico, terá sucesso ao apresentar novas possibilidades de atuação profissional aos futuros 

enfermeiros. 
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Título: Imagens da Justiça produzidas por estudantes de Direito: elementos de estudo para o 

currículo e a pedagogia 

Resumo: 

Debates acerca do ensino jurídico têm sido recorrentes em múltiplos espaços, no contexto 

brasileiro e angolano. Em uma perspectiva mais ampla, observa-se que, especialmente nas duas 



últimas décadas, o ensino jurídico vem sendo alvo de estudos em muitos outros países, entre 

outros motivos, pela necessidade de incrementar análises sobre a justiça nas sociedades 

contemporâneas, e, consequentemente, pela necessidade de repensar a formação dos 

profissionais do campo do Direito. Este trabalho discute parte dos dados de uma investigação 

em desenvolvimento que visa analisar imagens da Justiça de estudantes ingressantes e 

concluintes de dois cursos de Direito de duas universidades públicas, uma em Angola e outra 

no Brasil, como elementos de estudo para a investigação sobre o currículo e a pedagogia 

jurídica. O ensino do Direito nos dois países apresenta algumas características em comum, 

como a raiz portuguesa de seus ordenamentos jurídicos, bem como aspectos similares quando 

se examina a crise identificada em seus respectivos campos pedagógicos. Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento de estudos que propiciem condições para que o ensino jurídico supere a 

distância da realidade social, proporcione uma formação profissional qualificada, bem como 

contribua para uma ordem social mais justa, com ampliação do acesso à justiça, desafiam o 

trabalho de investigação. A utilização e o reconhecimento da relevância de análise de imagens 

em métodos de pesquisas qualitativas na área das ciências sociais são considerados como 

relativamente recentes. Neste sentido, utiliza-se o método documentário de interpretação, com 

base, principalmente, em aportes teóricos de Ralf Bohnsack, de forma a propiciar o exame da 

particularidade das imagens em contraposição ao texto. As imagens da justiça foram coletadas 

em sala de aula junto aos estudantes ingressantes e concluintes dos dois Cursos de Direito 

participantes da investigação, mediante a técnica de construção de desenhos. Em uma primeira 

etapa, foi desenvolvida uma análise a partir da reconstrução das estruturas formais das 

imagens, na perspectiva de captar seu sentido particular. A seguir, foi desenvolvido um 

trabalho de comparação entre as imagens da justiça produzidas pelos estudantes ingressantes e 

concluintes de Angola e do Brasil. O estudo proporciona referenciais analíticos para a 

compreensão da pedagogia jurídica como uma prática semiótica e traz subsídios para repensar 

os currículos dos cursos. 

Palavras-chave: Imagens da Justiça; Estudantes de Direito; Ensino Superior; Currículo; 

Pedagogia Jurídica. 
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Título: Docência universitária: um olhar sobre a prática reflexiva 

Resumo: 

O trabalho apresenta a análise das observações realizadas sobre Prática Docente no Ensino 

Superior do Curso de Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco (BRASIL). Partindo 

de uma contextualização do Ensino Universitário e dos desafios que hoje se impõem aos 

professores universitários, em particular, este estudo tomou como objeto a Prática Docente 

Reflexiva no Ensino. Para tanto, partimos da seguinte indagação: quais elementos da prática 

docente universitária se aproximam da Prática Reflexiva discutida por Zeichner (1993)? 

Tomamos como objetivo compreender a partir da prática docente observada que elementos 

desta prática convergem para o ensino reflexivo. Para atender a natureza do objeto de estudo, a 

Abordagem Metodológica escolhida foi a de um estudo Qualitativo e exploratório (MINAYO, 

2010), de caráter analítico, a partir das observações e entrevistas semi-estruturadas. As 

observações foram realizadas em duas disciplinas do curso de Pedagogia, que são de caráter 

didático e tem como objetivo compreender a didática para o ensino de História e Geografia. As 

entrevistas foram realizadas com a professora que lecionava as disciplinas e tiveram a 

proposição de saber quais eram as compreensões sobre os seguintes elementos: Planejamento; 

Instrumentos didáticos; Espaços de diálogo; Indicativos de retomada da prática; O lugar da 

pesquisa; O lugar da prática; O trato a diversidade. Para analisar os dados obtidos utilizamos a 

Análise de Conteúdo via Análise Temática (BARDIN, 2004), que permitiu caracterizar o que 

identificamos como elementos que constituem a prática docente universitária, como também 

identificar quais deste se aproximam da Prática Reflexiva. Como achados identificamos três 

elementos que compunha a prática da professora: ações da rotina; diálogo; reflexão na ação e 

sobre a ação. O primeiro elemento foi compreendido como os rituais da aula e as relações com 

as emoções individuais e coletivas. No segundo elemento o estudante era trazido ao centro das 

discussões e suas vivências são relacionadas e recontextualizadas a partir do diálogo. Este 

também oportuniza a professora o resgate das especificidades do conteúdo sem perder de vista 

a reflexão. Por fim, o terceiro elemento correspondeu às discussões que durante a aula eram 

resultado dos debates produzidos, nestes tanto professora como estudantes recontextualizavam 

os significados dos conceitos estudados. O estudo traz contribuições para a compreensão sobre 



o que podemos entender como Prática Reflexiva, como também compreender o ensino 

Superior numa complexa rede de relações que envolvem as estratégias de Ensino, os saberes 

docentes, o contexto do Ensino e o contexto dos estudantes. 

Palavras-chave: Prática Docente Universitária; Prática Reflexiva. 
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Título: Utilização de fontes históricas na sala de aula: história do Brasil e história do Rio 

Grande do Norte na graduação em história (UFRN-Campus-Caicó-RN) 

Resumo: 

A comunicação proposta é uma análise sobre a experiência desenvolvida em um projeto de 

melhoria da qualidade de ensino e de monitoria, nas disciplinas de História do Brasil e de 

História do Rio Grande do Norte, do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte- Campus de Caicó, durante o ano de 2011. O objetivo do projeto foi incorporar no 

ensino das disciplinas envolvidas a utilização de fontes históricas como jornais, imagens, 

filmes e documentários históricos, como forma de melhorar o desempenho acadêmico dos 

alunos. De forma geral, o ensino de história na graduação é caracterizado pela carga de leituras 

de textos teórico-metodológicos, que são essenciais para a formação do aluno. Contudo, a 

quase inexistência de hábitos de leitura que por sua vez, gera dificuldades de interpretação e de 

produção escrita, resulta em avaliações não satisfatórias em algumas disciplinas. Pesquisadores 

que se dedicam a refletir sobre a produção do conhecimento histórico e o ensino de história 

apontam para a necessidade de os cursos de graduação em História, mesmo as licenciaturas 

tornarem indissociável a pesquisa do ensino de história, considerando que algumas discussões 

de cunho teórico-metodológico precisam ser apropriadas pelos professores e trabalhadas pelos 

alunos dos níveis de ensino fundamental e médio. Nesse sentido, o projeto foi fundamentado 

teoricamente nas inovações teóricas absorvidas pela historiografia brasileira em relação a 

fontes, abordagens e objetos, dialogando com historiadores, tais como Gomes (1996, 2001, 

2004, 2005, 2006) Capelato & Dutra (2000), Pinsky, (2006), De Lucca (2009). Assim, 

disponibilizamos fontes históricas e estimulamos pesquisas na internet para que o aluno 

pudesse compreender a construção do trabalho do historiador e relacionasse tal questão com os 



conteúdos e autores trabalhados nas disciplinas. Analisamos a experiência como tendo sido 

relevante para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos, bem como pelo seu interesse 

nos conteúdos abordados. 
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Título: Estudo das leis educacionais: uma experiência na Faculdade Indígena Intercultural no 

Brasil 

Resumo: 

A Faculdade Indígena Intercultural pertence à Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) e tem por objetivo a execução dos Cursos de Licenciaturas Plenas e Bacharelado, 

com vistas à formação em serviço e continuada de professores e profissionais indígenas, 

promover cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, além de acompanhar os 

acadêmicos e administrar o Museu Indígena a ser implantado. Neste espaço destacamos a 

experiência de docência e monitoria contextualizada na disciplina Fundamentos Legais da 

Educação Escolar Indígena realizada entre os dias 25 a 30 de julho de 2011 no curso de 

Especialização em Educação Escolar Indígena com 53 estudantes especializandos pertencentes 

à 15 etnias. Os objetivos específicos foram: abordar a Organização do Sistema Educacional 

Brasileiro e sua historicidade, expor e analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

identificar quais os fundamentos legais referentes à educação escolar indígena na Constituição 

Federal e nas legislações correlatas, além de estimular a reflexão sobre os avanços e retrocessos 

desta legislação no cenário brasileiro e sua aplicabilidade. Diante desses objetivos destacamos 

os questionamentos/problematizações desde o planejamento e no decorrer das aulas: A 

proposta do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas são implementadas no 

ensino fundamental e médio nas aldeias em Mato Grosso? A Secretaria de Educação atende os 

anseios dos professores indígenas em suas particularidades de uma educação diferenciada, 



comunitária, específica, multilíngue e multicultural? A metodologia aplicada contemplou aulas 

expositivas dialogadas acompanhadas de dinâmicas que incentivaram a integração da teoria e 

prática, dentre elas: seminários integradores, produção de textos a partir das temáticas que 

favoreceram a compreensão e socialização dos especializandos, além de palestras com 

professores convidados. Foram utilizados como recursos pedagógicos textos de leis, 

jurisprudências e reportagens digitais e impressas; exibição do documentário “Pro dia nascer 

feliz”, longa metragem dirigido por João Jardim para contextualizar a realidade da educação 

não indígena no Brasil e caixa de sugestões, dúvidas e esclarecimentos com dinâmica adaptada 

na pedagogia de Célestin Freinet onde foram desenvolvidos textos livres sobre a temática em 

forma de narrativas e escolha dos eixos: eu pergunto, eu felicito, eu proponho e eu critico.  

Como resultado e avaliação da disciplina ministrada foram realizados debates e produções de 

texto sobre os avanços e as dificuldades da escola indígena tanto na educação básica quanto no 

ensino superior, proporcionando subsídios para instrumentalizar a atuação da docência nas 

escolas das comunidades indígenas e não indígenas. Assim, o estudo das leis educacionais 

adquire relevância no contexto educativo, uma vez que para aprimorá-las e implementá-las 

depende do protagonismo desses profissionais, pois o professor indígena tem que compreender 

o mundo “ocidental”, vivenciar plenamente sua cultura, além de ser o multiplicador dos 

estudos potencializados na Universidade. 
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Título: Pedagogia da alternância no Brasil: Rompendo distâncias entre universidade e 

movimentos sociais na formação docente. A experiência da licenciatura em educação do 

Campo (UFRRJ) 

Resumo: 

Desde o ano de 2004 ocorre no Brasil a expansão das Licenciaturas em Educação do Campo a 

partir de quatro experiências-piloto incentivadas pelo Ministério da Educação Todas estas 

experiências tiveram como princípio teórico e metodológico a Pedagogia da Alternância para 



formação docente, alternando Tempo Escola/Universidade e Tempo Comunidade. Durante a 

segunda metade da década de 2010, intensifica-se a relação dos Movimentos Sociais do Campo 

com intelectuais das Universidades Públicas propondo uma aproximação real do conhecimento 

acadêmico com o conhecimento produzido pelos movimentos sociais em seus processos de luta 

e de formação política, herdeiros das experiências históricas de Educação Popular. A 

Pedagogia da Alternância tem como princípio primeiro a realidade concreta dos alunos, 

relacionando produção do conhecimento, território (geográfico, processos sociais de ocupação 

e simbólico) e trabalho comunitário. Hoje no Brasil a Pedagogia da Alternância se coloca como 

uma inovação pedagógica não somente no processo educativo da Educação Profissionalizante, 

mas também na Formação Docente, tendo em vista que não desvincula saber acadêmico da 

realidade social, integrando e interagindo as culturas locais. Considerando aproximação entre 

universidade, movimentos sociais e as classes populares, o enlace metodológico deste trabalho 

engloba procedimentos e abordagens qualitativas do tipo participante para inserção, 

contextualização dos sujeitos no campo de investigação. Em função desta natureza 

metodológica os pesquisadores/sujeitos salientam a compreensão de método de pesquisa como 

sendo um caminho tecido de relações socioculturais, de territorialidades e trajetórias de vida, 

que conduz todos à construção do conhecimento. Assim, a fenomenologia como concepção de 

pesquisa, em meio aos processos de crise de identidades no pensamento científico e na 

sociedade, dá conta da explicação do que é considerado conhecimento na sociedade. Inclusive, 

nas pesquisas em formação de professores quando se utiliza, do que é considerado senso 

comum, porque por meio deste se tece os significados e sentidos que os homens e mulheres 

comuns subjetivamente constroem a realidade.A relevância e a pertinência do trabalho para a 

área de pesquisa se apoia na atualidade das políticas públicas e aportes conceituais e políticos 

identitários, que as instituições formadoras se apropriam para expandirem os cursos de 

formação inicial de professores para a educação do campo e para as populações de periferia; 

neste sentido a Licenciatura em Educação do Campo toma a Pedagogia da Alternância 

introduzida no Brasil na década de 1960 nas escolas profissionalizantes dos filhos dos 

agricultores, como pressuposto curricular que estreita relação entre os conhecimentos, saberes e 

prática no âmbito institucional de profissionalização do professor e aqueles que são cunhados 

nas formas sociais e culturais populares. Pode-se então apontar que o trabalho em perspectiva 

traduz a produção científica de uma área de conhecimento e de formação docente onde os 

sujeitos institucionais e populares dão significado e sentidos ao que produzem e que assim vão 

modificando as estruturas. 
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Título: Ensino de habilidades terapêuticas para alunos de graduação em psicologia: uma 

proposta metodológica 

Resumo: 

Expor alunos a contingências que favorecem a aquisição de habilidades terapêuticas tem sido 

foco de estudo e de intervenção na disciplina “Laboratório de Análise do Comportamento 

aplicada aos processos clínicos”, pertencente ao Eixo Teórico-Prático do Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Graduação em Psicologia. No entanto, ainda existem alguns desafios 

para promover ambientes de ensino e aprendizagem, cada vez mais próximos do exercício 

profissional e que antecedem os estágios profissionalizantes na área. O presente relato de 

pesquisa-intervenção tem como objetivo apresentar os resultados da aplicação de uma 

metodologia para ensinar habilidades terapêuticas para alunos de graduação em Psicologia da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Bauru). Participaram desta 

pesquisa-intervenção 120 alunos, no quarto ano do curso de Psicologia. Durante 15 semanas os 

alunos foram expostos a sessões-aulas de terapia, com duração de 50 minutos. Os terapeutas e 

clientes foram os próprios alunos, divididos em 8 turmas. As sessões foram áudio-gravada e 

transcritas para efeito de análise dos dados. Todas as sessões-aulas foram assistidas pelos 

alunos e por dois docentes responsáveis pela disciplina. No final de cada sessão, os presentes 

preencheram uma folha de observação com 10 itens, sendo cada item avaliado como: 

adequadamente executado (AE); parcialmente adequado (PA); inadequadamente executado 

(IE) e omitido (O). Após preenchimento da folha de observação, o aluno-terapeuta e aluno-

cliente faziam sua avaliação da sessão, em seguida os alunos observadores relatavam sobre 

seus registros e, por fim, os professores avaliavam a sessão e grupo de observadores. Pode-se 

constatar que nas dez primeiras sessões, tanto os alunos observadores, quanto os alunos-

terapeutas, focalizaram seus comentários e registros nos 6 primeiros itens da folha de 

observação: 1) postura, voz e contato visual; 2) alternar entre ouvir e conduzir; 3) expressar 

empatia; 4) parafrasear e sumariar; 5) concentrar-se em um ou dois comportamentos-queixa; 6) 

formular perguntas para identificar frequência e duração da queixa, bem como de eventos 

relacionados ao estabelecimento e manutenção da mesma. No transcorrer das semanas, com as 

observações e avaliações dos professores, principalmente, a respeito da omissão das 



habilidades dos itens 7, 8, 9 e 10: 7) testar hipóteses funcionais; 8) oferecer feedbacks e 

elogios; 9) oferecer alternativas de solução de um problema e 10) encerrar a sessão; os 

comportamentos dos observadores e terapeutas se diferenciaram, chegando na décima quinta 

sessão com desempenho, pelo ao menos observado, em todos os itens da folha de observação, 

mesmo que não adequadamente executados. Em conclusão, com base nas sessões-aulas, nos 

registros e avaliações dos observadores e professores, foi possível indicar diretrizes para os 

estudos e metodologia de ensino de habilidades terapêuticas, nos cursos de formação de 

Psicólogos: 1) planejamento das sessões, em conjunto, professores e terapeutas; 2) orientações 

que fortalecem a importância da prática clínica, ressaltando aspectos teóricos e metodológicos; 

3) registros em folha de observação; 4) realização de auto-avaliação dos terapeutas sobre a 

prática profissional; 5) feedback imediato, após sessão, realizado pelos observadores e 

professores. 
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Título: La biografía escolar: un dispositivo para abordar la práctica profesional 

Resumo: 

El presente trabajo tiene como propósito mostrar la experiencia que se llevó a cabo con los 

primeros años de las carreras de Formación Docente de la Escuela Normal Superior N° 37 de 

Alcorta, Santa Fe - Argentina (Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Educación 

Inicial). Dicha experiencia tuvo como objetivo poner en práctica diversos dispositivos que 

posibiliten la revisión de los modelos internalizados acríticamente durante la propia biografía 

escolar. 

Partimos de la concepción de formación docente entendida como un trayecto a través del cual 

el docente se va apropiando de creencias, teorías, saberes prácticos, articulando teorías vulgares 

y científicas con las cuales construye un saber personal que a su vez socializa 

permanentemente. Este trayecto se inicia antes del ingreso a la institución formadora, con las 

propias experiencias escolares y continúa durante toda la vida profesional. Esto nos permite 

comprender algunas resistencias al cambio, ya que en ese largo y complejo trayecto vamos 



construyendo supuestos subyacentes que ponemos en acto permanentemente a pesar del 

conocimiento adquirido posteriormente. Por ello, creemos fundamental partir de la escritura y 

análisis, por parte de los estudiantes, de la propia biografía escolar, ya que posibilitará que 

logren reflexionar críticamente desde las teorías que se comienzan a trabajar durante la 

formación sistemática.  

Creemos que los espacios de formación inicial y muy especialmente los de práctica deben 

constituir para los futuros docentes un ámbito de análisis, reflexión, interpretación, discusión 

teórica y metodológica para dar lugar a propuestas transformadoras y de reconstrucción. Dado 

que habitualmente nos encontrábamos con la dificultad que al proponerles a nuestros alumnos 

la narración de su propia biografía escolar, quedaban en la mera descripción del paso por su 

escolaridad, centrados en aspectos vinculados a datos del lugar donde cursaron la escolaridad, 

aspectos de la relación afectiva con sus compañeros y algunos hechos aislados de conflicto con 

algún docente, nos propusimos comenzar con otros dispositivos previos. Entendemos por tal, 

aquellos procesos, espacios, engranajes o mecanismos que favorecen o pueden ser utilizados 

para la resolución de problemáticas o para facilitar la concreción de un proyecto.  

Por eso, comenzamos con actividades que tienen como finalidad generar recuerdos del paso 

por la escuela, de la relación con los docentes, con el conocimiento, de los aprendizajes 

significativos realizados, del contexto social, político y económico, de tal manera que la 

narrativa de la biografía y su posterior análisis pueda enriquecerse. Algunos de los dispositivos 

que comentaremos en este trabajo son: el taller de narrativas, el taller de dramatizaciones, el 

baúl de los recuerdos, volver a “mi escuela”, el taller de escritura. 

Palavras-chave: Formación Docente; Trayectos de Formación; Biografía Escolar; 
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Título: Aplicación de métodos de autoaprendizaje en la asignatura “dirección de operaciones” 

Resumo: 



Problemática  

Con la integración de las universidades dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, el 

profesor/a se ha visto obligado a adoptar nuevos métodos de enseñanza que promuevan la 

participación del estudiante y la adquisición de competencias de aprendizaje autónomo por 

parte de éste. Se trata de que el alumno/a adquiera capacidades que le permitan dirigir su 

propio aprendizaje y desarrollarse en su vida profesional. 

Los métodos tradicionales, válidos para la adquisición de conocimientos, no son suficientes en 

el nuevo entorno en el que adquiere relevancia el aprendizaje a lo largo de toda la vida (life 

long learning). En este punto, a todo docente le surge la duda sobre que pautas establecer para 

orientar al alumno/a y lograr así el desarrollo de las competencias prestablecidas. En este 

trabajo describimos una experiencia enfocada a dar respuesta a esta problemática. 

Metodología  

La metodología investigadora seguida se ha basado en la definición de un nuevo método 

docente, su implantación en dos grupos de alumnos/as pertenecientes a distintos campus, y la 

obtención de resultados comparativos respecto al aprendizaje de dichos alumnos/as. Se ha 

realizado un análisis descriptivo de los mencionados resultados, a partir del cual se han 

extraído conclusiones. 

Esta experiencia se ha realizado en la asignatura Dirección de Operaciones, perteneciente a la 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas durante el curso 2008-09. Este 

experimento se ha basado en la realización de una serie de pruebas a lo largo del curso en las 

que el alumno/a se va evaluando de diversas partes de la asignatura de modo progresivo con la 

finalidad de analizar la consecución de conocimientos, habilidades y capacidades. De todas 

estas pruebas se les ha ido ofreciendo retroalimentación y orientación en aquellos aspectos en 

los que no han ido alcanzando un desempeño aceptable, para que pudiesen reenfocar y mejorar 

su aprendizaje. 

Pertinencia y Relevancia de la Investigación  

Teniendo en cuenta la nueva situación en la que está inmersa la docencia universitaria, en este 

trabajo exponemos la experiencia llevada a cabo en un año académico, consistente en dotar de 

autonomía al estudiante, para que éste sea el principal actor en su proceso de aprendizaje y 

pueda adquirir no sólo conocimientos sino también otro tipo de capacidades. 

Una vez analizados los resultados, estos han puesto de manifiesto los efectos beneficiosos de 

esta metodología sobre la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

Relación con el Área de Producción  



La relación de nuestro estudio con el área temática seleccionada se deriva de la implantación de 

una nueva metodología, con la que se reorganiza tanto el trabajo y función del profesor/a, como 

del alumno/a. 

Palavras-chave: Experiencia Práctica; Metodología de Enseñanza-Aprendizaje; Pruebas de 
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Título: Aprendizagem baseada em problemas em fisioterapia: 4 anos de evolução do 

curriculum de fisioterapia da Escola Superior de Tecnologias da Saúde 

Resumo: 

Problemática: A regulamentação relativa ao processo de Bolonha plasma um conjunto de 

concepções sobre o ensino superior que se estendem desde o processo de ensino/aprendizagem 

até aos diferentes níveis da sua organização, seja ao nível macro nomeadamente através da 

consagração do sistema binário, até ao nível micro, na especificação da tipologia das horas de 

contacto. 

“Questão central … é o da mudança do paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado 

na aquisição de conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de 

competências, … de natureza genérica… e de natureza específica associadas à área de 

formação, e onde a componente experimental e de projecto desempenham um papel 

importante.” Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março 

Assume ainda que o licenciado deve apresentar um conjunto de competências tais como: 

“Saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a 

evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na sua área vocacional;... 

Capacidade de resolução de problemas no âmbito da sua área de formação e de construção e 

fundamentação da sua própria argumentação;...Capacidade de recolher, seleccionar e 

interpretar a informação relevante, particularmente na sua área de formação, que os habilite a 

fundamentarem as soluções que preconizam e os juízos que emitem, incluindo na análise os 

aspectos sociais, científicos e éticos relevantes;... Competências que lhes permitam comunicar 



informação, ideias, problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas como 

por não especialistas;... Competências de aprendizagem que lhes permitam uma aprendizagem 

ao longo da vida com elevado grau de autonomia.” Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março 

Neste sentido a adequação aos objectivos do Processo de Bolonha, não poderia, de modo 

algum, ser encarada como uma mera alteração formal, pelo que várias alternativas foram 

consideradas para responder aos requisitos enunciados na legislação. A escolha da comissão 

responsável pelo processo de adequação do curso de Fisioterapia recaiu sobre os modelos de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) pois as suas características adequam-se às 

necessidades enunciadas nos relatórios acima referidos. O período de implementação que ainda 

decorre tem sido também um período de avaliação e ajustes que foram sendo introduzidas ao 

longo dos últimos 4 anos. Com a presente comunicação pretende-se dar a conhecer as 

características do modelo, a sua forma de organização e descrever as principais alterações 

introduzidas. 

Metodologia: 

Estudo de caso - descritivo 

Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é uma designação que abrange conceitos com 

significados variáveis. Esta variabilidade passa pela corrente filosófica em que se inscreve (por 

exemplo cognitivista, construtivismo) pelo modelo de organização (transicional, integrado, ou 

misto), pelos propósitos (desenvolvimento de competências profissionais vs, desenvolvimento 

pessoal) e pelo contexto em que decorre (profissão vs ensino; ensino superior vs não superior; 

ciências sociais vs ciências naturais). A descrição das características do modelo adoptado e as 

adaptações que foram sendo introduzidas poderão servir de referência para instituições de 

ensino superior que pretendam adoptar este modo de trabalho pedagógico 

Relação com a produção da área 

Este modo de trabalho pedagógico é percebido pelos estudantes por apresentar uma forte 

componente de trabalho colaborativo Duke et col (1998), por alterar substancialmente os 

papeis e as relações entre estudantes e entre este e docentes. 
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Título: Dinâmicas de grupo: práticas pedagógicas na formação de educadores no curso de 

Geografia - UNEB VI 

Resumo: 

As experiências em situações pedagógicas nas quais tenho trabalhado nas salas de aula do 

curso de formação de professores de Geografia da Universidade do Estado da Bahia, é 

carregada de dinâmicas de grupo de diversas modalidades e condições diferentes. O uso de 

dinâmicas de grupo como ferramenta essencial ao processo de aprendizado, principalmente de 

futuros educadores, foi despertada pela percepção recorrente da ausência do uso de dinâmicas 

de grupo em contextos educacionais formais (universidade, escolas), tão comuns em processos 

educacionais sociais e empresariais, mantendo-se ainda tão longe das salas de aula; Ou por ser 

vista de forma preconceituosa, onde muitas vezes o professor que faz uso de tal procedimento é 

visto como aquele que “brinca” ou o que faz a “ensinança”. O uso de dinâmica de grupo na 

maioria dos contextos educacionais tem sua aplicação vinculada a uma visão que é banalizada 

pelo uso inadequado, caracterizado principalmente, pela desvinculação do conhecimento 

teórico da função de dinâmicas de grupo no processo de aprendizagem e seu conseqüente 

isolamento de um planejamento pedagógico mais abrangente. Percebendo a necessidade de se 

utilizar esta metodologia para tornar as aulas de Prática de ensino, com carga horária extensa 

(100 horas/aula), mais lúdica e menos densa, contribuindo assim para que tal prática se torne 

mais atrativa e interessante para os futuros educadores, inserindo os conteúdos e métodos de 

ensino através das dinâmicas, criando novas situações que levam a busca da criatividade, 

entusiasmo e o gosto pela docência. Este artigo tem como proposta fundamentar o uso de 

dinâmicas de grupo em bases teóricas mais sólidas de modo a poder demonstra seu potencial de 

uso como valiosa estratégia pedagógica em sala de aula. Explorando teóricos que trabalham 

com a temática. Expondo as experiências advindas das aulas de Prática de ensino III e IV, com 

alunos da UNEB Campus VI, em Caetité-Bahia. Evidenciando a importância do uso das 

dinâmicas como recurso metodológico apropriado a formação de educadores voltados para uma 

prática de ensino em Geografia pautada na dialogicidade, no uso de ferramentas e recursos 

diferenciados que valorizam o saber do educando dentro e fora das salas de aula; bem como a 

inserção de novas práticas e ideias ligadas a um saber-fazer que parte do pressuposto da 

ação/reflexão/ação. É trabalhado um tema, e após discussão em grupos, formados 



anteriormente com o apoio de dinâmicas de grupo ou por afinidade, cada grupo ou equipe tem 

a responsabilidade de produzir ou criar novas dinâmicas de apresentação do tema proposto. As 

práticas pedagógicas que estarão aqui expostas dão resultados que vão desde cordéis, paródias, 

vídeos, documentários, até uma diversidade de tipos textuais como jogral, “receitas de bolo”, 

“bulas de remédio”, dentre outras. Também temos as imagens com os recursos midiáticos 

disponíveis com a criação de charges, quadrinhos, ilustrações e uma parte cultural que desperta 

a ação em forma de peças teatrais, apresentação de diálogos animados e números musicais. 
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Título: Docência universitária em tempos de intensas transformações 

Resumo: 

A educação, de um modo geral, e a universidade, em particular, estão nas pautas de discussões 

dos governos de diferentes países, tornando-se foco pelas exigências de formação colocadas 

pelos tempos atuais. As tônicas das mudanças nas relações de trabalho acabam se 

transformando em questões orientadoras das metas e investimentos a serem trilhados pelas 

políticas públicas em educação.  

No caso brasileiro, se tem mantido o foco central na resposta as demandas do mercado de 

trabalho, o que envolve e afeta a universidade pública, ao submetê-la à lógica do capital e do 

consumo. O alcance e a densidade dos efeitos da lógica neoliberal desencadearam uma série de 

questões que desafiam de forma crescente o ensino universitário. Como responder a solicitação 

de processos formativos, em muitos casos, breves e pontuais, em detrimento de uma formação 

humanista? Qual a importância da universidade neste contexto sócio-político?  

Contrariamente ao que muitos podem dizer, a importância da universidade na formação do 

cidadão afirma-se não com a função primeira de transmissora de informações e conhecimentos, 

mas com a função maior de educar para a compreensão da realidade social na qual está 

inserido. Por isso mesmo que, nos últimos tempos, temos presenciado uma profusão de 

propostas, vinda das mais diversas filiações teóricas e ideológicas, que evidenciam que não 



podemos dizer que vivemos exatamente um período de normalidade dos processos formativos, 

tomando de empréstimo a consagrada expressão kuhniana. 

Neste mesmo contexto, a docência universitária começou a ser vista como um espaço de ação 

com uma dinâmica complexa e multidimensional, que articula uma série de relações, além da 

materialidade precária do próprio trabalho docente.  

Nesse sentido, percebemos a necessidade de uma nova e diferenciada prática pedagógica, a 

partir de novas bases epistemológicas. Entretanto, essa posição tem produzido intensas 

discussões que revelam posicionamentos variados, às vezes convergentes, em muitos casos, 

divergentes, mas que no seu conjunto demonstram a urgência da aproximação de novos 

elementos educativos como: a diferença, a contradição, o contraste, a organização possível, a 

síntese provisória, o excepcional, o imprevisto, o inesperado, a incerteza. 

Esta questão é bastante nova e de difícil aceitação, e por isso mesmo, acaba promovendo crises, 

mas também uma forte percepção de limites, de esgotamento dos padrões estabelecidos e, 

mesmo que pareça paradoxal, a crise também acaba trazendo uma perspectiva de renovação, de 

transformação, de (re)criação, num verdadeiro câmbio inovador.  

A pertinência desse momento, ganha relevância quando lembrarmos que o sistema educacional 

brasileiro é extremamente limitado em seus impactos, e perverso na perspectiva social. 

Também nos parece essencial destacar que se trata de resgatar a importância do lócus da 

universidade como essencialmente ético e humanizador. Em especial, as oportunidades 

advindas das jovens propostas educacionais podem acabar redimensionando o campo da 

docência universitária, ao nos ajudar a rever nossos sistemas interpretativos. Necessitamos 

explorar ao máximo as possibilidades de sermos abertos à renovação.  

Para enfrentar tal desafio, desenvolvemos uma pesquisa sobre práticas pedagógicas inovadoras 

no ensino superior. A proposta liga-se a linha de pesquisa: Formação de Professores, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação (FE), Universidade Federal 

de Goiás (UFG/Brasil). Trata-se de um estudo de casos, numa perspectiva qualitativa, que 

procura analisar como a Teoria da Complexidade e a Transdisciplinaridade podem promover 

transformações na docência universitária. A proposta iniciou-se na disciplina “Docência 

Universitária”, com 10 professores, cursistas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação/FE/UFG, que foram instigados à reflexão e construção de subsídios teórico-

metodológicos, pautados no paradigma da complexidade. Nesse trabalho apresentamos como e 

no que os professores, a partir desta base epistemológica, transformaram suas práticas no 

exercício da docência universitária.  

. 
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Título: Formación profesional e innovación pedagógica en la UNS[i] 

Resumo: 

Pensar en la articulación entre la formación universitaria y la formación profesional implica un 

trabajo pedagógico en el que se expresa la complejidad inherente a la vinculación entre dos 

mundos: el académico y el laboral. Por una parte, la apropiación por parte de los alumnos de 

los conocimientos acumulados de cada una de las disciplinas que comprenden las propuestas 

curriculares, considerados necesarios para iniciar una actividad profesional. Por otra, la 

implementación de espacios que consideren las prácticas profesionales, cuya definición es una 

cuestión no exenta de debates al interior de la universidad, de las agrupaciones profesionales y 

de los distintos espacios laborales. 

Estudiar las prácticas de la enseñanza en la universidad nos ha permitido identificar la 

existencia de una didáctica del sentido común, por medio de la cual los docentes explican sus 

decisiones a partir de sus experiencias personales e interpretan los fenómenos desde categorías 

heredadas tales como “si sé el contenido lo sé enseñar”, “la enseñanza no es problemática”, 

entre otras. Sin embargo encontramos también docentes que detectan problemas en las 

prácticas cotidianas, se movilizan tras su resolución y sostienen que las profesiones que se 

enseñan se conocen y se aprenden in situ. En este sentido proponen una enseñanza situada en el 

marco de la formación para las prácticas profesionales dando lugar al origen o surgimiento de 

innovaciones. 

Jóvenes profesionales suelen expresar que la inmersión en el campo laboral revela, en algunos 

casos, que las prácticas que han realizado en la universidad no son las que necesariamente 

requiere el mundo del trabajo. 

Esta comunicación tiene el propósito de describir e interpretar el modo de trabajo pedagógico y 

didáctico llevado a cabo por la materia Actuación Profesional del Contador Público 



Independiente, ubicada en el último año de la mencionada carrera. 

La propuesta consiste en un Aprendizaje Basado en Problemas mediatizado por TICs, en un 

entorno de taller. Esta modalidad didáctica implica una ruptura con la enseñanza de prácticas 

profesionales que habitualmente se imparten en la carrera. 

¿Por qué ruptura? Porque se la asocia a la interrupción de las formas de comportamiento 

usuales y a la alteración manifiesta, deliberada, consciente, de los componentes del modelo 

didáctico institucional y del sistema de relaciones intersubjetivo. Se produce, con ello, una 

renovada selección, organización y utilización de recursos articulados de manera original y 

creativa dando lugar, de esa manera, a la generación de prácticas innovadoras. 

Esta participación es constitutiva del proyecto de investigación La formación profesional en la 

enseñanza, la investigación y la extensión, que se inscribe en los denominados PGI, (Proyecto 

Grupo de Investigación) en la Universidad Nacional del Sur. A través de esta investigación nos 

interesa identificar el grado y el carácter de la incidencia que cada una de esas actividades – o 

funciones inherentes al quehacer universitario - presentan en la formación profesional. Para el 

logro de este propósito planteamos como metodología de trabajo un abordaje de tipo 

cualitativo, mediante el estudio en profundidad de casos. Exponemos en esta comunicación los 

resultados del análisis y la interpretación de uno de esos casos investigados. 
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Título: Materiais apostilados para formar professores em serviço: uma inovação qualitativa? 

Resumo: 

Este trabalho compõe parte de análises que venho realizando sobre materiais didáticos 

impressos especialmente elaborados para uso de alunos-professores que buscam a certificação 

superior mesmo já estando em serviço nas séries iniciais e educação infantil em redes estaduais 

e municipais de ensino no Brasil. Os estudos sob minha responsabilidade constituem parte de 

projeto temático financiado pela FAPESP (2009/2011) sobre tais cursos que surgiram no 

período posterior à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com as exigências de 



formação superior para o professorado ainda não possuidor de tal certificação. São cursos 

presenciais ou à distância com forte apoio nesses materiais entre outros modos de se realizar o 

trabalho pedagógico no ensino superior (vídeos,WEB). A bibliografia mundial, ao tratar 

assuntos de inovação, abordam-na a partir de problemas e dificuldades detectadas para apontar 

melhorias que uma inovação pode, ou deve, inserir nos diferentes níveis de ensino, inclusive no 

ensino superior. Ou seja, uma inovação sempre é proposta com a perspectiva de qualidade 

superior para o ensino. Diversos grupos de pesquisa e pesquisadores individuais no Brasil e no 

exterior têm se dedicado a estudos sobre a docência no ensino superior e questões de inovação 

em diversas áreas de formação humana. Entretanto, na área da formação de professores, há 

lacunas de estudos sobre esse foco, assim como no que se refere a materiais didáticos. Este 

trabalho problematiza a inserção de material apostilado para formar professores. Essa prática 

disseminou-se no Brasil nas últimas décadas em vários níveis de ensino, inicialmente nas redes 

privadas de ensino e posteriormente adquiridas do setor privado pelas redes oficiais, e foi 

assumida como modo de trabalho pedagógico pelos cursos especiais de formação superior de 

professores. Analisa-se esse tipo de material diante do perfil do alunado e de uma perspectiva 

formadora aprofundada defendida ao longo dos últimos anos por equipes de pesquisadores 

mundiais. São utilizados os cadernos (apostilas) do Programa de Educação Continuada (PEC) 

denominado Formação Universitária desenvolvida no âmbito do Estado de São Paulo, Brasil. 

Esse modelo pedagógico disseminou-se pelo país, com modificações, mas com características 

fundamentais que permanecem. As apostilas são focalizadas mediante procedimento de análise 

do material em seu todo, considerando que materiais impressos constituem núcleo fundamental 

do ensino desde a criação da escola moderna, dispositivo com materialidade indispensável a 

qualquer modelo de ensino. Após a análise das características do material, passa-se a focalizar 

seu conteúdo, as atividades desenvolvidas e o(s) modelo(s) pedagógico(s) veiculado(s). 

Assim sendo, a relevância e a pertinência de estudos sobre esses focos parecem inegáveis 

contribuições ao núcleo da docência, pois já constituem imenso contingente de professores que 

passaram por tais pólos de formação, e pouco se sabe sobre os mesmos.  
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Apostilas. 

ID/ Referência: 1185 

 



8.98. 

Autor/a (es/as):  

Martins, Felisbela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Título: Formar professores no ensino superior: o caso da formação inicial de professores de 

geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Resumo: 

Desde os finais do século XX que a formação inicial de professores de Geografia tem vindo a 

ser desenvolvida em meio universitário. A partir de 1987, o modelo de formação na Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto inseria-se no quadro de uma formação monodisciplinar de 

licenciatura com a duração média de cinco anos. Nos primeiros anos dava-se ênfase a uma 

formação centrada nos saberes geográficos e à medida que a formação avançava, centrava-se 

numa formação educacional geral e especializada, que tentava articular a teoria com a prática, 

para no final ser realizada em contexto de inserção profissional. Tratava-se de se promover 

uma formação inicial onde se pretendia desenvolver capacidades e atitudes conducentes a um 

desempenho profissional reflexivo, problematizador, crítico e em permanente aperfeiçoamento. 

Ou seja, se o tornar-se professor é um longo processo, pretendia-se dotar a formação inicial de 

mecanismos que conduzissem ao desenvolvimento de aspectos evolutivos do processo de 

aprender e ensinar e preparar pessoas para uma aprendizagem eficiente ao longo da vida. 

Segundo esta perspectiva a linha condutora que nos guiou para a formação de professores de 

Geografia orientou-se no sentido de serem gerados modos de trabalho pedagógico e de 

conduzir os professores iniciantes a saberem conceber e gerir um currículo, nomeadamente o 

do ensino básico, que lhes permitisse adoptarem uma atitude investigativa de modo a pensarem 

nas suas ações e nos modos de trabalho pedagógico a serem concretizados e a refletirem sobre 

eles. 

Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto geraram-se interpretações do próprio 

currículo nacional do ensino básico e secundário, que foi amplamente divulgado junto dos 

alunos, futuros professores, e junto dos orientadores de estágio que nas escolas os 

acompanhavam. Tendo como pano de fundo esta problemática, questionamo-nos: como se 

apropriaram professores de Geografia das concepções curriculares e modos de trabalho 

pedagógico desencadeados e que sentidos e significados foram incorporados ao nível das 

práticas? 

Nesta comunicação pretendemos dar conta das interpretações ao nível do Currículo encetados 



junto destes docentes e as (re)interpretações feitas por estes. Ouvimos vozes de orientadores de 

estágio e para tal realizamos uma entrevista colectiva e ouvimos as vozes de professores 

iniciantes recorrendo a diários de aula. Os discursos proferidos foram analisados segundo a 

técnica de análise de conteúdo. 

Estes procedimentos e a interpretação dos dados recolhidos pretendem contribuir para uma 

reflexão e desenvolvimento da formação de professores desencadeada nesta Faculdade, agora 

que o modelo de formação se enquadra no Processo de Bolonha. Segundo este modelo a 

formação de professores de Geografia encontra-se ligado à formação de professores de História 

e novos desafios e constrangimentos se nos colocam nesta nova modalidade de formação. 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores de Geografia; Modos de Trabalho 

Pedagógico; Práticas Pedagógicas. 
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Título: Mudança de paradigma no ensino da Bioquímica na licenciatura em Ciências da 

Nutrição na Universidade do Porto 

Resumo: 

No primeiro ano da licenciatura em Ciências da Nutrição, na Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação, da Universidade do Porto, existem duas Unidades Curriculares que 

introduzem a Bioquímica aos estudantes [Química Orgânica e Bioquímica I (no 1º e 2º 

semestres, respetivamente)] e cujos programas e modalidades pedagógicas estão inter-

relacionados, confrontando o estudante, progressivamente ao longo do ano letivo, com 



oportunidades de aprendizagem ativa.  

A divulgação de descobertas científicas e o envolvimento dos estudantes em projetos de 

investigação científica melhoram a aprendizagem e a retenção de conhecimentos, assim como 

operacionalizam a sua aplicabilidade prática, ao mesmo tempo que desenvolvem um efeito 

positivo no interesse pela investigação científica. 

Com o objetivo de melhorar não só a aquisição de conhecimentos, mas também a compreensão 

e aplicabilidade dos mesmos, assim como o desenvolvimento de competências e de raciocínio 

hipotético-dedutivo pelos estudantes, o ensino da Bioquímica “tradicional/clássico/base” foi 

modificado de modo a: 1) introduzir a discussão de artigos científicos relevantes (nas sessões 

teóricas e/ou práticas); 2) possibilitar o contacto com a investigação científica feita pelos 

docentes (nas sessões teóricas) e 3) possibilitar a realização de pequenos projetos de 

investigação científica (nas sessões práticas). Nestas 3 modalidades pedagógicas estão 

subjacentes temas bioquímicos que integram o programa “clássico/base” das referidas 

Unidades Curriculares. Adicionalmente, ao estudante são divulgados, nas 3 modalidades 

pedagógicas acima referidas, temas atuais da Bioquímica Nutricional ao mesmo tempo que 

contacta com todas as fases da metodologia de aquisição de conhecimentos, de raciocínio e de 

investigação usadas na área da Nutrição.  

Este conjunto de modalidades pedagógicas é assegurado por um corpo docente de formação 

muito variada, que inclui não só docentes de carreira como também estudantes de 

doutoramento pertencentes ou à Faculdade de Medicina (na sua maioria) ou à Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação, da Universidade do Porto, contribuindo para a diversidade 

de possibilidades pedagógicas e temáticas apresentadas aos estudantes.  

Foi distribuído um inquérito aos estudantes envolvidos nas referidas reformas pedagógicas para 

avaliação qualitativa e quantitativa da Unidade Curricular Bioquímica I “remodelada”, tendo os 

resultados obtidos revelado uma avaliação muito positiva das modalidades pedagógicas 

introduzidas de novo.  
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Título: Peculiaridades de la enseñanza de la clínica psicológica a nivel universitario. El caso de 

las residencias en servicios de salud en Uruguay 

Resumo: 

El presente trabajo se propone poner a discusión, la cuestión de la enseñanza de la clínica a 

nivel universitario en la disciplina de la Psicología con especial énfasis en las estrategias 

pedagógicas utilizadas en el Programa de Residencias en Servicios de Salud. 

Este aprendizaje está basado en problemáticas clínicas reales que deben resolverse en el mismo 

campo de acción del Residente. 

Se trabajarán algunas concepciones epistemológicas en torno a la docencia en general y en 

particular en el contexto histórico de la Universidad de la República en Uruguay. 

Problemática: 

La incorporación del concepto de intervención psicológica ha implicado un desarrollo que 

recorrió desde las nociones más tradicionales del psicodiagnóstico hasta llegar a la actual 

concepción de los modos de práctica e intervención en el marco de las políticas extensionistas 

de la Universidad, implicando actores (docentes y estudiantes) en las demandas concretas de la 

población a la que deben proporcionarse respuestas sin imposiciones, sino buscando la 

construcción conjunta de los campos de saberes y de acción. 

La formación de los estudiantes al respecto conlleva el desafío de aunar teorías, 

recomendaciones técnicas, junto a una apertura imprescindible para deshacerse de esquemas 

preconcebidos a la hora de enfrentar los enigmas clínicos. Formar para lo desconocido exige la 

tolerancia en la incertidumbre del por-venir y la construcción permanente del objeto de 

conocimiento y de las prácticas posibles. 

Metodología: 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada se sustenta en tres pilares: la autonomía del 

estudiante, el accionar colaborativo y la tutoría. A fin de operacionalizar estos conceptos se 

utilizan recursos didácticos tales como la Plataforma Virtual, el Portafolios y la Supervisión 

que incluye la tutoría del docente y la tutoría entre pares. 

Relevancia y pertinencia: 



La permanente revisión sobre el quehacer diario en condiciones de masividad (alumnado en 

gran número) se torna imprescindible para no automatizar y provocar un ejercicio de poder 

indeseable con las metodologías utilizadas. De igual modo, la docencia vinculada a la práctica 

comunitaria exige una constante crítica y ajuste de las metas planteadas. No hay un saber 

predeterminado para la clínica. 

El tema se enmarca en el ítem “Modos de trabajo pedagógico en la Enseñanza Superior”, 

pretendiendo hacer hincapié en las características de los modos que favorecen los aprendizajes 

y el acceso democrático de todos los alumnos dada la inserción de los residentes en diferentes 

ciudades. 

Relación con la producción en el área: 

No se produce un número significativo de comunicaciones al respecto. Recientemente en 

Uruguay aparecen algunos trabajos vinculados a la Maestría en Educación, relacionados con el 

tema. Es importante promover el intercambio así como la discusión con expertos en Pedagogía 

y Didáctica en la enseñanza superior acerca de la especificidad de la trasmisión de contenidos y 

construcción de saberes en psicología clínica. 
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Título: Compreendendo os docentes de computação e sua prática profissional no âmbito da 

integração entre as dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora 

Resumo: 

Como docente e coordenadora de curso de Graduação em Computação, esta pesquisadora 

vivencia as dificuldades encontradas pelos docentes da área, na sua maioria bacharéis que 

seguiram a área acadêmica sem participar de cursos de formação inicial docente e cujo 

conhecimento na área pedagógica se reduz a experiências de formação docente frágeis, 

pontuais e desarticuladas, caracterizando um distanciamento destes docentes da pedagogia 



universitária. 

Além disso, partindo da vivência pessoal desta pesquisadora, parece que o modelo de condução 

da docência do ensino superior em computação vigente não atende as demandas educacionais 

da contemporaneidade. Sendo assim, parece ser necessário olhar de forma diferente o processo 

de construção do conhecimento, não apenas técnico, mas que mobilize as dimensões lúdica e 

sensível no processo de mediação didática. É fundamental que o docente de computação 

perceba essas outras dimensões em si mesmo, no outro (aluno) e na relação que se estabelece 

entre eles. 

Esta pesquisa apresenta uma investigação sobre o modelo de docência no ensino superior, 

baseando-se em autores como Pimenta (2002), D’Ávila (2006, 2008) e Garcia (1999), entre 

outros, extrapolada para a área de computação. Parte de algumas evidências e discute sobre 

possíveis caminhos em busca de uma prática docente que considere não apenas a questão 

técnica, mas também outras dimensões do indivíduo, como a relacional, a lúdica e a sensível, 

se apoiando em estudos de pesquisadores como Luchesi (2002, 2003, 2005), Moraes (2004), 

Maturana (2009) e Duarte Junior (2006). 

A abordagem metodológica escolhida como suporte para a investigação proposta é o Estudo de 

Caso. O lócus de investigação é o curso de graduação em computação de uma universidade 

pública situada na Bahia, escolhida pelo seu comprometimento com a compreensão e 

transformação da sociedade. A população alvo é composta pelos docentes do curso, através de 

participação voluntária.  

Seguindo as orientações da maioria da literatura na área (Yin (2005), Ludke e Andre (1986), e 

Esteban (2010)), esta pesquisa é composta de três fases: A primeira é a construção do 

referencial teórico sobre a temática, associada a experiência como docente e a percepção desta 

pesquisadora, tendo como resultado uma primeira versão das categorias de análise, a saber: 

Formação do docente universitário; Mediação didática; e Ludicidade. A segunda propõe a 

coleta de dados através de diversas técnicas, que permitam complementar e triangular os dados 

obtidos. Na terceira são analisados os dados obtidos, que inclui a organização do material 

levantado, o estabelecimento dos padrões existentes e as relações e inferências sobre eles. Para 

a análise e tratamento dos dados será utilizada a metodologia de análise de conteúdo Bardin 

(1979).  

Esta pesquisadora acredita que, através desse estudo, será possível compreender o processo 

educacional do ensino superior em computação e auxiliar na busca de uma educação mais 

integrada que considere o PENSAR (dimensão cognitiva), o AGIR (dimensão psicomotora) e o 

SENTIR (dimensão afetiva) de educadores e educandos. 
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Título: Porque escolhemos o curso de pedagogia? O estudante com a palavra.  

Resumo: 

Com o fim do concurso de vestibular na UNIRIO e sua adesão total ao Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM) os estudantes que se matriculam no curso de Pedagogia desta 

universidade têm mudado de expectativas quanto à sua formação. O que tínhamos há cerca de 

dez anos eram estudantes que fundamentalmente esperavam obter conhecimentos com a 

finalidade de se tornarem professores. O projeto pedagógico do curso, nesta época, respondia a 

tal demanda. Atualmente, essa expectativa mudou e encontramos pessoas que chegam a nosso 

curso expressando diferentes desejos, até mesmo o de não permanecer conosco e frequentar 

outra graduação, como Direito, Psicologia, Medicina, Ciências Políticas, por exemplo. Um fato 

novo na população ingressante é a presença de pessoas que já se aposentaram e que retornam à 

universidade com uma perspectiva que não envolve preocupações com o mercado de trabalho. 

Por outro lado, já no início do curso temos observado um número razoável de estudantes 

evadidos, assim como há outros que se formam e que declaram ter se apaixonado pelas 

questões da Educação com as quais entraram em contato. Apesar dessas observações, 

consideramos insuficiente o conhecimento que a universidade tem a respeito de seus alunos. Os 

dados disponíveis tornam-se puramente estatísticas, que homogeneizam as singularidades do 

alunado, que passamos a conhecer quando de sua chegada. Tais instrumentos não são 

suficientes para expressar as experiências e desejos destes jovens. Pensamos que seria 

proveitoso irmos ao encontro dessas pessoas e de seus processos subjetivos para podermos 

estabelecer relações educativas que não apenas envolvam o conhecimento transmitido, mas que 

levem em conta aquele que não é acumulado no tempo, mas que se renova a cada semestre 

letivo. 

O trabalho investigativo relata nossa experiência e a de um grupo de alunos dos cursos de 

Pedagogia e Biblioteconomia da UNIRIO, que participaram de um processo de escuta de 

depoimentos de novos estudantes no curso de Pedagogia. Nosso objetivo era o de compreender 



os motivos pelos quais os ingressantes realizam esta escolha, dada a evasão já citada. 

Pretendemos nos aproximar de suas subjetividades, a fim de compreender suas possíveis 

escolhas e verificar o quão assujeitados estariam a fatores alheios a seu próprio desejo e sua 

própria escolha, por exemplo pressões familiares ou normas institucionais. Todos os 

depoimentos foram gravados em imagem, o objetivo final sendo a produção de um 

documentário com este material. As narrativas partiram da seguinte pergunta: “porque você 

escolheu o curso de Pedagogia da UNIRIO?”. Trabalhamos usando como referencial 

metodológico as “histórias de vida” e a gravação de imagem e som visou, de início, captar 

expressões e tonalidades destes sujeitos, já que entrevistas não oferecem a possibilidade de 

estarmos sensíveis às nuances das falas dos sujeitos em foco. A análise do material recolhido é 

feita numa ótica foucaultiana, considerando suas diferentes noções de resistência e de 

assujeitamento. 

Nossa problemática tem caráter original, pois não encontramos na literatura nenhuma 

referência que envolva estudos sobre as pessoas jovens e adultas que ingressam no curso de 

Pedagogia. 
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Título: Pensamento complexo aplicado ao ensino de língua na educação superior: estudo das 

estratégias utilizadas por universitários em busca da clareza textual 

Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi encontrar novos direcionamentos para o ensino de língua na 

educação superior, entendida como um espaço dinâmico atrelado às condições históricas e 

socioculturais. Nossa hipótese básica é de que um número considerável de jovens ingressantes 

no ensino universitário não redige com clareza por falta do domínio das estruturas linguísticas, 

o que decorre, a nosso ver, de um equívoco na concepção de língua sob a qual foram educados. 

Com o intuito de compreender as estratégias utilizadas por universitários, para organizar com 

clareza as suas ideias, recorremos às perspectivas funcional e cognitivista, uma vez que 

partilham a noção de que a língua é parte da cognição humana, devendo, pois, ser estudada em 



função do contexto sociocomunicativo. O corpus de investigação constitui-se de textos escritos 

por alunos de Direito, visto que deles serão exigidas habilidades pragmático-discursivas 

capazes de corresponder aos anseios de seus clientes e jurisdicionados. Nossa amostra resultou 

de atividades de reescrita de textos confusos e/ou ambíguos oferecidos aos graduandos em sala 

de aula. A proposta de refacção foi baseada no paradigma dos sistemas complexos, que, grosso 

modo, define-se como o estudo de fenômenos que emergem de uma coleção de elementos que 

interagem. De maneira análoga, entende-se que o ensino é, por natureza, atividade complexa 

que se compõe de vários elementos entrelaçados em processo, cuja parte essencial é a 

linguagem. Desse modo, os universitários foram levados a buscar soluções de clareza, 

procurando orientação de reescrita somente no princípio da complexidade de passar da 

desordem (caos) para a ordem. Em consonância com numerosos estudos sobre a difusão das 

teorias do caos e da complexidade nas diversas áreas do conhecimento, a relevância desta 

pesquisa está em demonstrar como se aplicam conceitos desse aparato teórico ao ensino de 

língua também. 
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Título: Universidade e modernidade: a idéia e seus modos de trabalho 

Resumo: 

O objetivo da investigação é o de propor algumas reflexões acerca de uma assim chamada 

“crise da universidade”. A base dessas meditações é a idéia de universidade, tal como 

concebida pela intelectualidade filosófica alemã e cuja premissa central é: uma instituição só 

manterá seus modos de trabalho de forma coerente na medida em que seja capaz de encarnar a 

idéia que lhe é inerente. Essa premissa remete a uma concepção moderna de ensino superior 

marcada por uma profunda crise: em lugar da autonomia especulativa do saber, a disposição 

instrumental da universidade como provedora de mão-de-obra profissional. O estudo baseou-se 

numa metodologia estrita, a saber, a reconstituição da idéia de universidade moderna e seus 

modos de trabalho, de maneira que a interpretação consistiu em reaprender, conforme a 

intenção dos autores discutidos (Kant, Weber, Ringer), uma ordem argumentativa sem jamais 



separar as teses dos movimentos que as produziram. Com isso, pondera-se ser pertinente a 

discussão aqui levantada porque ela é capaz de colocar em destaque ao menos um ponto 

importante: ao abandonarmos a idéia moderna de universidade, abandonamos também uma 

forte consciência da universidade enquanto corpo e o excedente utópico inerente à sua idéia, 

que manteve ao seu lado um forte poder crítico. 
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Título: O uso das metáforas nos processos de ensinar e aprender no ensino superior 

Resumo: 

As Instituições de Ensino Superior começaram a olhar para os seus resultados académicos e a 

desenvolver algumas iniciativas que se inscrevem sob o rótulo mais lato da investigação sobre 

as suas atividades pedagógicas. Tal acontece em virtude da preocupação crescente com a 

qualidade das aprendizagens que promove e pelos efeitos destas na perceção externa do serviço 

que essas Instituições prestam. 

Dar ênfase às questões pedagógicas do Ensino Superior, centrando-se a demanda na estrutura 

dos raciocínios que “habitam” a sala de aula neste grau de ensino é a finalidade mais ampla 

para a qual o projeto, a que esta comunicação se reporta, quer contribuir. De um modo mais 

objetivo, a apresentação que se propõe incide sobre a importância do raciocínio por analogia, e 

do uso específico das metáforas como veículo de aprendizagem e elemento indutor do aumento 

de conhecimento neste nível de ensino. 

A educação é um campo onde as metáforas desempenham um papel fundamental, quer para 

identificar as dinâmicas dos processos educativos, quer para explicitar e tipificar as funções de 

alguns atores educativos (Magalhães & Stoer,2007; Jensen,2006; Patchen &Crawford, 2011). 



No conjunto das metáforas referidas por estes autores podemos identificar dois dos mais 

importantes usos que são cometidos às metáforas: o uso constituinte ou fundacional de 

conceitos e um uso de cariz mais comunicacional, oriundo da dificuldade da demonstração. 

O projeto que se apresenta consiste num estudo de caso centrado no uso das metáforas no 

ensino superior. Pretende-se estudar de que modo e com que eficácia as metáforas são 

utilizadas como modos explicativos e interpretativos de fenómenos científicos, quer do ponto 

de vista da sua produção, quer do ponto de vista do seu ensino e aprendizagem. Tomando como 

pressuposto uma abordagem hermenêutica, que centra a metáfora no discurso e não na palavra 

ou na frase, o projeto consubstancia-se na análise dos modos como uma Unidade curricular 

particular vive de metáforas e promove a partir delas a compreensão dos conteúdos 

curriculares. A opção de recorrer a um estudo de caso, decorre do facto que estudar as 

metáforas, quer do ponto de vista do seu uso na produção de conhecimento, quer do ponto de 

vista da aprendizagem, supõe entrar dentro da estrutura epistémica do campo científico em 

causa, bem assim como dentro dos processos de reorganização conceptual que o professor 

mobiliza para promover as aprendizagens dos estudantes a seu cargo. O caso é uma Unidade 

Curricular (UC), de cariz teorético, que é estruturante do Curso de Doutoramento em Ciências 

da Educação e tem, por isso, uma componente inquisitiva no Ensino Superior. 

O uso das analogias e das metáforas têm merecido algum interesse como potenciadoras da 

aprendizagem, mormente das ciências e sobretudo nos ensinos básico e secundário. (Low, 

Littlemore & Koester, 2008; Pramling,2011). Todavia é muito menor o esforço investigativo 

que toma o Ensino Superior como o seu campo de análise pelo que tal sustenta a pertinência da 

investigação.  
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Título: A inclusão dos espaços de educação não formal nos estágios curriculares no curso de 

licenciatura de matemática 

Resumo: 

Desenvolveu-se uma reflexão sobre a inclusão de espaços de educação não formal nos 

currículos oficiais dos cursos de licenciatura em Matemática da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, MUNICÍPIO DE Teófilo Otoni, pertencente ao 

Vale do Mucuri, região com IDH (índice de desenvolvimento humano) de 0.68% um dos mais 

baixos do Estado DE MINAS GERAIS. Nosso objetivo é identificar a contribuição de espaços 

não formais de educação na formação de professores de matemática. Desde 2010, incluimos no 

Projeto de Estágio uma disciplina exclusiva as práticas docentes desenvolvidas em espaços de 

divulgação científica como museus ou centros de ciência. A escolha por museus se deve ao fato 

de ser um lugar de múltiplas interpretações, sendo por isso mesmo, desafiado ao enfrentamento 

dos limites de seu acervo e de suas diferentes formas de uso. Associado a essa idéia de explorar 

espaços de educação não formal amparados pelas concepções de Tardif (2000) que destaca 

dentre as tarefas dos pesquisadores responsáveis pela formação docente a proposta de ações 

úteis a prática profissional no meio universitário. Nesse sentido, compreendemos que em pleno 

século XXI a formação de docentes qualificados para atuar, reconhecer e trabalhar em espaços 

de educação não formal é imprescindível, já que desenvolve competências e habilidades 

envolvendo conceitos de interdisciplinaridade e interatividade. Corroborando com a á 

concepção de espaços de educação não formal, Marandino (2003) considera tais espaços como 

qualquer atividade organizada fora do sistema formal de educação, operando separadamente ou 

como parte de uma atividade mais ampla, que pretende servir ao público previamente 

identificado como aprendiz e que possui objetivo de aprendizagem. A pesquisadora ressalta 

que nesses espaços, ocorre a construção de saberes estimulada por situações inéditas e 

intencionais que são apresentadas nas exposições e atrações neles propostas. Desde 2010, 04 

turmas participaram desse programa que apresenta uma estrutura envolvendo visitas virtuais, 

experiências em participação em eventos de divulgação e/ou popularização da ciência como 

feira de ciências e outros, a visitas presenciais a museus e centros de ciência. Relatórios 



produzidos refletem a visão interdisciplinar identificada pelos alunos proporcionada pelos 

espaços de educação não formal, bem como a presença da interatividade nas exposições que é 

vista como necessária nas atividades desenvolvidas nos espaços de educação formal. 
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Título: A visão dos alunos de engenharia sobre a prática pedagógica dos professores 

Resumo: 

A crescente demanda por engenheiros na atual sociedade em constante transformação 

tecnológica tem pressionado governos e instituições de ensino a atrair novos alunos de 

engenharia, bem como manter os atuais. Busca-se ainda um ensino capaz de formar 

profissionais mais qualificados, mediante cursos que se adaptem constantemente às 

necessidades presentes e futuras da sociedade. Esta situação motiva estudos sobre a 

competência do professor do ensino superior para lidar com as transformações e demandas de 

um ensino focado na aprendizagem do aluno e aponta para a necessidade de discutir não 

somente o conhecimento que o professor possui sobre o conteúdo da disciplina (saber 

científico), mas o conhecimento pedagógico, ou seja, a maneira adequada de trabalhar os 

conteúdos das diversas disciplinas. Portanto, o objetivo desse estudo foi identificar as 

estratégias de ensino e aprendizagem mais utilizadas pelos professores de uma universidade 



pública no sul do Brasil a partir da perspectiva dos alunos de quatro cursos de engenharia de 

cinco anos. O estudo distingue os diferentes tipos de estratégias mais frequentemente discutidas 

na literatura educacional e, particularmente, no ensino de engenharia, define a aprendizagem 

ativa e aborda as diferentes estratégias de ensino utilizadas pelos professores dos cursos 

amostrados. A investigação sobre as práticas pedagógicas no ensino superior, em especial, nas 

Engenharias, se fez através de metodologia de pesquisa descritiva do tipo levantamento 

quantitativo. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com escalas do tipo Likert 

para avaliar diferentes aspectos do processo de ensino e aprendizagem e foi aplicado a uma 

amostra de 252 estudantes dos dois últimos anos de engenharia. Embora a literatura estudada 

destaque a relevância da aprendizagem ativa, os resultados obtidos neste estudo mostram que 

as metodologias mais utilizadas são as metodologias centradas no professor, portanto, 

tradicionais. Estes resultados são discutidos em relação ao uso da aprendizagem ativa. O estudo 

revela ainda a importância de se conhecer a visão dos alunos para identificar situações que 

possam ser utilizadas para modificar a ação dos professores em sala de aula. 
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Título: As virtualidades de métodos ativos de aprendizagem no quadro de uma pedagogia 

centrada no estudante: O caso de uma UC do 1.º Ciclo do MIP 

Resumo: 

Por imperativo da adequação dos planos de estudos aos princípios enunciados na Declaração de 

Bolonha, a revisão curricular do curso de Psicologia na Universidade do Porto fez-se 

acompanhar da necessidade de reconversão das anteriores disciplinas no contexto de uma 

preocupação com a formação de profissionais verdadeiramente capacitados para o exercício da 

psicologia nas suas mais diversas formas de expressão no mercado de trabalho ou, pelo menos, 

como é propósito do 1.º ciclo do Mestrado Integrado em Psicologia, suficientemente 

preparados para mobilizar as aprendizagens realizadas no sentido da optimização do 

desempenho pessoal em atividades fora do domínio específico da Psicologia. Na linha do 



último objetivo, uma das Unidades Curriculares do 1.º ciclo foi organizada de forma 

especialmente responsiva à premissa da transferabilidade dos saberes adquiridos pelo que, 

tanto o seu conteúdo programático como a metodologia pedagógica adotada - uma metodologia 

ativa, centrada no estudante e fortemente orientada para o "aprender a aprender" na lógica do 

"aprender fazendo" -, procuram corresponder aos requisitos de Bolonha no que se refere à 

ênfase (1) no desenvolvimento de competências, (2) na aprendizagem autónoma e (3) na 

aproximação dos saberes a adquirir aos interesses dos estudantes, às novas circunstâncias da 

realidade contemporânea e às necessidades de sociedades multiculturais. Considerando tratar-

se de um bom exemplo em termos de prática pedagógica propõe-se, através da comunicação a 

apresentar, caracterizar multidimensionalmente a Unidade Curricular em causa e demonstrar de 

que modo as opções que, pedagogicamente, a enquadram e configuram são estruturantes e 

facilitadoras (dos resultados) das aprendizagens que nela se procura (consegue?) promover. 
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Título: A Educação Especial nos cursos de formação de professores a nível superior: 

debatendo a docência universitária 

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo debater a respeito da docência no ensino superior, enfocando a 

proposta de educação inclusiva e a inserção da disciplina de Educação Especial na formação 

dos profissionais das licenciaturas. Por meio de um estudo bibliográfico na área, assim como 

das políticas públicas brasileiras que subsidiam as ações na perspectiva da educação inclusiva e 

na educação especial nas licenciaturas, procura-se realizar um debate com enfoque qualitativo. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 



(BRASIL, 2008), a educação especial deve ser transversal em todos os níveis de ensino, desde 

a educação infantil até o ensino superior, garantindo aos estudantes a continuidade da 

escolarização nos níveis mais elevados. Nesse sentido, também o professor do ensino superior 

precisa estar preparado para trabalhar na perspectiva inclusiva. Entende-se que a inserção da 

disciplina que aborda a temática da Educação Especial nos cursos de licenciatura demonstra 

um progresso tendo em vista a qualificação da educação para todos os alunos, inclusive dos 

alunos com deficiências e altas habilidade/superdotação, precisando uma revisão curricular dos 

cursos de formação de professores. Desde a Portaria n.1793 (BRASIL, 1994) recomenda a 

inclusão de disciplina que trate dos “aspectos ético-políticos da integração das pessoas 

portadoras de necessidades educativas especiais” nos Cursos de Pedagogia, Psicologia e em 

todas as Licenciaturas. Posteriormente, de acordo com as Diretrizes Curriculares - Parecer 

CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP nº 1/2002, estes imprimem novos objetivos aos 

currículos dos cursos de licenciaturas e respaldam a existência de conteúdos sobre alunos com 

necessidades educacionais especiais. Acredita-se que a preparação dos professores que atuam 

na docência do ensino superior numa perspectiva inclusiva também precisa acontecer, no 

sentido de que o ensino em todas disciplinas dos cursos de licenciaturas tenham em vista uma 

educação inclusiva, considerando as especificidades de cada aluno. A universidade tem um 

papel muito importante na formação dos profissionais que estarão atuando na educação dos 

sujeitos, e por isso vivenciar esta experiência inclusiva dentro do seu lócus de formação 

possibilita um olhar diferenciado para suas práticas educacionais. Assim, a relevância da 

preparação dos professores no planejamento e desenvolvimento de práticas na docência 

universitária que considerem as especificidades de cada sujeito também no ensino superior, de 

forma a incentivá-los a perceber o processo inclusivo como parte das suas vivências. Além 

disso, a docência universitária implica em pesquisa, estudo e preparação contínua para a prática 

pedagógica. Desse modo, a docência universitária vem se constituindo ao longo dos anos como 

um campo desafiante, que interpela o professor a vislumbrar novos saberes e práticas, de 

maneira mais interdisciplinar, e que necessita ser repensado. Assim, acredita-se que este 

trabalho pode contribuir para problematizar aspectos que parecem evidentes – práticas 

inclusivas no ensino superior –, mas que acontecem de maneira ainda lenta e questionadora, 

descortinando novos olhares para a docência no ensino superior. 
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Título: “Quase-turista”: alternativas pedagógicas de inclusão conceitual 

Resumo: 

Trata-se de trabalho voltado a alternativas pedagógicas que levem em conta a contextualização 

necessária à construção do conhecimento. Toma-se como suporte a afirmação de Maturana e 

Varela de que “viver é conhecer” (em A árvore do Conhecimento, atualmente em 10a edição, 

no Brasil), ou seja, de que a cognição está na base do viver, e, por extensão e complementação, 

de que o viver está na base do conhecer. Assim, considera-se a cognição como relação 

interativa, expressando o caráter interligado entre viver, fazer e conhecer. 

Na esteira desse pensamento, considera-se que a desqualificação, no processo de ensino-

aprendizagem, de experiências vividas, imaginários expressos e conhecimentos construídos 

pelos estudantes, pode estar associada a processos de sofrimento escolar. Nesse sentido, 

buscam-se alternativas para que a experiência do estudante seja não apenas confrontada, mas 

incorporada criticamente ao conhecimento construído na Universidade. 

Toma-se como exemplo as inquietações conceituais relacionadas à contraposição entre noções 

correntes no estudo do Turismo, e classificações auto-atribuídas por estudantes universitários 

residentes em “cidades-satélites” da capital brasileira, em “visita” a locais expressivos da 

capital – Brasília, desconhecidos ou não habituais para eles. Com efeito, a Organização 

Mundial do Turismo define um arcabouço conceitual aceito internacionalmente como oficial, a 

partir do qual se reconhecem as categorias de turistas, excursionistas e viajantes. Segundo tais 

conceitos, aqueles estudantes não são “turistas” - estritamente, seriam “excursionistas” ou, em 

alguns casos, “visitantes”. No entanto, muitos deles se classificavam como “quase-turistas”. 

Esse “quase” revelava certa inquietação acadêmica quanto à adequação do conceito. Mas, nas 

conversas mantidas com esses estudantes, observou-se que a inquietação vinha, mais, do 

confronto entre “sentir-se de fora” ou de “sentir-se parte” de Brasília. 

Discute-se, nesta Comunicação, a opção de incorporar essas auto-classificações aos conceitos 

existentes, estimulando pesquisas sobre definições além das oficiais, como, por exemplo, sobre 

os desafios apontados por estudiosos como Susana Gastal (em “Turismo, Imagens e 

Imaginários”, de 2006), em que se destaca: “falar em turismo significará fazer referência 

àquelas pessoas que saem das suas rotinas espaciais e temporais por um período de tempo 



determinado”. 
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Título: A inserção da modalidade semipresencial em um curso de graduação da Região 

Serrana do Rio de Janeiro e suas consequências no trabalho docente em EAD 

Resumo: 

O estudo realiza uma investigação sobre educação a distância (EAD) tendo como foco o Curso 

de Pedagogia do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), localizado na Cidade de 

Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, que passou a ofertar 20% da carga horária a 

distância em função da implantação da modalidade de ensino semipresencial no ano de 2007. 

Desde a implantação até a conclusão da pesquisa foram realizados cursos de capacitação para 

os docentes, tendo como proposta discutir a utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 

Assim, procura-se responder as seguintes questões: Como a inserção da modalidade 

semipresencial alterou a proposta pedagógica e o trabalho docente no Curso de Pedagogia da 

instituição? Em que consiste o curso de capacitação para os docentes e como ele é oferecido? A 

pesquisa adotada, além de levantamentos de dados quantitativos, é de cunho exploratório, 

caracterizada pelo estudo de caso e tem por aporte estudos e publicações de pesquisadores 

sobre EAD, bem como autores que contribuíram para o entendimento da modalidade 

semipresencial. Como técnica de coleta dados utiliza-se a aplicação de questionário, 

disponibilizado no próprio Ambiente Moodle, com perguntas abertas e de múltipla escolha para 

seis professores que lecionavam disciplinas semipresenciais, visando à obtenção de 

informações sobre o período em que realizaram o curso de capacitação. O que se percebe é que 



a modalidade de ensino baseada na EAD está em expansão no Brasil. Os dados quantitativos 

sobre cursos ofertados, matrículas, instituições que oferecem cursos em EAD, dentre outros, 

demonstram a necessidade de ações públicas e privadas voltadas para o entendimento da 

atuação deste segmento. O que o estudo registra é que ainda persiste a visão “tecnicista” do uso 

da tecnologia, ou seja, existe certa predominância em simplesmente saber se o discente sabe 

utilizar a máquina (ligar, desligar, executar programas, etc.), quando se deveria ter atenção para 

uma ação pedagógica efetiva. Preocupações com aspectos relacionados à infra-estrutura são 

importantes, mas aquele que deveria estar diretamente envolvido com as propostas, o docente, 

deve ser inserido diretamente nas discussões, pois sua participação é essencial para que a 

qualidade dos cursos ofertados não fique limitada somente às questões técnico-operacionais, 

mas, também, aos aspectos pedagógicos que fazem a diferença entre um curso “com” ou “sem” 

qualidade. Para isso, capacitar o docente é essencial, pois como participar de algo do qual não 

se conhece? Talvez a resposta de outras pesquisas que envolvam a resistência dos professores 

sobre as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) tenha, nesta questão, um ponto 

importante a ser levado em consideração. Avaliar aspectos como: evolução histórica, 

iniciativas e ações públicas e privadas em desenvolvimento e, principalmente, o papel do 

docente, são questões que devem constar em pesquisas e estudos sobre EAD. 
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contexto universitario 

Resumo: 

Introducción y relevancia del trabajo: 

El informe sobre la convergencia de las enseñanzas en el EEES llevado a cabo por el grupo de 

Magisterio en colaboración con la ANECA, se pone de manifiesto que la formación inicial de 

las titulaciones de Magisterio ha de reforzar las conexiones entre los contenidos teóricos y sus 

aplicaciones prácticas. Asimismo indica que esta formación ha de ser coherente con la realidad 

educativa, desarrollando contenidos y actividades de un mayor realismo: más formación 



práctica y trabajo de campo con casos reales. Las asignaturas deberían basar sus metodologías 

en casos prácticos y experiencias, en las que los aprendizajes tuvieran más que ver con el 

“saber hacer”. 

Por otro lado, se destaca la importancia del desarrollo de competencias que se consideran 

básicas para los maestros: la capacidad de comunicación oral, el trabajo en equipo y la 

creatividad. 

En relación al área de música, la inclusión de las TIC dentro del currículo fomenta y facilita un 

aprendizaje que permite desarrollar la capacidad creativa permitiendo que se desarrollen 

actividades compositivas o estableciendo vínculos entre diferentes manifestaciones artísticas y 

la música. 

En la enseñanza musical, se tiende a compartimentar el fenómeno musical en diferentes 

aspectos: melódico, armónico, rítmico, etc… sin embargo a través de la composición los 

alumnos pueden ver las relaciones que se establecen entre los distintos elementos musicales 

ofreciendo una visión holística del fenómeno 

Objetivos: 

El objetivo del proyecto era el de aplicar un nuevo enfoque metodológico basado en el 

desarrollo de un proyecto creativo-musical que permitió a los alumnos adquirir los 

conocimientos musicales y procedimentales-tecnológicos necesarios para la superación de las 

asignaturas de: Tecnología Musical y Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica. 

Método de trabajo: 

Se puso en práctica una metodología en el que el aprendizaje de contenidos musicales y 

tecnológicos se enfocó desde la actividad creativa. 

Dicha metodología estuvo basada en: 

Trabajo en equipo Seguimiento tutorizado de las tareas. Uso de nuevas tecnologías aplicadas al 

aprendizaje Evaluación por proyecto  

En una primera fase los alumnos recibieron una serie de sesiones formativas en forma de taller 

sobre el uso y las tipologías de los diferentes recursos tecnológicos que pueden ser aplicados en 

la enseñanza de la música, así como se les instruyó en el uso de diferentes programas 

específicos utilizados en la composición, creación musical y tratamiento de ondas sonoras. 

Durante el desarrollo del curso, se formaron grupos de trabajo con el fin de que se organizara el 

trabajo de una manera más estructurada y eficaz. 

El producto final fue la composición y puesta en escena de un Cuento Musical destinado al 



ciclo de Infantil. 
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Título: A investigação-ação como forma de gerar reflexão crítica: estudo desenvolvido num 

doutoramento em liderança educacional 

Resumo: 

Neste artigo as autoras descrevem e discutem o desenvolvimento de uma comunidade de 

inquiry em ambiente online, no âmbito de um programa doutoral em liderança educacional. O 

programa centra-se na investigação avançada e no desenvolvimento de processos reflexivos 

necessários à análise, reflexão e tomada de decisão em contextos profissionais complexos. 

Neste cenário, torna-se necessário desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre as 

práticas e o sentido de auto-eficácia visando criar soluções para problemas.   

Este estudo tem em conta, por um lado, resultados de investigações que se situam na 

perspetiva de Marcus Foth sobre a investigação-ação em rede em que se procura compreender 

como ocorre a mudança social e a interação numa dada comunidade e, por outro, considera os 

estudos desenvolvidos por Christopher Day no âmbito de ações de liderança e dos padrões de 

ação que sustentam a eficácia nas escolas. Nesta linha, as autoras argumentam sobre a 

pertinência de uma abordagem assente no envolvimento dos profissionais num processo 

colectivo de inquiry e reflexão deliberada. 

O ponto de partida foi o desenvolvimento de uma unidade curricular que conciliou diversas 

atividades: discussão em fórum; construção colaborativa de documentos utilizando a wiki; 

elaboração de um blogue centrado na temática da investigação-ação e liderança educacional. 

As interacções nos fóruns, o blogue e as diversas produções escritas dos profissionais 

constituem o suporte empírico para o estudo e foram analisados com recurso a diferentes 

métodos de análise qualitativa, como a análise de conteúdo ou a análise crítica do discurso. A 



investigação-ação constituiu-se assim, simultaneamente, como temática central do trabalho 

desta comunidade de inquiry e como background teórico para a análise que aqui apresentamos 

e discutimos. 

Centramos o debate, concretamente, em torno de questões como: as tendências de pensamento 

sobre investigação-ação (tendências e diferentes concetualizações); a legitimação da 

investigação-ação (posição do investigador, validade e generalização, dilemas éticos); o papel 

da investigação-ação na sustentabilidade das práticas educativas (perspetivando os processos 

de eficiência nas escolas e o contributo da investigação-ação no desenvolvimento de boas 

práticas neste domínio). Será, também, apresentada a avaliação dos estudantes sobre esta 

abordagem pedagógica e o modo como foi desenvolvida em ambiente online no âmbito do 

programa doutoral. Este debate pretende constituir-se como um contributo no domínio da 

investigação-ação, simultaneamente, enquanto temática central do trabalho da comunidade de 

inquiry analisada e enquanto background teórico da análise. 
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Título: O teatro como ferramenta pedagógica nas Ciências da Nutrição 

Resumo: 

Diferentes autores têm vindo a questionar a abrangência da formação universitária na área das 

ciências da saúde. Nomeadamente pela incapacidade de se formarem profissionais capazes de 

construir alianças a vários níveis, com o objetivo de transformar os ambientes onde atuam. 

A capacitação dos estudantes pré-graduados para uma melhor interacção com o seu público-

alvo foi ensaiada na licenciatura em Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, na 

Unidade de Curricular (UC) de Projeto de Comunicação durante um semestre que culminou na 



montagem e realização de um espetáculo de teatro 

Esta primeira experiência prática no domínio da comunicação através da expressão dramática 

ocorreu no ano letivo de 2010/2011 e nasceu da necessidade pressentida de capacitar os futuros 

nutricionistas para a utilização de técnicas inovadoras de educação que, pelo seu carácter 

iminentemente lúdico e criativo, se tornam, por um lado, mais apelativas para o público, e por 

outro, mais eficazes do ponto de vista da tomada de consciência para a mudança de 

comportamentos alimentares. A metodologia explorada foi o “teatro-debate” que tem sido 

utilizada para trabalhar diversos temas na área da saúde, levando os espetadores a refletir sobre 

os problemas que enfrentam e sobre as possíveis formas de os resolver. 

Metodologicamente, na primeira semana do semestre curricular, os estudantes tiveram a 

oportunidade de realizar um trabalho intensivo (incluiu 3 sessões práticas de cerca de duas 

horas cada) com uma companhia de teatro especializada neste tipo de metodologia, tendo 

vivenciado de forma sequencial as diversas fases do processo de conceção desta forma de 

comunicar. Na primeira sessão, grupos de cerca de 30 estudantes, participaram numa ação de 

iniciação à dramatização, tendo sido realizados vários exercícios que incluíram técnicas de 

expressão dramática, corporal e vocal. Numa segunda sessão, assistiram a um espetáculo 

previamente preparado, tendo tido a possibilidade de contracenar com os atores, assumindo o 

papel de público, de forma a se familiarizarem com a metodologia. Posteriormente, em grupos 

menores (de cerca de 8 elementos), os estudantes construíram a sua própria peça de teatro-

debate. Definiram o “problema” a trabalhar (a obesidade), debateram amplamente a questão e 

encontraram uma forma de a teatralizar, de maneira a que o público pudesse ter um papel ativo. 

Na terceira e última sessão deste trabalho, todos os grupos de estudantes apresentaram o teatro-

debate que construíram. Posteriormente analisaram com os pares e formadores da companhia 

de teatro, os sucessos e os insucessos obtidos e a forma de os ultrapassar. A “resistência” 

oferecida inicialmente pelos estudantes a esta abordagem que pressupõe alguma “exposição 

individual” deu lugar, no decorrer do processo, a manifestações de entusiasmo por parte dos 

estudantes que, no final, afirmaram ter esta experiência constituído uma mais-valia na sua 

formação em Ciências da Nutrição. 

Consideramos esta experiência marcante para os estudantes tendo proporcionado novas 

competências que foram visíveis ao longo do semestre. No entanto, esta abordagem de ensino 

necessita de ser avaliada, de modo a sustentar este tipo de investimento pedagógico nos 

próximos anos. 

Palavras-chave: Nutrição; Obesidade; Teatro; Teatro-debate Comunicação; Educação 

Alimentar. 
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Título: Extensão universitária e docência: uma relação dialética 

Resumo: 

O projeto de extensão “Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira- Planaltina,DF” 

envolve estudantes da Licenciatura em Ciências Naturais e do Curso de Gestão Ambiental da 

Universidade de Brasília. Este projeto surgiu como uma possibilidade de consolidar uma 

cultura de relação equilibrada entre homem e natureza destacando que esse equilíbrio é uma 

necessidade da sociedade contemporânea, que somente poderá ser alcançado se contar com um 

processo educativo sistemático, mediador de ações significativas para a sociedade em geral. 

Entretanto, o diferencial do projeto não se dá sobre a perspectiva que aborda acerca da 

educação ambiental, mas pela importância que atribui às atividades extensionistas como 

mecanismo de formação na educação superior. Por meio do projeto além das análises acerca da 

importância da educação ambiental na construção de respostas críticas à forma predatória 

estimulada pelo processo produtivo em curso, busca-se evidenciar que novas exigências são 

demandadas na formação do professor de Ciências Naturais e do Gestor Ambiental e que esta 

formação deve incorporar a articulação contínua das reflexões teóricas e práticas com a 

realidade social com vistas à construção de uma nova postura dos indivíduos com o meio em 

que eles estão inseridos. Nesse sentido, o desenvolvimento do projeto oportuniza a 

aproximação do saber pedagógico aos saberes específicos da área de conhecimento para a 

formação de um educador crítico; formar um professor de Ciências e um Gestor Ambiental 

capazes de interrogar a realidade e de articular os saberes específicos às práticas sociais 

vigentes na comunidade. O projeto conta com a participação de estudantes, professores e 

equipe pedagógica de uma escola de Educação Básica do Distrito Federal (Centro de Ensino 

Fundamental 04 de Planaltina), dos estudantes universitárias dos cursos já referidos, de 

educadores ambientais que atuam na Estação Ecológica de Águas Emendadas (área de 

preservação ambiental) localizada na região e de comunicadores sociais da rádio comunitária 

Utopia-FM. As ações de extensão são desenvolvidas a partir de pesquisas de abordagem 



qualitativa, e utiliza simultaneamente instrumentos de coleta de dados quantitativos e 

qualitativos como o survey e a observação. Utiliza, também, a pesquisa de opinião, que 

possibilita aos estudantes a participação na construção coletiva dos instrumentos 

(questionários), quanto ao assumir um posicionamento diante do tema em estudo. Outro 

significado agregado a esta metodologia de pesquisa refere-se ao fato que na troca de opiniões 

os participantes podem compreender como as visões de mundo são construídas socialmente, 

como se dão os conflitos e mediações nessa construção e, que estas visões podem ser 

desconstruídas. Isto é, busca-se construir e desconstruir as redes que envolvem os diferentes 

aspectos relativos ao sujeito e ao objeto, quer sejam de âmbito social, histórico, cultural, 

político e econômico. Por fim, importa destacar que as atividades extensionistas no contexto da 

formação profissional oportunizam novas formas de desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem apostando na pesquisa como ferramenta da docência e da aprendizagem e, em 

diferentes linguagens, a exemplo da linguagem radiofônica como mecanismos articuladores 

dos domínios teóricos práticos para a intervenção sobre a realidade. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Docência; Atividades Extensionistas. 

ID/ Referência: 427 

 

8.116. 

Autor/a (es/as):  

Passoni, Taisa Pinetti  

Audi, Luciana Cristina da Costa  

Universidade do Estado da Bahia 

Título: Programa institucional de iniciação à docência em um curso de letras-inglês: relações 

de alteridade na (re)construção de sentidos dos processos de formação de professores  

Resumo: 

Esta comunicação pretende discorrer acerca dos modos de trabalho pedagógico desenvolvidos 

um projeto de formação inicial e contínua de professores de Língua Inglesa na perspectiva 

sócio-histórico cultural (VYGOTSKY 1998 e 2000), que se caracteriza essencialmente pela 

busca da superação da dicotomia teoria e prática, com vistas à práxis (MATEUS, 2009), além 

do enfoque na reflexão crítica (GIMENEZ, 2005) como um meio para melhor compreensão 

dos conflitos, com o reconhecimento do outro neste processo (PASSONI, 2010). Para tanto, 

caracterizo o subprojeto de Letras-Inglês da Universidade do Estado da Bahia/Campus X 

/Departamento de Educação, intitulado “Inovação curricular e formação de professores de 



língua estrangeira” - inserido no Programa Institucional de Iniciação à Docência da (PIBID) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - que visa propiciar 

espaços para experiências em sala de aula e em reuniões de discussões e planejamento de aulas, 

por meio de práticas de colaboração entre professores que situam-se em diferentes momentos 

da profissão: professores do Ensino do Superior, professores da Educação Básica e professores 

em formação inicial. O corpus em questão refere-se às interações entre os professores no 

contexto das reuniões de discussão e planejamento de aulas, compondo-se pelas transcrições 

das reuniões realizadas no primeiro semestre de implementação do subprojeto, as quais foram 

analisadas às luzes da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Para este trabalho, apresento a 

categoria “ser com o outro”, a qual indica evidencias discursivas dos participantes acerca dos 

possíveis sentidos constituídos no que se refere ao ensino/aprendizagem de professores em uma 

perspectiva de colaboração, que, segundo Mateus (2005) vai além de estar junto, ou trabalhar 

em conjunto, mas tem a ver com o conceito de alteridade (AMORIM, 2001). Os resultados 

indicam que a questão da alteridade constituída entre os participantes do subprojeto, cria a 

possibilidade dos indivíduos reconhecerem o mundo ao seu redor pelo olhar alheio. 

Compreendendo que as contradições e tensões entre os sujeitos marcam este processo, volta-se 

o olhar para as relações de poder, que segundo Foucault (1979 e 1981 apud FAIRCLOUGH, 

1992) estão implícitas nas práticas sociais cotidianas, e portanto, são expressas essencialmente 

pelo discurso. Desse modo, permite-se o questionamento destas relações de poder 

tradicionalmente cristalizadas entre professores do Ensino do Superior, professores da 

Educação Básica e professores em formação inicial. Questionando estas relações assimétricas - 

que ao longo dos anos distanciam os mundos da escola e da universidade - as análises das 

interações destes professores no subprojeto de língua inglesa, evidenciam a constituição de um 

espaço em que o processo de formação seja pautado pelo empoderamento (MAGALHÃES e 

IBIAPINA, 2009) destes sujeitos, de modo que estes profissionais reflitam acerca de seus 

papéis, no que se refere às tomadas de decisões (GIMENEZ, 2005) que marcam assim a sua 

intencionalidade em uma atuação emancipatória no que tange à partilha de responsabilidades 

em sua formação e em suas atividades dentro da sala de aula. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Inglês; Alteridade. 
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Título: A profissão docente e o curso de pedagogia na Universidade Federal do Tocantins  

Resumo: 

O presente trabalho apresenta a discussão da profissão docente, em Cursos de Pedagogia, como 

um dos elementos que envolvem a complexidade da profissionalização. Entretanto, nos remete 

à relação de significados entre o profissional em formação (sujeito) e a profissão docente 

(objeto), levando-nos a refletir sobre o pensar e o agir, tanto de forma individual como coletiva, 

para compreender o processo educativo e formativo da docência na universidade. Adotamos o 

caminho para construir o diálogo entre conhecimentos, dados e reflexão acerca da profissão 

docente, a partir do materialismo histórico dialético, como método de investigação e de análise, 

uma vez que, esta perspectiva, relaciona as visões de mundo, de valores e de significados que 

permeiam não só o objeto em estudo, mas também a sociedade e os sujeitos envolvidos. A 

coleta de dados foi fundamentada em revisão bibliográfica, análise documental e aplicação de 

questionário aos docentes formadores e discentes dos cursos de Pedagogia. Conforme os dados 

analisados, a proposta de formação, nos cursos de Pedagogia, explicita que ser profissional 

envolve uma relação de produção de conhecimento e sua articulação com aspectos sociais, 

técnicos, culturais, políticos e de existência humana. Desenvolver uma profissão significa 

manifestar uma concepção de vida, de mundo e de sociedade que se expressa no modo de 

pensar e agir do indivíduo em sua própria existência. Identificamos a ênfase de uma vertente 

interativa da docência, que requer a formação do conhecimento teórico metodológico, a inter-

relação com a diversidade cultural e do ato educativo, mas, também, foram manifestadas 

expressões de uma vertente técnico-racional, que busca a solução imediata e pontual de 

problemas educativos sem considerar os contextos sócio-político e pedagógicos da profissão 

(aplicação de técnicas). Neste sentido, a relação entre o sujeito e o objeto e a compreensão da 

profissão docente não são estabelecidas em relações rígidas, mas estão presentes na 

ambiguidade, na contradição e na constante reelaboração do conhecimento, ainda que não se 

alcance o que foi proposto pelo Projeto Pedagógico do Curso. A dinâmica da realidade 

educativa não é compatível com o conformismo ou naturalização de fatos e de teorias, e nos 

incita a pensar o movimento do pensamento e da reflexão acerca das necessidades e interesses 

para enfrentar o fenômeno educativo vivenciado na instituição educativa, como cultura geral e 

profissional para o docente. Para além do conteúdo identificado nos discursos e práticas 



realizadas nos Cursos de Pedagogia da UFT, a contribuição deste trabalho se dá não só no 

sentido de confirmar a coexistência das ambigüidades e incertezas frente à profissão docente, 

no interior da formação inicial de professores, mas, também, por evidenciar aspectos da 

subjetividade dos discentes e docentes, no processo de formação, que se articulam com 

questões estruturais e objetivas da profissão docente, como reformas educacionais, 

precarização e intensificação do trabalho docente, falta de segurança e estímulo para ser 

professor. 

Palavras-chave: Curso de Pedagogia; Profissão Docente; Universidade. 
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Título: Altas habilidades/superdotação na universidade 

Resumo: 

O presente trabalho faz referência a uma pesquisa que esta sendo realizada desde 2010, cuja 

temática versa sobre as altas habilidades no ensino superior e tem como propósito levantar 

indicadores de altas habilidades/superdotação de acadêmicos de quatro cursos de graduação da 

Universidade de Cruz Alta-RS, sendo eles: História, Comunicação Social, Pedagogia e Letras, 

pois ainda não se possuí dados estatísticos oficiais sobre estes cursos. Possuímos nesta mesma 

Universidade um Núcleo de Apoio ao Estudante que presta todo o apoio pedagógico necessário 

para os acadêmicos com necessidades especiais cursarem diferentes cursos, mas o mesmo não 

possui dados estatísticos oficiais sobre as altas habilidades/superdotação. Acredita-se que desta 

forma estaremos somando a este Núcleo informações necessárias e relevantes para seu real 

objetivo e perceber que a verdadeira inclusão dos alunos com altas habilidades somente 

ocorrerá quando a educação compreender os mesmos, buscando respostas a inquietações que 

surgirem realizando pesquisas e produções científicas sobre o tema. Assim as altas 



habilidades/superdotação no ensino superior inscreve-se como o novo nesta pesquisa.Ainda é 

pouco comum, no ambiente universitário, reflexões sobre temáticas referentes às altas 

habilidades/superdotação. E, nesta perspectiva, a pesquisa se inscreve como uma nova 

possibilidade de se olhar para estes sujeitos que não estão sendo ‘reconhecidos’ nos diferentes 

espaços da academia. A reflexão sobre a necessidade de criação de espaços de ensino que 

estimulem a aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos com altas 

habilidades/superdotação, assim como a implementação de espaços de pesquisa nesta área 

mostra permitem vislumbrar um comprometimento com a educação emancipatória e inclusiva. 

Daí a importância de aprofundarmos os estudos acerca desta realidade, com o interesse de 

identificar acadêmicos com altas habilidades/superdotação nos Cursos de Graduação da 

UNICRUZ, suas expectativas, suas capacidades e suas necessidades. Ao investigar e 

reconhecer indicadores de altas habilidades/superdotação entre acadêmicos dos Cursos de 

Graduação da UNICRUZ acreditamos estar fornecendo importantes pistas para garantir, não 

somente o acesso destes sujeitos ao ensino superior, como também, a permanência dos mesmos 

na instituição. 
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Título: Utilização de um programa de saúde oral escolar como ferramenta de ensino de 

medicina dentária preventiva 

Resumo: 

As unidades orgânicas de Medicina Dentária Preventiva e Saúde Oral Comunitária II e III, do 

Mestrado Integrado em Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 

do Porto, têm como objetivo dotar os estudantes de competências que permitam a aplicação de 

medidas preventivas a nível individual e a nível comunitário. A nível comunitário pretende-se 

que o estudante seja capaz de selecionar intervenções e estratégias para a prevenção e controlo 



das doenças orais, planear programas de promoção de Saúde Oral para populações alvo e ainda 

ter a capacidade de monitorizar e avaliar a eficácia de um programa de Saúde Oral. 

O recurso ao Programa de Saúde Oral “Paranhos Sorridente”, como ferramenta pedagógica 

para atingir parte dos objetivos de aprendizagem tem sido utilizada desde 2008 no ensino 

destas unidades curriculares. Aos estudantes é solicitada o planeamento e a realização de uma 

ação de promoção de Saúde Oral nas escolas envolvidas no projeto. Esta ação engloba várias 

vertentes tais como uma componente teórica sobre Saúde Oral e seus determinantes, uma 

componente de motivação e ensino de práticas corretas de higiene oral e adicionalmente uma 

componente de rastreio de problemas orais. Os estudantes são estimulados a encontrar 

estratégias para atingir, de forma adequada, o público-alvo (crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 12 anos). 

A temática relacionada com a Saúde Oral tem sido abordada recorrendo a diversas atividades 

lúdicas cujo tema principal é a patologia oral mais frequente na infância (cárie dentária) e seus 

determinantes. Os estudantes intervêm como atores ou recorrem a personagens do imaginário 

infantil utilizando a combinação de recursos orais, audiovisuais, jogos e métodos de orientação 

direta que estimulam a aprendizagem da temática abordada. 

Ao rastrear as crianças, os estudantes são chamados a monitorizar o programa em 

funcionamento, aspeto de extrema importância em termos de saúde pública. 

A ideia de implementar atividades educativas e preventivas em Saúde Oral, no âmbito de um 

programa de saúde escolar é fundamental na formação académica do futuro médico dentista. 

Isso, tanto pela oportunidade de interação do aluno de medicina dentária com outras 

experiências, quanto pelo crescimento individual e coletivo que uma atividade comunitária 

oferece, o que possibilita ao aluno vivenciar experiências diferentes e enriquecedoras do ponto 

de vista da formação humana e profissional. 
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Título: Discentes universitários em diálogo com docentes do ensino fundamental. caminhando 

entre as ideias: outro modo de trabalho pedagógico 

Resumo: 

Em 1949 Paulo Freire, no Brasil, criticava a formação pedagógica desassociada das 

experiências do processo educativo; dizia de uma formação de professores reduzida a 

informações discursivas, sem contato com a realidade. Sessenta anos após a denúncia de 

Freire, mais precisamente em 2009, Leite, Lima e Monteiro, em Portugal, discutem a pouca 

importância dada a um saber teórico-prático que apóie o trabalho docente no ensino superior. 

Sem um saber consistente, o docente universitário, formador de formadores, não tem 

conseguido colocar a universidade em diálogo com a comunidade educacional que a rodeia. 

Diante destas sinalizações de “faltas” e, a partir das indicações: a) de Freire (1996) sobre os 

saberes necessários à prática educativa no tocante à implicação da docência na discência e 

vice-versa; b) de Perrenoud (2000) quanto às competências básicas para ensinar, sobretudo a 

competência docente de envolver os alunos em atividades de pesquisa; c) de Morin (2001) em 

torno dos saberes necessários à educação, especialmente o saber ensinar as relações mútuas e 

as influências recíprocas. Das indicações de Freire, Perrenoud e Morin, propusemos um modo 

de trabalho pedagógico na perspectiva dialética, buscando o diálogo entre discentes 

universitários e docentes da educação básica. A problemática que embalou nosso estudo foi: há 

possibilidade de diálogo constante, autorreflexivo e propiciador de aprendizagens 

significativas entre alunos do curso de pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia e professores do Ensino Fundamental da Escola Estadual Rural Taylor-Egídio, no 

município de Jaguaquara – Bahia? Nosso objetivo foi buscar um diálogo prazeroso, 

enriquecedor e facilitador de aprendizagens tanto para os discentes universitários quanto para 

os docentes do ensino fundamental. Na tentativa de dar conta do problema e alcançar o 

objetivo, utilizamos a metodologia de pesquisa qualitativa do tipo etnográfico porque todos os 

envolvidos afetamos e fomos afetados durante o processo. Consideramos os resultados de 

grande relevância para o pensar a docência universitária, especialmente a docência nos cursos 

de licenciatura, atrelada às experiências educativas fora da academia. Os resultados oriundos 

das avaliações dos discentes universitários sinalizam, entre outras, a tomada de consciência de 

si e da profissão professor. Da mesma forma relevante enquanto modo pedagógico 



universitário que adentra a escola de ensino fundamental e reanima as práticas docentes, 

muitas vezes invisibilizadas e/ou distantes de saberes e competências indispensáveis ao ensino 

em todos os seus níveis. 
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Título: Poesia visual e artes – propostas metodológicas e investigativas no Ensino Superior 

Artístico 

Resumo: 

Problemática 

A presente comunicação procura evidenciar o trabalho desenvolvido pela autora, no Ensino 

Superior Artístico, Escola Superior de Educação Jean Piaget, Arcozelo / Escola Superior de 

Artes do Porto 2009/2011, Porto, Portugal, com destaque para o uso da (auto) biografia, no 

âmbito do ensino artístico versus poético-visual. Neste sentido, professor e alunos 

desenvolveram diferentes produtos nos campos da Poesia Visual implicando as Artes 

Performativas, numa perspectiva transcultural. A qualidade destes artefactos grafo-semânticos, 

em Arte e Poesia Visual, produzidos em ambiente educativo formal e não formal, deve-se ao 

enquadramento conceptual anteriormente realizado em contexto de sala aula, assente em 

autores que consideramos significativos para o desenvolvimento desta temática. Por último, 

refira-se que estes estudantes/professora, (re) criam ao longo de diferentes sessões (meta) 

narrativas grafo-semânticas culturais, que consideramos identitárias e que designamos por arte-

factos imagético-poéticos. No campo da (re) produção de artefactos imagéticos, toma-se a 

imaginária pré-existente como insinuação para a produção de imagens tratadas, nos diferentes 

níveis artísticos e educacional; segue-se um processo de desconstrução, iniciado na captação do 

real ou imagens preexistentes, seguido da sua manipulação e (re) criação. 

Esta exploração de imagens e objectos poderá ser lida na senda das obras dos artistas plásticos 

e poetas visuais, como Cindy Sherman (2005), com os seus auto-retratos ou Vostell (1976) pela 

sua recriação de textos grafo-semânticos videográficos, ou ainda Barthes (2005) quando 



escreve sobre Roland Barthes por Roland Barthes, obras essas conducentes a uma imaginária 

recontextualização de quotidianos de tempos diferentes. Neste sentido, educar para 

Criatividade, Arte e Poesia Visual implica estratégias específicas e um campo dialógico entre a 

Arte-Acção e Arte-Intervenção. (Lamas, coord.2000; Agra, 2007; Acaso, 2009; Pestana,2011) 

- A metodologia aplicada neste estudo relativamente ao Ensino da Arte é de tipo qualitativo, 

((auto) etnográfico, (auto) biográfico e documental), justificado por este permitir o 

desenvolvimento da criatividade e consequente investigação artística, numa perspectiva de uma 

didáctica critica envolvendo estudante e professor. 

- A relevância e pertinência deste trabalho prende-se, em nosso entender, com a necessidade de 

revisitar e problematizar as actuais práticas educativas e, à sua vez, investigativas, no campo do 

ensino superior artístico, nos domínios das artes plásticas/visuais e poético-visuais e, 

simultaneamente apresentar um modelo que incluí itinerários específicos interpretativos, 

(analógico e virtuais), gerados em ambientes formais e informais de cariz artístico 

contemporâneo e enquadrados nas actuais estratégias de ensino aprendizagem artístico no 

ensino superior.   

- A relação com a produção da área em estudo, assenta nessa prospecção transcultural inerente 

a uma aportação narratológica artística e, serve-se do cruzamento de diferentes domínios do 

saber; uma abordagem ecléctica da Arte, Poesia Visual e Artes Performativas.    

Palavras-chave: Educação Artística; Metodologias; Autobiografia; Poesia Visual; Artefactos. 
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Título: Estágio supervisionado na educação infantil: uma aprendizagem para a prática docente 

Resumo: 

Essa pesquisa se propõe a relacionar o que alguns autores têm apontado sobre a disciplina de 

estágio no curso de Pedagogia como campo de pesquisa e de formação do professor, 

considerando a epistemologia da prática (PIMENTA, 2005/2006), aos estudos da sociologia da 

infância (SARMENTO e GOUVEA, 2008). Considerando que, no Brasil, o atendimento 



escolar para crianças de 0 a 6 anos é integrado à área da Educação apenas em 1996, com a Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, parece pertinente que se investigue a formação 

inicial, procurando perceber como os docentes em formação compreendem a infância e a 

necessidade de apresentar o mundo letrado às crianças sem que se perceba um caráter 

propedêutico nas ações de letramento na educação da pequena infância. Como metodologia, 

essa pesquisa se propôs relacionar registros de relatório de estágio com reflexões sobre a 

gramática da infância (SARMENTO e GOUVEA, 2008) e sobre leitura (HEBRARD, 2001). 

Considerou-se o processo de supervisão do estágio no que se refere a: sua dinâmica; o uso de 

livros; as estratégias usadas pelas crianças para ler os livros, e os significados que esses 

adquiriam para as crianças e suas famílias quando emprestados para elas. A partir da produção 

de conhecimento que resulta das indagações da sociologia da infância, nota-se que as crianças 

tanto reproduzem como interpretam condutas e comportamentos, sendo produtoras de cultura 

(SARMENTO, 2008). Considera-se o que foi observado nas interações com as crianças e entre 

as crianças durante as sessões de intervenção do estágio numa escola de educação infantil da 

rede pública de ensino como contribuição para a formação docente, principalmente no que 

concerne à importância da interlocução na sala de aula. Dessa forma, é possível sustentar a 

importância do estágio nos moldes como se estrutura na universidade em questão, o que está 

descrito no artigo, sustentando um modo de trabalho pedagógico no Ensino Superior, tanto pela 

prática de ensino que os estudantes realizam durante o estágio, como pelos diálogos entre 

professor formador e professor em formação como estratégia de pesquisa, sustentado o lugar de 

saber na articulação entre teoria e prática. 

Palavras-chave: Estágio; Docência; Pesquisa; Letramento; Educação Infantil. 
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Título: A relação didática na construção do profissional de enfermagem 

Resumo: 

Nas últimas décadas, o sistema educativo português passou por transformações notáveis 

introduzidas pelo Processo de Bolonha, que fundamenta a ideia da urgência de se configurarem 

mudanças no domínio pedagógico-didático das instituições de ensino superior, nomeadamente 



no que se refere à centralidade do estudante na construção do conhecimento, na contínua tarefa 

de aprendizagem ao longo da vida e na importância da educação à distância. 

Neste contexto, os ajustes e adaptações do trabalho nas instituições foram associados à ideia de 

modernização evocada pelos principais atores (docentes, presidentes dos conselhos científicos, 

supervisores clínicos) envolvidos no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Sendo 

que o cuidado ao cliente é uma área específica da enfermagem, que só poderá adquirir plena 

autonomia quando passar a ser visto como uma esfera privilegiada na área da saúde, tanto do 

ponto de vista científico como funcional. Este pressupõe que os processos de reflexão sobre as 

práticas sejam pontos de ancoragem fundamentais no desenvolvimento do futuro profissional. 

Deste modo, pretende-se fazer uma reflexão sobre as práticas pedagógicas presentes na 

formação em enfermagem de modo a compreender a relação entre as estratégias pedagógicas e 

a configuração das práticas clínicas. 

Ao analisar a relação didática, este estudo de caso descritivo, teve como propósito demonstrar 

as transformações ocorridas no estudante de enfermagem, nomeadamente a nível do seu 

processo de pensamento, ao longo da sua formação inicial. O estudo desenvolvido contou com 

a participação de 24 estudantes de uma instituição de ensino superior (público) da cidade do 

Porto, que se encontravam em situação de contexto clínico (observação participante). Da 

análise dos dados concluímos que existe uma relação direta entre o domínio pedagógico-

didático e os resultados dos estudantes, onde se destacou o papel fundamental do supervisor 

clínico e a importância das suas qualidades na mediação da aprendizagem, enfatizando o papel 

do supervisor e a relação supervisiva como fatores estruturantes na construção do pensamento 

reflexivo; contributos fundamentais para uma prática cuidativa. 

Esta investigação patenteia as diferenças que compõem a essência das “aprendizagens clínicas” 

ou “salas de aula”, facto que salienta o método pedagógico usado pelo supervisor clínico. 

Embora os objectivos da prática clínica sejam os mesmos, o trabalho efectuado no 

desenvolvimento dos saberes disciplinares difere, uma vez que alguns estudantes adquirem 

competências de forma “racional”, e outros as recebem por meio de “experimentações activas”, 

as quais lhes permitem apreender a lógica e os princípios fundamentais da profissão. 

Palavras-chave: Relação Didática; Aprendizagem; Saberes; Competências; Relação 
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Título: Autorregulação da aprendizagem no ensino superior: implicações para a formação do 

estudante e do futuro professor 

Resumo: 

Este relato é fruto da trajetória de parceria entre o Grupo de Pesquisa Psicologia e Educação 

Superior (PES) da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas e o Grupo 

Universitário de Investigação em Autorregulação (GUIA). Diante da necessidade de se criar 

condições mais favoráveis à aprendizagem do estudante no ensino superior e dos dados de 

investigação que indicam que o desempenho dos alunos não são completamente explicados por 

suas capacidades e habilidades, focaliza-se o papel do docente no fortalecimento da 

autorregulação da aprendizagem do estudante. Entende-se autorregulação como o grau de 

regulação que o estudante exerce de modo intencional sobre as condições e mecanismos que 

afetam o seu processo de aprendizagem em direção a um objetivo. Em todos os níveis de 

ensino, e em especial no ensino superior, tem sido cada vez mais exigido que o estudante 

assuma a responsabilidade pela sua própria aprendizagem. No entanto, esta solicitação não vem 

sendo acompanhada do oferecimento de oportunidades de desenvolvimento da capacidade de 

regular a própria aprendizagem ou de maior participação no processo de ensino. Esta condição 

é extremamente importante ao se considerar a formação de professores do ensino fundamental. 

A partir do modelo sociocognitivo do desenvolvimento da autorregulação, será apresentado um 

desenho de infusão curricular que associa o processo de autorregulação ao conteúdo de ensino 

de uma disciplina de Psicologia Educacional em um curso de licenciatura. Como proposta de 

ação docente em sala de aula, será abordada a aplicação do Programa “Cartas do Gervásio ao 

seu Umbigo: comprometer-se com o estudar” em um módulo de uma disciplina do oitavo 

semestre do curso de Pedagogia. Este é um programa que, organizado em torno das cartas 

escritas pelo Gervásio sobre suas experiências, dificuldades e êxitos de universitário 

ingressante, visa promover a autorregulação dos estudantes em direção a uma abordagem mais 

competente, profunda e autônoma da aprendizagem. Como esse programa foi desenvolvido 



tendo em vista a realidade dos universitários europeus, seu conteúdo foi adaptado ao contexto 

linguístico, cultural e educativo do Brasil. Serão analisadas as repercussões da aplicação do 

Programa quanto ao conhecimento declarativo, procedimental e condicional sobre a 

autorregulação da aprendizagem, o fortalecimento da autorregulação dos próprios licenciandos 

e a discussão sobre o papel e atuação do professor em relação à aprendizagem autorregulada do 

aluno de ensino superior. Notou-se que o conteúdo das cartas foi compreendido, despertou 

identificação com o personagem e suas vivências, provocou o envolvimento no processo de 

discussão sobre a aprendizagem, bem como foi eficaz na promoção da autorregulação do 

estudante futuro professor. Nota-se, que a relevância do papel do docente na promoção da 

autorregulação da aprendizagem do universitário deve ser acompanhada de iniciativas voltadas 

ao desenvolvimento profissional docente, visando uma atuação inovadora no ensino superior. 

. 
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Título: A pesquisa-ação como instrumento didático no ensino superior 

Resumo: 

Esta pesquisa tematiza o trabalho didático no Ensino Superior realizado com professores em 

formação, no curso de Pedagogia, em uma universidade particular brasileira. Trata-se de 

programa de formação inicial destinado a professores que já atuam há vários anos em escolas 

públicas e não possuem ainda a titulação em nível superior. O programa é oriundo de convênio 

com o Ministério de Educação e Cultura do Brasil, no Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica. Considerando a peculiaridade dessa formação inicial de 

professores, qual seja o fato dos sujeitos envolvidos já serem professores na prática, o estudo 

tem por objetivo discutir as possibilidades de se utilizar a pesquisa-ação como forma de criar 

um espaço de interação, participação e partilha de conhecimentos, em âmbito da sala de aula na 

universidade, valorizando os saberes práticos desses alunos-professores. No intuito de 

compreender quais são essas possibilidades, apresenta os resultados alcançados durante três 

semestres letivos, nas disciplinas de Instrumentação da Língua Portuguesa e Educação e 



Linguagem, com três turmas, envolvendo cinquenta alunos-professores. O trabalho com a 

pesquisa-ação como instrumento didático, fundamentado em Franco, alcançou as seguintes 

fases: formação do coletivo pesquisador; elaboração do projeto de pesquisa coletivo; oficinas 

de produção; socialização entre o coletivo pesquisador da produção de todos; produção 

individual dos conhecimentos adquiridos. Para a realização de cada uma dessas fases, 

dispositivos formativos foram desenvolvidos com os alunos, tais como: diários reflexivos; 

seminários de estudo teórico; momentos para teorizar a prática; e a produção de artigos 

acadêmicos, de forma orientada. Os resultados indicam que a pesquisa-ação, realizada em sala 

de aula, requer a disponibilidade de diferentes dispositivos formativos utilizados de forma a 

superar os silêncios iniciais (Franco, Pontes e Bidart) que impedem a participação e, ainda, 

fundamentar espaço para reflexão através da teoria. Os dados de pesquisa confirmam também 

que os alunos-professores sentem-se parte de um coletivo pesquisador, desempenhando papéis 

na aula como participantes ativos no planejamento, gestão e avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem. O trabalho conclui enfatizando o caráter eminentemente pedagógico da 

pesquisa-ação que oferece amplas oportunidades para o ensino e aprendizado colaborativo no 

Ensino Superior, à medida que os educandos tornam-se protagonistas das aulas, construindo-se 

como autores da sua trajetória de formação. 
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Título: Os desafios da docência na universidade para todos: os efeitos do imperativo da 

inclusão 

Resumo: 

O presente texto anuncia alguns desafios que se colocam para os professores universitários, que 

cada vez mais são instados a trabalhar com as diferenças dos sujeitos que ingressam nas 

instituições de Ensino Superior. Para tanto, toma-se como ponto de partida os programas de 

acesso ao Ensino Superior, desenvolvidos por um conjunto de Universidades Comunitárias, no 



sul do Brasil, que vêm se preparando para atender ao imperativo da inclusão mobilizado na 

Contemporaneidade. A análise desses programas, que foram visibilizados nos sites dessas 

Universidades, compõe parte de uma dissertação de Mestrado que investigou os modos como 

essas Universidades trabalham com a inclusão no Ensino Superior. Tanto no presente artigo 

quanto na pesquisa “O imperativo da inclusão nas Universidades Comunitárias Gaúchas: 

produzindo “atitudes de inclusão?” parte-se de uma perspectiva teórica que toma a linguagem 

como constitutiva e não apenas representacional, dessa forma são constituídos o conhecimento 

e os sujeitos. Para desenvolver este empreendimento analítico, autores que trabalham com a 

perspectiva da diferença, da inclusão e, sobretudo, sobre a docência universitária serão 

importantes interlocutores. A metodologia utilizada neste texto será a de análise documental, 

uma vez que se propõe partir de programas publicados nos sites das Universidades, tomados 

como campo de visibilidade. Destaca-se que não se pretende aqui expor “fórmulas” para 

trabalhar com a inclusão na Universidade, mas sim propor uma reflexão sobre a importância de 

as práticas docentes serem constantemente problematizadas. Essa perspectiva teórica na qual a 

pesquisa se inscreve, ao possibilitar-nos romper com os universais e assumirmos a 

contingência, nos desobriga a buscarmos por uma homogeneidade dos sujeitos e por maneiras 

únicas de trabalharmos com eles. Contudo, com o imperativo da inclusão, tomado como algo 

necessário e que se impõe, as Universidades não podem escolher se vão trabalhar com a 

inclusão ou não, mas sim podem escolher as maneiras com as quais irão trabalhar com esse 

megaprojeto contemporâneo: a inclusão de “todos” no Ensino Superior. Por isso, as instituições 

têm procurado desenvolver programas, implementar bolsas de estudo e financiamentos para 

que “todos” possam ter acesso ao Ensino Superior. Entretanto, tais programas não são 

suficientes para manter os estudantes nas instituições e garantir a permanência, com qualidade, 

até a conclusão de seus cursos. Por esse motivo, argumenta-se que é fundamental o 

comprometimento dos professores para com o ensino que precisa ser planejado para “todos” os 

sujeitos que ingressam na Universidade. Pretende-se mostrar que, ao narrar esses sujeitos, não 

mais os entendendo como problemas, mas sim como possibilidades, podemos produzir outros 

alunos e outras formas de viver a inclusão na Universidade. Nesse sentido, acredita-se que a 

relevância do texto será trazer uma contribuição para a área da docência universitária ao buscar 

problematizar os modos como a inclusão vem ocorrendo no Ensino Superior e os desafios 

colocados para os docentes universitários, temática bastante explorada no contexto da escola 

básica, porém ainda pouco analisada no âmbito do Ensino Superior. 
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Título: Formando docentes para inovações educacionais – a experiência de projetos de ensino 

na disciplina prática de ensino de física 

Resumo: 

Relatamos a experiência didática com a construção de projetos de ensino com características 

inovadoras, no âmbito da disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado do curso de 

Licenciatura em Física da Universidade Estadual Paulista (UNESP), da cidade de Rio Claro, 

Estado de São Paulo, Brasil. Com base nas ideias de Polanyi (1958 e 1966) e de Freire (1996), 

discutimos a importância de introduzir momentos de construção de atividades didáticas não 

tradicionais, seja pelo conteúdo ou pela organização didática, como forma de oferecer aos 

futuros professores oportunidades de criação intelectual e formação para inovações na futura 

prática profissional. 

Realizamos observações com características etnográficas, acompanhando turmas nos anos de 

2005 a 2010, focalizando o desenvolvimento e a aplicação de projetos educacionais a partir de 

temas decididos a cada ano. Foram desenvolvidas diferentes ações didáticas para temáticas 

como: (2005) Einstein e César Lattes; (2006) físicos brasileiros; (2007) energia nuclear; (2008) 

aplicações da Física; (2009) Astronomia e (2010) Tecnologias no Ensino. Com tais temas 

desafiamos os futuros professores para a construção de projetos autênticos, que precisassem de 

suas decisões, estudos e sugestões. Ofereceu-se aos licenciandos oportunidades de perceberem 

que a docência exige muito mais do que apenas o conhecimento teórico ou a disponibilidade de 

material didático (bem como a mera repetição de conteúdos da tradição). Em todos os anos, 

observamos que o trabalho nunca foi aceito com tranquilidade. Os primeiros momentos são de 

bastante insegurança por grande parte dos futuros professores, por lidar com situações que 

fogem ao conteúdo tradicional. É justamente esse um importante elemento da formação para a 

inovação, uma vez que constatam a necessidade de ampliar seu domínio de conhecimento 

(conceitual ou de habilidades), bem como a necessidade de tomar decisões sobre a organização 



para a atividade didática. 

Diferentes ações institucionais tem se concentrado na proposta de inovações formalizando-as 

em projetos curriculares ou em materiais didáticos. Nelas professores são aplicadores de 

propostas alheias, ignorando-se o grande potencial da docência associada a pesquisa e a 

possibilidade de inovação educacional, no âmbito imediato da própria ação docente. 

Verificamos que tal potencial de inovação pode ser explorado durante o processo de formação 

de professores, oferecendo oportunidades para que licenciandos possam apreender a docência 

mediante suas capacidades de mobilização de conhecimentos tácitos e explícitos. Situações de 

incerteza promovidas, como na construção de propostas educacionais em conteúdos não 

dominados inicialmente pelos sujeitos, desvelam um importante espaço para a formação de 

futuros professores, associando a mobilização de saberes (inclusive tácitos) com uma prática 

educacional inovadora. Consideramos que se os futuros professores se aperceberem capazes de 

ir além da tradição e dos materiais prontos, conseguiremos formar o docente intrinsecamente 

pesquisador e disposto a inovações. 
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Título: O “bom professor” universitário e suas práticas pedagógicas: a avaliação dos docentes 

das licenciaturas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/Brasil feita pelos discentes 

Resumo: 

O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo identificar as práticas 

pedagógicas utilizadas pelos professores que foram avaliados como “bons professores” pelos 

acadêmicos das licenciaturas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 

Brasil, bem como caracterizar a gênese dessas práticas e as condições de trabalho em que 

ocorrem. De abordagem qualitativa, a metodologia adotada incluiu a aplicação de um 



questionário e a realização de entrevistas semi-estruturadas. O questionário, respondido por 

114 alunos, de um total de 289 que cursavam o último ano das licenciaturas, foi composto de 

22 questões fechadas, elaboradas a partir dos resultados de pesquisas anteriores, e uma questão 

aberta, onde os alunos poderiam indicar outros aspectos que consideravam importantes na 

constituição do bom professor. Dez professores, dos 133 que ministram aulas nos cursos de 

licenciaturas, foram avaliados pelos alunos como “bons professores” e as características mais 

relevantes desses docentes, apontadas pelos alunos, estão relacionadas aos seguintes aspectos: 

domínio do conteúdo da disciplina, uso de linguagem clara, de procedimentos didático-

metodológicos que estimulam e facilitam a aprendizagem, demonstram civilidade/respeito na 

relação com os alunos, valorizam o esforço dos alunos e incentivam o pensamento e a 

criatividade na resolução de situações diversas. Desses 10 professores, oito foram 

entrevistados. Com as entrevistas, semi-estruturadas e realizadas individualmente, coletou-se 

os dados que permitiram caracterizar a gênese e as condições de trabalho em que ocorrem as 

práticas pedagógicas dos bons professores. Esses professores são do quadro de efetivos da 

Universidade e tem contrato de trabalho de tempo integral; todos tem doutorado em suas áreas 

de conhecimento e se consideram exigentes em relação à disciplina na sala de aula e rigorosos 

nas avaliações da aprendizagem; afirmam que aprenderam a ser professores com seus próprios 

professores e suas práticas se espelham nas práticas de antigos professores e, embora tenham 

muitos anos de docência (em média 15 anos), dedicam bastante tempo à preparação das aulas e 

destacam a utilização e o incentivo à pesquisa como prática importante para o sucesso do 

ensino; entendem a relação professor-aluno como uma relação dialógica, pautada no respeito 

pelo aluno e mediada pelo conhecimento. Quanto às condições de trabalho, esses professores 

destacam, como pontos positivos, o adicional de 50% do salário por dedicação em tempo 

integral, a autonomia pedagógica, as relações com os pares, entre outros. A partir desses 

resultados, discute-se a importância da formação inicial e continuada e da trajetória acadêmica, 

das condições de trabalho e das relações interpessoais, para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas coerentes e adequadas às necessidades impostas pelas transformações que estão 

ocorrendo na sociedade contemporânea e para a constituição de bons professores, aspectos 

fundamentais para a inovação nas instituições educativas e para a qualidade do trabalho 

docente. 
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Título: Percepção visuo-espacial e resolução criativa de problemas: uma proposta para a 

educação gráfica em cursos de arquitetura, engenharia e construção 

Resumo: 

O trabalho apresenta os resultados parciais de uma investigação que objetiva propor uma nova 

disciplina para Educação Gráfica (EG) no primeiro semestre de cursos de arquitetura, 

engenharia e construção (AEC). Pressupõe-se que o processo criativo em AEC exige grau 

diferenciado de percepção visuo-espacial e resolução criativa de problemas. Esta percepção, 

definida na pesquisa como a habilidade de perceber e compreender formas tridimensionais e 

expressá-las graficamente em representações bi e tridimensionais, incorpora a linguagem 

visuográfica e as representações gráficas que a expressam, constituindo-se como principal 

instrumento mediador no processo projetual. Essa linguagem e representações fundamentam-se 

nos conceitos da Geometria Projetiva e Geometria Descritiva, as quais constituem a parte da 

Educação Gráfica dirigida à percepção, visualização, compreensão, expressão e descrição de 

formas tridimensionais. Observou-se que a EG nos cursos de arquitetura e engenharia no Brasil 

permanece adotando padrões didáticos anacrônicos e está desarticulada da Educação Projetual. 

A nova disciplina em EG está sendo construída a partir da elaboração e experimentação de uma 

abordagem didático-pedagógica, baseada na combinação do desenho à mão livre e da 

modelagem geométrica 3D, dirigida ao desenvolvimento da percepção visuo-espacial e da 

capacidade de resolução criativa de problemas. Considera-se possível adotar um processo 

didático-pedagógico, no início dos cursos de AEC, que explore o desenvolvimento da 

percepção visuo-espacial privilegiando a capacidade de resolução criativa de problemas, com a 

combinação de desenho à mão livre e modelagem 3D. A pesquisa enquadra-se em uma 

abordagem qualitativa do tipo exploratória. Do ponto de vista da situação de campo em que o 

objeto é investigado, combina aspectos do estudo de caso e da pesquisa-ação, adotando 

experiências a serem desenvolvidas em ambiente acadêmico com estudantes da área de AEC 

como forma de avaliar a abordagem didático-pedagógica que se pretende propor. Alunos do 



curso de Engenharia de Produção Civil e do Técnico em Edificações do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) compõem o primeiro grupo de 

participantes. Aplicou-se um questionário semi-aberto para conhecer o processo de Educação 

Gráfica vivenciado, ao longo da vida, por esses estudantes e, paralelamente, um aberto com os 

professores de EG de ambos os cursos para conhecer a percepção docente sobre as disciplinas, 

enfocando o aspecto metodológico no atual contexto de disponibilidade de instrumentos 

gráficos digitais e a contribuição de suas disciplinas para o desenvolvimento da percepção 

visuo-espacial e resolução criativa de problemas. A experiência didático-pedagógica presencial 

conta com o apoio de um ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle, direcionado 

a dois eixos: Geometria Gráfica Tridimensional e Resolução Criativa de Problemas. Esse 

ambiente pretende oferecer aos participantes da experiência didático-pedagógica uma 

complementação teórica e exercícios para aprofundamento da vivência em sala de aula. A 

partir da avaliação da experiência e análise do desenvolvimento das habilidades pelos 

participantes, enfocando os dados gráficos produzidos, poder-se-á julgar a validade e a 

qualidade da nova abordagem. A principal contribuição da pesquisa é propor uma alternativa 

contextualizada para Educação Gráfica nos cursos em AEC, aproximando-a da Educação 

Projetual. 
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Modelagem 3D. 
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Título: O trabalho docente na educação superior – reflexões a partir do campo da educação 

física... 

Resumo: 

O objetivo deste estudo foi refletir acerca do trabalho docente na Educação Superior, tomando 

como referência o campo da Educação Física (EF) brasileira. A pesquisa se caracterizou como 

sendo de natureza descritiva, de orientação hermenêutica, desenvolvida com professores do 

curso de EF de duas universidades brasileiras alocadas no Estado de Santa Catarina, uma 

localizada na região oeste e outra na região litorânea. O trabalho de campo, composto de 

entrevistas semi-estruturadas com o grupo de colaboradores, sete professores das duas 

universidades, foi desenvolvido entre agosto e setembro de 2009 e o processo interpretativo se 

estendeu até setembro de 2010. Embora tenhamos contribuições significativas de diferentes 

publicações no que se refere a temática da Educação Superior, é importante ampliar o processo 

de discussão e reflexão acerca das problemáticas do trabalho docente neste âmbito, 

especialmente em campos como a EF, notadamente com produção acadêmico-científica 

incipiente a respeito. Assim sendo, a partir do processo investigativo realizado é possível 

afirmar que há indicativos que sugerem o trabalho docente como uma arte – se não 

exclusivamente uma arte, com certeza, muito próximo desta dimensão do humano. Os 

conhecimentos dos docentes não se fundamentam exclusivamente e apenas nas ciências, mas 

também no senso comum, na intuição, na sensibilidade e na inspiração. Sem necessariamente 

abrir mão de conhecimentos acadêmico-científicos, o trabalho docente se assemelha em muito 

a um trabalho artesanal, que depende em última instância do professor como protagonista. 

Concluímos que o trabalho docente na Educação Superior é um contexto com necessidades e 

características próprias, com procedimentos específicos e, portanto, ainda com insuficiência de 



produção teórica, tanto de cunho epistemológico, como didático-pedagógico. Neste caso, 

considerar um referencial hermenêutico possibilitaria redimensionar a questão do trabalho 

docente na Educação Superior, o que pode implicar uma inflexão no entendimento axiológico, 

teleológico e epistemológico da prática pedagógica dos próprios professores, com devidas 

implicações para a intervenção dos egressos em diferentes cenários, bem como, um 

redimensionamento da atividade epistemológica presente na Educação Superior. Esta inflexão 

poderia contribuir para uma formação que seja profissional, pessoal, cultural, musical, artística, 

erudita, técnica, enfim, uma formação humana que amplie a percepção humana de mundo e 

possibilite a autonomia intelectual no exercício da profissão. Levar esta reflexão a sério, nos 

permite rever a forma como olhamos para os alunos, os conteúdos, a avaliação, a conjuntura, 

enfim, a forma como olhamos para nós mesmos e as questões que nos afligem. O 

enfrentamento as questões aqui colocadas passa por nos percebermos enquanto intelectuais da 

docência, que necessitam estabelecer maior diálogo com as demandas profissionais, 

pressuposto para o trabalho docente na Educação Superior. Isso solicita uma ampliação da 

capacidade investigativa do próprio campo a este respeito de tais questões. Talvez tenha 

chegado o momento de rediscutirmos solidamente o trabalho docente na Educação Superior, de 

repensar nossas práticas, nossas teorias, de refletir com seriedade sobre o que fazemos em sala 

de aula, da coerência entre nosso trabalho e as propostas apresentadas para outros espaços, no 

sentido de evidenciar a complexidade e os desafios para a docência e para formação 

profissional no século XXI. 
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Título: A reflexão no processo formativo em prática de ensino e no estágio: contribuições da 

teoria da atividade 

Resumo: 



O estudo constitui um recorte da pesquisa realizada no programa de Doutorado em Educação, 

por meio do qual se objetivou investigar a apropriação de elementos constitutivos de 

organização do ensino por futuros professores de Matemática nas disciplinas de Prática de 

Ensino e Estágio, com o intuito de explicitar indicadores de um movimento formativo na 

direção da práxis docente e, por conseguinte, identificar elementos norteadores para a 

organização do ensino pelos formadores de professores na educação superior. Com referência 

na Teoria Histórico-Cultural e na Teoria da Atividade tomou-se como pressuposto que colocar 

o sujeito em atividade deve ser condição para a organização do ensino. Nessa perspectiva, 

discutiu-se o modo como os estudantes – futuros professores - se apropriam de um modo geral 

de organização do ensino, ao desenvolverem o pensamento teórico sobre a docência, por meio 

da reflexão, análise e planificação das ações. O percurso metodológico da pesquisa, com aporte 

no método histórico-dialético, desenvolveu-se em uma pesquisa de campo com estudantes de 

um curso de licenciatura em Matemática, nas disciplinas Metodologia do Ensino e Prática de 

Docência em Matemática I e II. A pesquisa previu ocasiões em que a pesquisadora 

acompanhou as atividades organizadas pelo professor regente e algumas nas quais a 

pesquisadora organizou atividades de ensino por meio de situações desencadeadoras de 

aprendizagem. Os dados foram organizados em três isolados de pesquisa - reflexão, análise e 

planificação das ações - entendidos como seções da realidade capazes de desvelar 

manifestações do movimento de apropriação dos futuros professores sobre a organização do 

ensino. Cada um desses isolados foi composto de episódios e estes de cenas que, ao longo do 

processo, evidenciam manifestações dos futuros professores na direção da constituição do 

pensamento teórico para a docência. Na explicitação dos isolados, ao final de cada episódio, 

organizou-se um quadro composto de cenários, mediações e manifestações. Em resposta às 

questões de discussão explicitadas nesse recorte, em que se pretendeu abordar o lugar da 

reflexão no processo formativo, cabe destacar que ações e operações mais efetivas na 

organização das disciplinas de Prática de Ensino e Estágio, para além do treinamento em 

práticas reflexivas e situações convencionais de observação, participação e regência necessitam 

ser incorporadas nos programas de formação inicial de professores. Para isso, cabe destacar a 

importância do desenvolvimento do pensamento teórico dos formadores de professores sobre a 

organização do ensino, num processo permanente de reflexão, análise e planificação de ações 

sobre como se ensina a um futuro professor a sua atividade. É nesse sentido que se explica a 

crítica à banalização do movimento reflexivo, quando este não se dá na direção de seu objeto – 

a atividade de ensino. Nessa direção, os dados da pesquisa revelam indicativos acerca do papel 

do professor formador na universidade, dos instrumentos dos quais ele necessita dispor em sua 

atividade, do papel do professor orientador de estágio na escola, da necessidade de sua relação 

com a universidade e com o professor formador e da organização das ações de ensino no 



movimento de reflexão, análise e planificação das ações. 
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Título: Identidade de autoria e abordagens à escrita dos estudantes do ensino superior: 

percepção dos alunos das ciências da saúde 

Resumo: 

São muitos os alunos que quando chegam à Universidade não estão preparados no que se refere 

às competências de escrita académica nem detêm os conhecimentos suficientes sobre o plágio, 

referências e citações (MacDonald & Carrol, 2006). Resultados de várias investigações 

indicam que os alunos têm uma percepção muito superficial e bastante inócua de situações de 

plágio, o oposto ao que lhes é exigido nas Instituições de Ensino Superior. Investigações 

recentes têm dado conta da necessidade de informar e intervir junto dos estudantes do ensino 

superior para reduzir o plágio não intencional e melhorar a identidade de sentido de autoria dos 

alunos (Pittam et. al, 2009; Kinder, 2011). 

Um dos critérios de avaliação das unidades curriculares dos cursos de Bolonha é a elaboração 

de trabalhos académicos. Neste contexto, com esta investigação pretende-se analisar as 

percepções e competências relativas à escrita académica de estudantes do ensino superior que 

frequentam um curso da área da saúde e determinar possíveis diferenças entre os anos 

frequentados sugerindo acções que podem ser desenvolvidas pelos docentes, para a diminuição 

do risco de plágio não intencional. Para atingir os objectivos propostos pretende-se desenvolver 

um estudo quantitativo, transversal com uma amostra, probabilística aleatória simples, 

representativa dos alunos que, no ano lectivo de 2011-2012, frequentam um curso na área da 

saúde, numa instituição localizada no Interior Norte de Portugal. Na recolha de dados vai 

utilizar-se o SAQ (Student Authorship Questionnaire) um instrumento desenvolvido por Pittam 



et al. (2009). 

. 
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Título: Aprendizagem docente no contexto de formação do ensino superior 

Resumo: 

Esta pesquisa se refere a um estudo vinculado à formação e profissionalização docente no que 

diz respeito às estratégias de ensino utilizadas na sala de aula do ensino superior com conceitos 

da área de Ciências Naturais. Objeto de estudo e discussão do Programa de Pós-Graduação em 

educação, na linha de formação e profissionalização docente da universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - Brasil. A investigação se refere ao processo de apropriação da habilidade de 

planejar situações de ensino de conceitos científicos com os procedimentos iniciais do 

pensamento lógico da definição e da identificação. Os professores dos anos iniciais do ensino 

básico, que participaram dessa investigação faziam parte do Programa de Qualificação 

Profissional, para Educação Básica (PROBÁSICA), eram alunos do Curso de Pedagogia 

Licenciatura Plena. Partimos do pressuposto que planejar o ensino de qualquer área do 

conhecimento no ensino básico é parte de um saber especializado e o uso dos procedimentos 

iniciais do pensamento lógico faz parte do saber docente para ensinar os conceitos científicos 

caracterizados pelas propriedades necessárias e suficientes. Em contrapartida na formação dos 

professores do ensino básico, anos iniciais, até então, não eram incluido em seu currículo 

determinados saberes que são necessários à formação de um ou outro tipo conceito, restando 

aos professores a alternativa de ignorar que a escola também forma o pensamento lógico dos 

alunos para estabelecer relações com o conhecimento. O nosso ponto de partida foi o nível 

inicial e espontâneo da habilidade dos professores para planejar os conceitos no ensino de 

ciências naturais. Tivemos como matriz teórica a perspectiva histórico-cultural, com a 

formação de conceitos segundo  Vygotsky   e a zona de desenvolvimento potencial na 

educação de adultos; com a teoria da atividade de Leontiev; a teoria da formação por etapas das 

ações mentais de Galperin;  e a formação do pensamento lógico na atividade de ensino-



aprendizagem de conceitos científicos, segundo Talízina (1986), entre outros autores que 

fundamentaram esta pesquisa, inclusive as investigações anteriores de Otomara Pacheco (1989) 

e Beltrán Núñez (1994). A metodologia adotada se caracterizou em três etapas: diagnóstico 

inicial, formação da habilidade segundo o sistema didático, diagnóstico final. Como 

instrumento de coleta de dados, usou-se planos de ensino em cada etapa e os diários de aulas. 

Foram criadas grelhas de análise e os dados receberam um tratamento qualitativo com apoio 

quantitativo, com registro de percentuais relacionados com os níveis de aprendizagem 

alcançados pelos professores. A pesquisa tem relevância para a reflexão de que, o modo de 

trabalho pedagógico no ensino superior pode contribuir para os professores reconstruírem seus 

esquemas de ação, suas atitudes e seus saberes, bem como. Para uma melhor formação 

profissional. A sua pertinência se encontra na busca da profissionalidade docente a partir de 

novas estratégias de ação. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Conceitos; Procedimentos Iniciais do Pensamento 

Lógico; Atividade; Saberes; Habilidades. 
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mediante presentaciones en power point y hojas electróncas de cálcu 

Resumo: 

Los sistemas educativos del siglo XXI pretenden impartir un conocimiento bajo la premisa del 

aprender a aprender que ha propuesto Delors et al. (1996). En el área de Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Xochimilco (UAM-X), esto ha sido, durante los últimos años una tarea de investigación 

cotidiana. 

Los cursos de matemáticas se imparten bajo un modelo educativo denominado sistema 

modular. “Este sistema se fundamenta en las propuestas de Piaget, relativas a la construcción 



del conocimiento por parte del propio educando, donde el aprendizaje es consecuencia de la 

exposición a problemas similares a los que encontrará a su egreso en el campo profesional” 

Fresan M. y Fresan C. (1986). Es decir, la propuesta de modelo pedagógico para la UAM-X, 

elaborada por Villareal, García y Ferreira (1973), indica que la formación profesional, se 

fundamenta en ´´una relación dialéctica, de interdependencia entre el sujeto y el objeto del 

conocimiento, mediante la cual el sujeto se transforma y transforma al objeto y modifica la 

interpretación que se tiene del mismo´´. Con base en ello, proponemos en este trabajo, un 

posible método de aprendizaje y enseñanza de matemáticas para estudiantes de ciencias 

sociales mediante dos herramientas tecnológicas de apoyo didáctico en el aula. 

Metodológicamente, no proponemos partir en la enseñanza de la matemática, desde su 

epistemología, como sucede en el modelo tradicional (magistral) en donde se observa una 

relación emisor-receptor; sino por el contrario, partir de la presentación de un problema de la 

realidad social relacionado con la formación profesional del estudiante, que involucre en su 

solución un conocimiento matemático. Con ello, el discente, al realizar un proceso de solución 

(abstracción y síntesis), adquiere parte de las competencias profesionales que han sido 

establecidas en la currícula universitaria. 

Las herramientas didácticas a emplear en este proceso comprenden por un lado, el desarrollo 

de materiales didácticos en el paquete de presentaciones Power Point, y por otro, el uso para la 

solución matemáticas de los problemas, de hojas electrónicas de cálculo (EXCEL u 

OpenOffice.org). 

Para mostrar esta propuesta metodológica de aprendizaje y enseñanza, nos proponemos 

desarrollar dos ejemplos con temas de la curricula de matemáticas de las licenciaturas en 

ciencias sociales de la UAM-X. Un tema corresponde a estadística descriptiva, y otro es el 

referente a la construcción de modelos de optimización lineal en las licenciaturas de 

Administración, Economía y Política y Gestión Social (Administración Pública). 

Debido a los pobres resultados académicos en la formación matemática en ciencias sociales, 

estamos buscando caminos que nos permitan mejorar el proceso de aprendizaje en este campo 

del conocimiento. Este posible método de trabajo pedagógico en la enseñanza superior, 

representa para nosotros una alternativa más hacia el aprender a aprender matemáticas, y tal 

vez, como indica Delors et al. (1986) un aprender a aprenderlas para toda la vida. 

Palavras-chave: Aprendizaje; Método; Matemáticas; Ciencias Sociales; PowerPoint; Hojas 

Electrónicas de Cálculo. 
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Resumo: 

O presente resumo tem como objetivo discutir a formação do docente que atua no ensino 

superior, a partir da apresentação do Programa de Qualificação Docente desenvolvido no 

Centro Universitário UNIVATES, pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), setor responsável 

pela formação continuada dos docentes desta Instituição de Ensino Superior.  

No Brasil, a legislação vigente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9.394/96, não exige formação didático-pedagógica para atuar no Ensino Superior. 

Consta no artigo 66: “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, p. 25).  

No entanto, as exigências atuais de uma competência pedagógica levam os professores 

universitários a uma busca por capacitação própria e específica. Masetto (2003, p. 13) em seu 

livro Competências Pedagógicas comenta:  

[...] os professores universitários começaram a se conscientizar de que seu papel de docente do 

ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica 

que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda 

apenas o exercício da profissão. Exige isso tudo, e competência pedagógica, pois ele é um 

educador.  

A competência didático-pedagógica surge nos debates acadêmicos como uma necessidade que 

o docente sente ao enfrentar os desafios de sala de aula. As competências, meramente, 

profissionais não são suficientes para gerenciar as situações vividas em sala de aula, pois, 

muitas vezes, os docentes “não recebem qualquer orientação sobre processos de planejamento, 

metodológicos ou avaliatórios [...]” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2003, p. 37).  

Entendendo essa necessidade, o Núcleo de Apoio Pedagógico do Centro Universitário 



UNIVATES vem desenvolvendo desde 2006 uma proposta de formação continuada, por meio 

de atividades como: Oficinas Pedagógicas, Fóruns de Discussões sobre a prática pedagógica no 

Ensino Superior e Atendimentos Individualizados. A partir destas oficinas e discussões, 

realizadas pelo NAP, é possível perceber as necessidades que o professor universitário 

apresenta no desenvolvimento da docência, considerando os desafios que se apresentam em 

sala de aula.  

Ao longo dos anos os temas escolhidos para as atividades relatadas anteriormente foram: 

didática no Ensino Superior, técnicas de ensino, planejamento entre outros. Participaram desse 

programa aproximadamente 4.000 professores.  

Conforme Masetto (2003), a formação pedagógica do docente do Ensino Superior envolve 

vários aspectos, como a realização de cursos de pós-graduação, a pesquisa e iniciativas internas 

da instituição. Ao referir-se a iniciativas internas, o autor destaca a importância da articulação 

de grupos de professores para a “troca de experiência”, “atividades de sensibilização para a 

docência”, “oficinas de planejamento”, “uma forma de experienciarem algumas técnicas de 

aula”, podendo ou não contar com assessoria.  

Por fim, ressaltamos que esse Programa de Qualificação contribuiu positivamente para a 

alteração do conceito da Instituição perante os órgãos oficiais avaliadores do Ministério da 

Educação do Brasil. 
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Título: Universidade e escola: aprendizagens compartilhadas 

Resumo: 

A Universidade pública, no que se refere à educação básica, tem o compromisso de formar 

professores com qualidade diferenciada, assegurando a seus egressos a capacidade do 

desempenho profissional com excelência e debatendo e pesquisando caminhos para superação 

dos problemas postos na sociedade. Objetivou-se analisar como um grupo de alunos do curso 



de formação inicial em Educação Física e um grupo de professoras pedagogas atuantes na 

educação infantil expressam as aprendizagens proporcionadas pela parceria entre a 

Universidade e a Escola em relação à formação docente. A presente investigação foi realizada 

no âmbito de um Programa de Formação Continuada, promovido entre 2009-2011, em 

conjunto entre uma Universidade pública e uma Secretaria Municipal de Educação do interior 

de São Paulo, Brasil. O Programa teve como objetivo promover ações educativas reflexivas a 

partir da parceria entre docentes-pesquisadores, professoras pedagogas e alunos-monitores, no 

âmbito dos saberes da Cultura Corporal de Movimento. Os sujeitos participantes foram cinco 

alunos-monitores e catorze professoras pedagogas. A coleta dos dados ocorreu pelas técnicas 

de entrevistas semiestruturadas e relatos escritos. Fundamentado na metodologia qualitativa, os 

dados da pesquisa foram analisados com a finalidade de refletir sobre as aprendizagens 

simultâneas para os grupos de professoras da educação infantil e de alunos em formação 

inicial. No que se refere às aprendizagens na ótica dos alunos-monitores constatou-se: o 

aprofundamento dos conteúdos da área e sua adequação às diferentes faixas etárias, 

conhecimentos do cotidiano da educação infantil, contato com dificuldades do contexto escolar 

e os modos de tratá-las pelas professoras. Os relatos indicam que todas estas aprendizagens 

foram geradas a partir da proximidade, da troca de experiências com as professoras. 

Evidenciou-se que os alunos-monitores puderam assimilar, construir, vivenciar e executar 

práticas pedagógicas comuns no ambiente escolar, favorecidas pela contextualização com a 

realidade. Para as professoras as principais aprendizagens consistiram no significado do 

brincar, a sua importância e a fundamentação teórica no processo de desenvolvimento infantil. 

A relação Universidade e Escola relatada pelas professoras revelou-se na percepção do 

compromisso dos alunos com a aprendizagem de ambos os grupos, pelas trocas de saberes e 

experiências ocorridas permanentemente, pela oportunidade propiciada de compartilhamento 

constante e a compreensão de que os alunos estavam abertos a novos conhecimentos trazidos 

pelo grupo e aprendendo a todo momento. Desse modo, a pertinência deste estudo consiste na 

constatação de que projetos desta natureza apresentam-se positivamente no ensino superior, 

tanto para o processo de formação inicial como para a formação continuada de professores 

escolares. As novas tendências da formação docente, apontadas na literatura, pressupõem 

tarefas coletivas, ou seja, o desenvolvimento de atividades de formação colaborativa entre 

instituições formadoras e escolas, estabelecendo relações de parcerias e cooperação entre todos 

os sujeitos envolvidos. Ressalta-se a importância do modo de trabalho no ensino superior 

baseado no compartilhamento de saberes e práticas entre Universidade e Escola, sendo que o 

trabalho conjunto tem o intuito de solucionar as situações problemáticas das práticas 

educativas, ao viabilizar processos próprios de intervenção, correspondendo mais 

adequadamente ao contexto vivido. 
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Título: Análisis de la cultura organizacional percibida y deseada por alumnos en contextos 

universitarios: estudio piloto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo 

Resumo: 

Problemática 

Los cambios de metodología y modales en los procesos instruccionales en la Universidad 

llevan necesariamente un cambio cultural como requisito previo, condicionante y en su caso 

determinante del éxito en su implantación. Los niveles de aceptación y rechazo del uso de estas 

modalidades renovadas son necesarios explorar mediante instrumentos ad hoc que permitan 

valorar el estado de las creencias y por derivación de ellas de actitudes, ritos, artefactos y 

estándares presente en toda organización educativa. En esta primera aportación se presente un 

cuestionario de análisis de la cultura organizacional percibida y en su caso deseada por los 

alumnos universitarios. 

Metodología 

Se utiliza el instrumento Cultuaula elaborado por el equipo de investigación de Orientación y 

atención a la diversidad (GOYAD) de la Universidad de Oviedo, dirigido por el Dr. Martín del 

Buey. Participan en la experiencia 300 alumnos universitarios de las facultades de Formación 

del Profesorado y Educación y de Psicología de la citada Universidad. Se realiza un estudio 

diferencial entre la cultura percibida y la cultura deseada por los citados alumnos. 

Resultados 

Los resultados obtenidos reflejan serias disonancias entre la cultura percibida y la cultura 

deseada en alumnos reflejándose por parte de ellos una ausencia de cambio de ritos, artefactos 



y estándares que serían propios de la nueva cultura que lleva implícita la reforma universitaria 

suscita en el plan de Bolonia para la educación superior. 

Se formulan estrategias que activan propiciatorias del cambio. 

Pertenencia y relevancia 

Esta experiencia intenta aportar soluciones, o en su caso alternativas, para esta nueva 

modalidad de enseñanza universitaria, plan Bolonia. 

Relación con el área de producción 

La presente comunicación la consideramos asociada al grupo temático 8 del congreso: Modos 

de trabajo pedagógico en la enseñanza superior.. 
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Título: Diarios de aprendizaje y aprender enseñando como alternativas metodológicas en 

educación universitaria 

Resumo: 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar el alcance de los diarios de aprendizaje [1], [2] y del 

método de aprender enseñando [1], en el proceso de aprendizaje de los estudiantes a nivel 

universitario. Comúnmente, los estudiantes utilizan como medio de guardar la información, 

que se obtiene de la cátedra, el cuaderno de trabajo; este cuaderno tiene como característica 

principal, guardar el máximo de información, de lo que se ha escrito en la pizarra o guardar 

palabras claves de lo que se ha hablado durante la clase. En cuanto al método de clases, se 

utiliza la presentación frontal por parte del profesor de la cátedra. La problemática surge de la 

pregunta:¿De qué forma o con qué instrumento de apoyo podemos favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios, fuera de la clase ordinaria?, ¿Cómo 

los diarios de aprendizaje pueden fortalecer el aprendizaje? Y ¿De qué manera se procede con 



el método de aprender enseñando? De esta manera, este trabajo se centro en el medio de 

aprendizaje que ocurre fuera de la clase, la forma y el grado de este alcance y la intención es 

buscar medios de verificar estos avances y posibilidades de evaluación. 

Con el propósito de apoyar a dar respuesta a estas preguntas, se trabajó durante un semestre 

con estudiantes de la Universidad de Ausburgo de un curso de álgebra avanzada, en donde se 

consideró la utilización de un “diario de aprendizaje” y el método de aprender enseñando. 

Estos diarios de aprendizajes, son una especie de diarios de vida, en ellos, el individuo intenta 

encontrar relaciones personales [3], comparar contenidos, hacer reflexiones personales, etc. En 

cuanto al método de aprender enseñando, es un proceso donde el estudiante es responsable 

tanto del conocimiento que quiere fomentar en sus compañeros, como de la forma de la clase y 

el docente es mas bien un orientador. 

Para visualizar el impacto de los diarios de aprendizaje como herramienta de aprendizaje, se 

consideraron dos fuentes: analizar los diarios de los estudiantes y estudiar los resultados 

académicos en relación a cursos dictados sin este recurso, tanto de semestres anteriores como 

de paralelos. Para la primera fuente, se utilizó como herramienta de objetivación el análisis de 

contenido y los niveles de reflexión [4], [5], [6] de los estudiantes en sus escritos. 

La relevancia de este trabajo en el área de la docencia universitaria se observa en el aprendizaje 

de los estudiantes y lo que este recurso nos aporta, por un lado información sobre el grado de 

apropiación de los contenidos matemáticos abordados en clases, es decir, no tan solo como los 

estudiantes recogen y resumen lo relevante de la clase, sino que también la relación personal 

que tienen con los conceptos matemáticos involucrados en ella. Por otro lado, una forma de 

desarrollar la responsabilidad del individuo y desarrollar características propias de la profesión. 

Una proyección de este trabajo, es la búsqueda y utilización de otros mecanismos de análisis y 

evaluación. Además de prolongar este estudio a otros niveles de enseñanza universitaria, como 

por ejemplo, trabajar con estudiantes en su etapa de práctica profesional. 
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Título: Didática no ensino superior: perspectivas e desafios 

Resumo: 

A expansão do ensino de nível superior tem demandado cada vez mais docentes qualificados 

tanto para responder às exigências conteudistas curriculares quanto para a condução 

pedagógica no espaço da sala de aula, constituindo-se assim num duplo desafio. Este artigo tem 

por objetivo discutir os aspectos da didática aplicáveis ao processo de ensino-aprendizagem no 

nível superior, considerando-se a necessidade de ressignificação dos modelos de ensino visto 

que as abordagens didáticas tradicionais amiúde deixam de atender às especificidades da 

contemporaneidade. Diante disso o artigo problematiza apropriadamente: de que forma o 

docente universitário pode e deve utilizar a didática como elemento facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem? Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva que utiliza como fonte 

de dados uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a temática. Esta pesquisa insere-se no grupo 

temático de pesquisa relacionado com os modos de trabalho pedagógico no ensino superior, 

justificando-se pela necessidade de reflexão da práxis didático-pedagógica do docente 

universitário frente às demandas da sociedade do século XXI, bem como dos paradigmas de 

construção do conhecimento que inviabilizam a postura do professor universitário que 

porventura exerça o magistério com uma prática didática pautada no autoritarismo. Os 



principais autores que fundamentam as reflexões deste estudo e refletem a produção acadêmica 

da área são: Libâneo (1994) com os conceitos estruturantes da didática; Freire (1996) 

aportando a abordagem da pedagogia da autonomia e os saberes necessários à prática 

educativa; Perrenoud (2000) definindo as principais competências necessárias para ensinar; 

Lowman (2004) apontando técnicas de ensino compatíveis com o ensino superior; Perissé 

(2004) propondo uma instigante reflexão sobre como realizar a tarefa docente; e tanto Fiore 

Ferrari e Leymonié Sáen (2007) como Gil (2008) apresentando um tratado sobre didática 

prática no ensino de jovens e adultos, discutindo as suas especificidades desde o planejamento 

à performance em classe. 
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Resumo: 

O presente trabalho analisa a experiência de estágio curricular obrigatório desenvolvida, no ano 

de 2010 e no primeiro semestre de 2011, com graduandos do quinto e sexto semestres do Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil. Por meio da disciplina 

“Práxis Educativas - Educação Infantil”, desde o ano de 2010, buscamos ressignificar as 

experiências de estágio, articulando Universidade e instituições de estágio (escolas públicas), 

numa tentativa de contribuir, de forma direta, com o processo ensino-aprendizagem dos 

graduandos. A experiência apresentada pelos docentes nesta disciplina prioriza etapas como: a) 

discussões teóricas sobre Infância, Educação Infantil, retomando conceitos e a história desse 

nível educacional no contexto brasileiro, do ponto de vista legal, político, pedagógico, social; 

b) elaboração de memórias (reflexão das práticas) sobre a vivência pedagógica de sala de aula 

na universidade; c) desenvolvimento de oficinas pedagógicas, visando construir com os 

graduandos diferentes estratégias pedagógicas para o trabalho em sala de aula com as crianças; 

d) desenvolvimento da estratégia “arte pela arte”, na tentativa de desenvolver nos graduandos 

um olhar estético voltado às possibilidades da Arte (em suas diversas leituras) no trabalho 

pedagógico. No processo de avaliação da disciplina “Práxis Educativas”, os graduandos são 

desafiados a elaborar um relato de experiência, buscando socializar os principais desafios e 

possibilidades do estágio no cotidiano das instituições. É esse processo que o presente texto 

analisa. Para isso, toma como perguntas centrais: Que sentido esse processo tem apresentado 

para os graduandos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia? Quais as suas principais 

contribuições e seus desafios centrais? Metodologicamente, desenvolvemos a análise, tomando 

como referência as produções dos graduandos, quais sejam: a) catorze memórias de aula, 

construídas nos vários momentos em que docentes e graduandos estiveram juntos dialogando 

sobre as experiências de estágio; b) dezessete relatos de experiência, que refletem as realidades 

das diferentes salas de aula nas quais os graduandos atuaram. A organização e a interpretação 

dos dados foram apoiadas na perspectiva da análise do discurso, explicitando contradições, 

permanências e mudanças apresentadas pelos sujeitos do processo. Entendemos que o referido 



trabalho é uma possibilidade de contribuir, criticamente, para repensar experiências de estágio, 

assegurando o princípio da pesquisa, do ensino e da extensão como dimensões dinamicamente 

articuladas, envolvendo escolas e Universidade. A docência universitária, ao dialogar com as 

realidades das escolas públicas, sem dúvida, ressignifica suas práticas, repensa as teorias em 

processo, contribuindo, de forma qualificada, para a melhoria das práticas pedagógicas no 

cotidiano escolar. Se de um lado, como evidenciam pesquisadores da área, o estágio pode ser 

uma possibilidade de iniciar o exercício de aprender a profissão; de outro, pode ser um 

momento de formação contínua, especialmente para os graduandos que já apresentam 

experiência profissional na área de formação. 
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Resumo: 

A sociedade do conhecimento tem se modernizado por meio de ferramentas eletrônicas cada 

vez mais potentes, que conferem autonomia ao cidadão no acesso a bases de dados globais 

disponíveis na internet e lhe propiciam experiências independentes de aprendizagem. Ao 

contrário desta tendência universal de autonomia e independência crescentes, na universidade o 

estudante se depara, via de regra, com o modelo tradicional de aulas expositivas, centradas no 

professor, que limita e silencia sua participação. Neste estudo comparou-se um procedimento 

de ensino expositivo a outro experimental, aqui descrito na íntegra, de aprendizagem centrada 

no participante (ACP), em que se alterou a ordem das atividades numa disciplina de 

Administração de Recursos Humanos, tendo sido utilizados os mesmos recursos em ambos os 

procedimentos. No decorrer de um semestre letivo, dados quantitativos e qualitativos foram 

coletados por meio de testes objetivos, de observações do comportamento dos estudantes e de 

questionários que pudessem evidenciar semelhanças e diferenças importantes entre os dois 

procedimentos. Os resultados quantitativos, com 5% de significância, indicaram vantagens 

tangíveis do método experimental ACP, com maior assimilação dos conteúdos (medidas 

objetivas de avaliação). Os resultados qualitativos sinalizaram aumento no nível de 



envolvimento em sala de aula (comportamento dos estudantes). Apesar dos resultados muito 

promissores descritos neste estudo, bem como dos resultados positivos das pesquisas anteriores 

conduzidas desde 2004 em diferentes disciplinas por distintos educadores, o desafio da 

inovação em sala de aula continua enorme. Gestores precisam de coragem para planejar e 

implementar tais inovações; educadores precisam ser treinados para desenvolver as ementas, os 

novos materiais e as necessárias competências educacionais; e estudantes precisam ser 

engajados no novo modelo educacional. Estes são fatores críticos de sucesso para tal estratégia 

de ensino-aprendizagem, pois os agentes tendem a preferir o que é conhecido e que parece ser 

mais seguro. Caberá aos responsáveis agirem estrategicamente para replicar o procedimento 

aqui descrito e disseminar esta inovação, de baixo custo e alto impacto, preparando-se para 

melhor enfrentar a competição com os cursos de Educação à Distância (EaD) que avançam na 

disputa do mercado das Instituições de Ensino Superior (IES) tradicionais. 

Palavras-chave: Estratégia de Aprendizagem Centrada no Participante; Assimilação de 

Conteúdo; Envolvimento. 

ID/ Referência: 1147 

 

8.142. 

Autor/a (es/as):  

Sauaia, Antonio Carlos Aidar  

Universidade de São Paulo 

Título: Laboratório de gestão: educação vivencial com pesquisa aplicada 

Resumo: 

Frente às mudanças impostas pela evolução da sociedade da informação e face à evolução 

observada no perfil das novas gerações de estudantes universitários, a Academia tem se 

empenhado em reorientar o ensino expositivo tradicional, centrado no professor, para uma 

aprendizagem mais envolvente, dinâmica e significativa. Dentre as iniciativas já consagradas 

de aprendizagem centrada no participante, encontram-se os estudos de caso (segundo Harvard), 

a aprendizagem baseada em problemas (PBL) e os jogos de empresas. Este ensaio teórico 

baseou-se na observação, por duas décadas, das incompletudes apontadas por estudantes que 

participaram de jogos de empresas. Apesar de dinâmicos e envolventes, os jogos de empresas 

desencorajaram os estudantes por diversas razões: a) sentiram-se inibidos face à complexidade 

do caso organizacional, ora muito baixa, ora muito alta; b) não constataram a utilidade dos 

modelos de gestão memorizados nas disciplinas teóricas ao praticarem a tomada de decisão; c) 



perceberam-se estressados diante da incerteza do jogo de estratégia baseado num problema não 

estruturado, de múltiplas entradas e saídas, sem solução única. Com base nas incompletudes 

observadas, foram caracterizados três pilares conceituais adotados como fundamentos, que 

permitiram orientar a condução dos velhos jogos de empresas de forma inovadora: o simulador 

organizacional (tangível) que descreve na forma de caso a situação inicial da organização 

estudada; o jogo de empresas (intangível) que representa a vivência organizacional; a pesquisa 

aplicada (tangível) que sintetiza a experiência individual e a relata em forma de artigo 

científico. Adotou-se um simulador organizacional geral parametrizável (que inclui seis áreas 

funcionais: planejamento, marketing, produção, pessoas, finanças e presidência), cuja 

complexidade pode ser modulada pelo educador (Sauaia, 2008; parte 1; Sauaia, 2010, parte 1). 

A dinamização do simulador deflagrou um processo competitivo de tomada de decisão sob 

incerteza (jogo de empresas) no qual a análise de resultados (www.simulab.com.br) permitiu 

estabelecer relações de causa e efeito. Os resultados qualitativos e quantitativos produzidos 

neste ambiente de aprendizagem dinâmica foi objeto de estudos e pesquisas teórico-empíricas 

relatados pelos estudantes em artigos científicos (Sauaia, 2008, parte 2; Sauaia, 2010, parte 2). 

O tripé conceitual formado por ‘simulador - jogo de empresas - pesquisa aplicada’ caracteriza o 

conceito inovador denominado Laboratório de Gestão, ambiente de prática conceitual das 

teorias de Administração, Contabilidade e Economia, onde se promove aprendizagem vivencial 

(Kolb, 1984) significativa: aprender fazendo. As incompletudes observadas nos velhos jogos de 

empresas foram por 20 anos tratadas de maneira criativa e permitiram o surgimento de uma 

inovação que combina educação gerencial e pesquisa aplicada. O intuito deste ensaio é a 

disseminação e o compartilhamento dos avanços que poderão evoluir ainda mais com as 

parcerias e os desdobramentos que têm surgido nas relações interinstitucionais. 
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Título: O aluno online e a necessidade de orientação para o estudo 

Resumo: 

O uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação, especificamente na 

modalidade semipresencial ou educação a distância, requerem uma nova postura do docente e 

do discente. Esta pesquisa fundamenta um estudo sobre as necessidades das instituições de 

trabalharem ações para o apoio do aluno online (aluno semipresencial ou a distância). 

Investigar suas necessidades e criar mecanismos de apoio através de ações multimodais e 

presidenciais sistematizadas pode proporcionar uma mudança significativa no cenário de falta 

de orientação para o estudo, baixa participação e evasão nos cursos oferecidos a distância na 

graduação em universidades brasileiras. O aluno que durante 4 ou 6 anos de sua formação 

estudou na modalidade presencial e, em seguida da sua entrada na universidade, se vê 

submetido a outra forma de estudo em que a necessidade de construção imediata de autonomia 

pode definir o seu sucesso ou fracasso nas disciplinas de graduação, não pode ocorrer sem a 

interferência didático metodológico de preparação para esta mudança. Ele se depara com o 

ensino a distância e suas peculiaridades absolutamente diferentes da modalidade presencial. O 

principal problema verificado é a falta de uma preparação efetiva para este aluno atuar nessa 

modalidade. Esta pesquisa foi realizada utilizando-se uma metodologia participativa, 

compreensiva e interpretativa da realidade. A escolha metodológica permite a ação sobre a 

realidade pesquisada já que os sujeitos contatados estavam efetivamente cursando a graduação 

e tendo dificuldades na equalização dos seus estudos na modalidade semi-presencial. Dessa 

forma, a pesquisa intervém diretamente no ambiente pesquisado. A pesquisa foi realizada 

considerando-se três meses de atuação da equipe pedagógica e sua atuação sobre 57 alunos que 

estavam sendo considerados evadidos no ano de 2011. Os contatos foram realizados através de 

meio virtual e através de ligação telefônica. A partir destes contatos os alunos foram 

entrevistados em muitos casos ocorreu o encontro presencial entre o pedagogo e o discente. No 



Brasil a ênfase no crescimento da educação a distância é muito grande. O aparato tecnológico 

também evolui. A evasão, nesta modalidade, também não é menor e por isso a necessidade da 

universidade voltar sua atenção para ações que vão além da transferência de conteúdo e da 

tecnologização, modernizando-se a instituição, diminuindo as distâncias entre docentes e 

discentes e oferecendo maiores cuidados com os alunos de graduação. Tais ações podem se 

constituir nos primeiros passos para uma transformação mais profunda na universidade 

conforme autores seminais proferem em seus escritos quando sugerem a necessidade de uma 

transformação nas instituições de ensino superior. Para que tal ocorra é sine qua non que a 

universidade assuma a responsabilidade de cuidar dos seus alunos e professores, seja na 

modalidade presidencial ou na educação a distância. 

Palavras-chave: TIC; Aluno Online; Ensino Superior. 
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Título: Docência Universitária: análise de práticas pedagógicas nos cursos de psicologia nos 

contextos da fpce/up e da unb/brasil 

Resumo: 

O objetivo desta comunicação é analisar aspectos das práticas pedagógicas de três docentes 

atuantes no Ensino Superior, sendo: dois professores atuantes no Curso de Licenciatura em 

Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – 

FPCE/UP e uma professora atuante no Curso de Bacharelado em Psicologia do Departamento 

de Psicologia da Universidade de Brasília – UnB/Brasil. A temática é relevante por propor a 

análise da conexão que os modos de trabalho pedagógico assumidos por docentes do Ensino 

Superior apresentam com a construção de conhecimentos pelos estudantes, identificando as 

implicações na formação humana e profissional. A metodologia da pesquisa privilegiou a 

abordagem qualitativa, com a utilização dos seguintes procedimentos de levantamento de 

dados: entrevistas com roteiros semiestruturados e observação de aulas. As reflexões estão 

articuladas à produção da área de docência universitária e da aula no Ensino Superior, tendo 

como referências básicas: Cunha (1997, 2007); Fernandes (1999); Veiga (2000, 2008)); 

Castanho (2000); Leite e Ramos (2007); Lucarelli (2007). O ambiente da aula como objeto 



empírico, justifica-se por ser este um dos espaços privilegiados de produção de conhecimento 

na universidade. Nela, por meio do ensino organizado, desenvolvido e avaliado pelo professor 

e estudantes, investe-se na formação profissional e humana dos estudantes. É o espaço de 

múltiplas relações, interações e de construção de uma educação de melhor qualidade e de 

formação para o exercício da cidadania crítica. 
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Título: Utilização das TIC em cursos de formação inicial de professores 

Resumo: 

Nos processos formativos de professores, tanto iniciais quanto continuados, ainda se mostram 

tímidos os esforços de trabalho relacionados à integração das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) ao processo pedagógico. Com a grande disponibilidade de informações na 

internet, a seleção criteriosa e o uso produtivo das diferentes mídias na educação talvez sejam 

as habilidades mais necessárias aos futuros professores. Para que estas tecnologias sejam 

significativas, não basta que os alunos simplesmente acessem as informações: eles precisam ter 

a habilidade e o desejo de utilizá-las, saber relacioná-las, analisá-las e avaliá-las. O professor 

tem nesse contexto o seu papel transformado, com funções muito mais variadas e complexas, 

exigindo uma formação inicial e continuada mais sintonizada com a sociedade atual. Essa 

formação se faz proporcionando-lhe a construção de competências e de autonomia para o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos que utilizem as TIC como potencializadoras da 

docência e da aprendizagem. Ser docente, utilizando as TIC, não é só uma questão de saber 

utilizar um determinado número de recursos e softwares, é, sobretudo, uma alteração de 

mentalidade e de postura perante o processo de ensino – aprendizagem. Assim, para dar 

resposta a estas funções e responsabilidades o docente deve possuir um conjunto de 

competências que o ajudem na tomada de decisão quanto à adoção das estratégias de ensino 



mais adequadas ao curso, ao público e à situação. A partir desta perspectiva foi realizada 

pesquisa quanti-qualitativa em uma disciplina ofertada no curso de Licenciatura em Letras da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 2011. Disciplina esta, incluída no projeto de 

fomento ao uso das TIC nos cursos da graduação da UFAL. A pesquisa teve o objetivo de 

verificar a importância da inclusão das TIC nas disciplinas da formação inicial de professores. 

A coleta de dados ocorreu através de observações e questionários, da qual participaram 20 

alunos inscritos na disciplina. O planejamento da disciplina teve duas linhas de atuação na 

organização de sua estrutura: a formação do profissional que atuará com o ensino de Língua 

Portuguesa e o que as tecnologias trazem de diferencial para esse ensino. Visava também, fazer 

uma reflexão sobre o uso das tecnologias e ensino de língua portuguesa, pensadas não somente 

pelo uso técnico desses recursos tecnológicos, mas que fossem utilizados de forma significativa 

no processo educativo. Observou-se através dos dados coletados que os sujeitos da pesquisa na 

condição de alunos tiveram uma maior motivação e envolvimento com a disciplina e na 

condição de professores ou futuros professores vislumbraram uma série de possibilidades 

pedagógicas a serem aplicadas em sala de aula. 
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Resumo: 

Na área da arquitetura e urbanismo a questão da habitação sempre foi e continua ser uma 

temática importante, dado o caráter multifacetado, simultaneamente concreto e simbólico, 

implícito à função do abrigo. Ainda que notáveis e incontáveis soluções possam ser elencadas, 

para boa parte das sociedades contemporâneas, perduram estruturais problemas a ser 

enfrentados, concernentes tanto a questões de cunho sócio-econômico, quanto de ordem técnica 

propriamente dita. De forma geral e no Brasil em particular, fatores diversos fizeram com que a 

arquitetura popular ocupe espaço incipiente na tradição dos estudos especializados. A 

contribuição para o enfrentamento destas questões, em seus aspectos múltiplos, de ordem 



teórico-metodológica ou mesmo de implementação de políticas públicas, diz respeito a um 

compromisso social inescapável, que deve estar na pauta não apenas das escolas de arquitetura, 

como da universidade como um todo. Estas reflexões conduziram à formatação de um projeto, 

no âmbito da Escola de Engenharia da FURG (Universidade Federal do Rio Grande), que 

objetiva realizar estudos que subsidiem a discussão sobre a produção da habitação popular na 

região de abrangência da universidade. Os primeiros estudos, iniciados em 2011, ainda em 

andamento, têm como objeto as casas forradas com lata, existentes na Ilha dos Marinheiros, 

localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul e marcada pela colonização portuguesa, com 

a prevalência de imigrantes de Águeda, Aveiro e Porto. O projeto pretende investigar a origem 

e motivações que levam a propagação desta técnica construtiva e justifiquem sua perduração e 

disseminação. As bases metodológicas propostas encontram suporte no Projeto Político-

Pedagógico da FURG, que estabelece como princípios curriculares a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e assume que o resultado da ação educativa da universidade deve 

ter impacto na comunidade, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e 

para o desenvolvimento regional. Assim, três linhas foram articuladas: uma de pesquisa, que 

conduz e monitora o andamento geral do projeto; uma de ensino, vinculada à contribuição dos 

alunos da disciplina de Arquitetura e Urbanismo, do Curso de Engenharia Civil, da Escola de 

Engenharia e uma de extensão, de contato direto com a comunidade alvo, que dialoga e reflete 

a partir dos saberes locais. Os trabalhos têm suporte nos procedimentos de pesquisa 

tradicionais em arquitetura e urbanismo e no arcabouço das ciências humanas e sociais. 

Embora cada eixo tenha a sua própria sistemática, os principais instrumentos utilizados são: 

questionários; protocolos de observação aplicados às edificações; levantamentos (históricos, 

demográficos, fisiográficos etc.); geoprocessamento e registros fotográficos. 

Fundamentalmente, ao articular ensino, pesquisa e extensão, o projeto pretende contribuir às 

discussões relacionadas à produção da arquitetura popular contemporânea, tendo como 

referência repertório identificado na região sul do estado. Os resultados, embora preliminares, 

mostraram que o contato direto com a problemática até então tratada de forma teórica, ofereceu 

parâmetros contundentes e enriquecedores ao exercício docente, além de aguçar o espírito 

crítico dos alunos sobre seu papel social frente à questão habitacional. Em relação às 

populações envolvidas percebeu-se a abertura de um espaço singular para o questionamento do 

valor de sua própria produção. 

. 

ID/ Referência: 1196 

 



8.147. 

Autor/a (es/as):  

Silva, Onã  

Escola Superior Ciências da Saúde, Universidade de Brasília 
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Resumo: 

Problemática: as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em 

Enfermagem, no Brasil, enfatizam a formação do enfermeiro na perspectiva do cuidado 

integral, ou seja, profissional dotado de perfil humanístico e criativo. 

O currículo inovador nos Cursos de Graduação em Enfermagem destaca aspectos importantes 

como as metodologias ativas, o saber dialógico, a mudança na relação docente-discente e o 

estudante como ator no processo. 

A criatividade é um elemento importante no processo de aprendizagem conforme teorias 

distintas. É impossível o homem viver/conviver/interagir sem a criatividade. Para 

Csikszentmihalyi é possível aumentar o número de pessoas criativas. Portanto, é imperioso ao 

ensino superior de Enfermagem promover atividades relacionadas ao potencial criativo, em 

prol do cuidado em saúde integral.  

Metodologia: o Projeto Cuidarte ocorre na modalidade de extensão, coordenado por docentes 

responsáveis. Quanto ao cenário, é desenvolvido no âmbito da ESCS/Fepecs. Em relação aos 

sujeitos partícipes são docentes e discentes da instituição. 

Dentre os objetivos do Projeto Cuidarte, citam-se 

- Estimular a criatividade docente e discente do Curso de Enfermagem e profissionais de saúde 

dos cenários de prática, visando a produção do cuidado integral. 

- Realizar oficinas de estimulo e desenvolvimento do potencial criativo, lúdico, artístico, teatral 

e práticas integrativas com dinâmicas e jogos. 

- Utilizar a base teórico-prática sobre criatividade, teatro e dinâmicas para desenvolvimento de 

projetos de intervenção nos cenários de prática. 

- Promover a interação ensino-serviço mediante a participação de profissionais dos cenários de 

prática. 

Quanto a estrutura, são oferecidas quatro oficinas distintas, cuja duração especifica é de 8 



horas, sendo que o projeto totaliza 32 horas. O projeto é assim desenvolvido: 

Oficina I – Criatividade e recursos lúdicos para o cuidar em saúde: facilitada por profissional 

da área de educação, com experiência comprovada em metodologias ativas. 

Oficina II - Habilidades teatrais para o cuidar em saúde: facilitada por um ou dois docentes, 

com experiência comprovada em metodologias ativas e habilidades teatrais. 

Oficina III – Cuidar em saúde utilizando dinâmicas e jogos: facilitada por docentes do Curso de 

Enfermagem da ESCS, com experiência em metodologias ativas. 

Oficina V- Formação e organização de Projeto Cuidarte no Curso de Enfermagem. 

Relevância e pertinência - a produção do cuidado no contexto educacional favorece a 

aprendizagem significativa, individual e coletiva. Este ideário de educação, sendo libertador, 

precisa ser baseado na criatividade nos vários cenários – ensino, gestão, atenção e sociedade – 

considerando os desafios a enfrentar como a atenção integral. 

Quanto a criatividade no Ensino Superior de Enfermagem as escolas que desejam tornar 

espaços significativos devem trilhar novos caminhos, preparando os discentes para atuarem no 

mundo dinâmico. Eis a relevância para se adotar o ensino criativo nestas escolas, considerando 

que esta área do saber está voltada para o ser humano integral. 

O universo da saúde exige dos profissionais o perfil reflexivo, crítico, criativo pelos problemas 

e situações complexas a serem resolvidas. Esta proposição para desenvolver o projeto Cuidarte 

justifica-se pela necessidade da abordagem Cuidado em saúde baseado na criatividade. 

Destarte, a área do saber Enfermagem carece fundamentar-se no tema criatividade para 

realização de atos cuidadores em saúde. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Processo Ensino-Aprendizagem; Pedagogia Inovadora; 
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Título: Dinâmicas da relação professor-estudante: análise das perspectivas de professores e 

estudantes do ensino superior politécnico 

Resumo: 

As interacções entre professores e estudantes nos contextos de ensino superior têm recebido 

uma particular atenção por parte de um grupo considerável de investigadores. Em particular 

tem-se defendido sistematicamente que ambientes institucionais e relações interpessoais 

apoiantes ou de suporte entre professores e estudantes se revelam vantajosas e potenciadoras de 

sucesso académico e desenvolvimento. (Astin, 1993; Chickering e Gamson, 1987; Chickering e 

Reisser, 1993; Kuh et al., 2005, 2006; Pascarella e Terenzini, 1991, 2005; Terenzini, Pascarella 

e Blimling, 1999; Tinto, 1993). 

Partilhando desta perspectiva, o presente estudo procurou analisar as percepções tidas por 

professores e estudantes de uma instituição do ensino superior politécnico relativamente à 

relação professor/ estudante. 

Em particular procurou-se analisar como um grupo de 21 professores e de 31 estudantes da 

Escola Superior de Educação de Coimbra define e caracteriza o seu relacionamento com os 

seus estudantes/ professores. 

Para recolher as informações indispensáveis à resposta à nossa questão foi pedido a professores 

e estudantes, através de entrevista, que descrevessem o relacionamento que pensavam ter com 

os seus estudantes/ professores. 

Para analisar o conteúdo das entrevistas optámos por utilizar alguns dos procedimentos 

analíticos (codificação aberta e axial) propostos por Strauss e Corbin (1998), pela sua 

sistematicidade. 

Todos os participantes referiram ter um bom relacionamento com os seus estudantes/ 

professores. Na caracterização desse relacionamento, os resultados da análise de conteúdo 

revelaram uma categoria predominante nos discursos, que denominámos de interpessoal e que 



integra aspectos de suporte social, qualidades relacionais e ocorrências de um relacionamento 

caracterizado por uma intimidade educativa (grande proximidade psicossocial orientada ou 

balizada por objectivos educativos). Embora com menor expressão quantitativa, emergiu outra 

categoria designada de científico-pedagógica, centrada na competência técnico-científica do 

professor e na gestão do trabalho pedagógico na sala de aula. 

A análise de conteúdo dos discursos de professores e estudantes do presente estudo se por um 

lado parece dar suporte à importância das interacções significativas e apoiantes entre 

professores e estudantes, por outro vem revelar que características se assumem como mais 

relevantes para os participantes na definição dessa interacção de qualidade. Adicionalmente, 

estes resultados assim como os apontados pelos diferentes estudos reforçam a necessidade de 

se alicerçar as práticas educativas (o seu reforço ou reforma) em processos de investigação que 

considerem as características culturais específicas das diversas instituições e dos seus 

interlocutores. 

Palavras-chave: Interacção Professor-Estudante; Relação Interpessoal; Competência Técnico-
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Título: Modelos de formação em saúde: um relato de caso do bacharelado interdisciplinar em 

saúde – UFRB/Bahia/Brasil 

Resumo: 

Dentre os desafios do ensino superior no contexto brasileiro, se apresentam a ampliação da 

diversidade de organização curricular e a implementação de modo flexível, em consonância 

com as mudanças do mundo contemporâneo. Esta organização mais flexível se sustenta na 

necessidade de uma formação universitária geral, que contemple o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação e de autonomia, com vistas a formar sujeitos com pensamento 



crítico, consciência cidadã, comportamento ético e responsabilidade social. Neste cenário 

pretendemos relatar a experiência do curso de graduação intitulado “Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde” (BIS) na perspectiva dos modos de trabalho pedagógico no ensino 

superior. O BIS integra o elenco de cursos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a 

qual foi criada no contexto do Plano de Reestruturação e expansão das Universidades Federais 

(REUNI), política educacional do governo federal para o ensino superior, pautada na 

democratização do ensino de 3º grau. O referido curso se configura, dentre os modelos de 

formação existentes no país, como um projeto diferenciado e inovador pautado na flexibilidade 

curricular, interdisciplinaridade e formação geral, traduzido na articulação de saberes 

concernentes ao campo da saúde às abordagens humanística, artística e científica. O projeto 

pedagógico do BIS prevê uma aprendizagem ativa com as características do sócio-

interacionismo, remetendo sempre à aprendizagem significativa e ao aprendizado realizado em 

ato. A organização curricular está pautada na flexibilidade sustentada nas unidades de produção 

pedagógica (UPP), nas quais o ensino acontece de modo articulado com a pesquisa/extensão e 

tem por elemento fundante a autonomia do educando. Do ponto de vista pedagógico, o projeto 

se estrutura operacionalmente a partir de três momentos de ensino-aprendizagem: mobilização 

do conhecimento acerca do problema em estudo, caracterizado pela articulação entre a 

realidade empírica do grupo de educandos, com suas redes de relações, visão de mundo; na 

etapa seguinte parte-se para a construção do conhecimento, na qual à percepção inicial agrega-

se um processo crítico de questionamento sobre o tema. Esta fase é mediada pela literatura 

científica e por diversas outras formas de linguagens e conhecimentos, tais como, a abordagem 

cinematográfica, a leitura poética, as artes plásticas, dentre outras. Por fim, configura-se a etapa 

de síntese do conhecimento, na qual busca-se a superação da visão sincrética inicial, pautada na 

reconstrução articulada e criativa do conhecimento. O projeto pedagógico foi estruturado com 

distintas estratégias indutoras à consecução de seu objetivo. Destaca-se o módulo transversal à 

todas as Unidades de Produção Pedagógica (UPP), intitulado “Processo de Apropriação da 

Realidade”, por meio do qual os estudantes vinculam-se a uma comunidade para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e atividades extensionistas. Este processo de 

aproximação, vinculação e construção de conhecimentos ocorre de modo compartilhado com 

os sujeitos das comunidades, tendo por base as situações reais vivenciadas nos respectivos 

contextos. As autoras pretendem com este estudo contribuir com o debate sobre metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem e suas repercussões no processo de formação no ensino 

superior.  
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Título: Memórias e memoriais: narrativa de formação na formação em exercício de 

professores que ensinam matemática 

Resumo: 

Como tornar-se o professor que se é? Esta é uma questão que vem nos motivando, assim como 

a diversos pesquisadores da área da educação, preocupados em entender os caminhos 

formativos dos professores, aqui em particular, dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que são autores e atores de sua própria história, a partir da escrita de narrativas 

memorialísticas, reapropriando-se de suas experiências de formação, que pode lhes permitir 

perceber o sentido de ser o que se é. Neste tom de compreensão do ir e vir de si, como a um 

círculo hermeneutico, que tomou-se, nesse recorte de nossa pesquia de doutorado apresentar 

este artigo que objetiva fazer uma discussão, a luz da teoria sobre história de vida, memórias, 

memoriais e formação de professores, com fins de se compreender como os professores 

cursistas, de um curso de Pedagogia, se tornaram professores que ensinam matemática? E para 

tal, se tomará como base as atividades curriculares propostas pelo curso e nas relações que os 

professores cursistas fazem desse processo formativo com suas histórias de vida, suas 

aprendizagens em sua formação e autoformação profissional e pessoal. Esta pesquisa se realiza 

no âmbito do Projeto Tapiramutá: Curso de Licenciatura em Pedagogia: ensino 

fundamental/anos iniciais, no município de Tapiramutá, Bahia-Brasil, e está calcada na 

perspectiva epistemológica da formação de adultos, indo em direção a pesquisa-formação com 

histórias de vida como definidas por Gaston Pineau e Le Grand (1993), Pierre Dominicé (2000) 

e Christine Josso (2002), e o método (auto)biográfico como bem tratados por António Nóvoa, 

Mathias Finger (2010), Maria Passeggi e Elizeu Clementino (2008), entre outros, por meio da 

produção de memoriais (auto)biográficos que aqui se tornam uma forte fonte de dados, visto 

que os professores cursistas do projeto já produzem estas narrativas de seu percursos 

acadêmico e de suas histórias de vida como atividade curricular. A qualidade de importância de 

tais pesquisas neste campo híbrido (memória e formação de professores) se apoiam no fato do 

respeito e da confirmação da identidade docente e na compreensão do sentido da transformação 



de si como ser social, autonomo e colaborativo. 

Palavras-chave: Memoriais; História de Vida; Formação de Professores. 
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Título: Alfabetizadoras na ordem do discurso: um estudo sobre a formação de alfabetizadoras 

em cursos de pedagogia 

Resumo: 

O trabalho resulta de investigação sobre a formação de professoras alfabetizadoras em cursos 

de Pedagogia. Tal investigação parte da hipótese central de que há um esmaecimento da figura 

do professor alfabetizador, por conta de uma formação que não privilegia a apropriação de 

práticas de alfabetização. Em termos metodológicos os dados são oriundos de duas diferentes 

fontes: 1) a literatura mais recorrentemente referenciada nas disciplinas de cursos de pedagogia 

que tenham por objeto de estudo a alfabetização; 2) gravação de sessões de grupo de discussão 

composto por estudantes de Pedagogia que são bolsistas do Programa de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), órgão do Ministério de Educação brasileiro. Tendo como eixo teórico as 

formulações foucaultianas acerca do discurso e do sujeito, demonstramos: a) que o modelo de 

alfabetizadora ofertado às estudantes dos cursos de Pedagogia que compõem o campo empírico 

da pesquisa privilegia saberes de natureza muito mais ideológica do que propriamente saberes e 

práticas do campo da didática da alfabetização; b) que há uma inflação de conhecimentos sobre 

letramento e pouca atenção é dada à instrumentalização de futuras alfabetizadoras; b) que o 

ensino ofertado é excessivamente teórico e omite a dimensão prática dos processos de 

alfabetização; c) que há uma preponderância de conteúdos da psicogênese da língua escrita de 

Emília Ferreiro, preterindo outras vertentes teóricas e desvalorizando a questão dos métodos de 

alfabetização; d) que em linhas gerais formar-se alfabetizadora se restringe a entrar na ordem 

do discurso hegemônico sobre a alfabetização inicial, o que supõe demonizar quaisquer 

métodos, hipervalorizar o axioma da criança psicogenética e aceitar de modo acrítico a 

subsunção dos processos de alfabetização pelos processos de letramento.   
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Título: El cuento en la enseñanza de lenguas: aspectos filológicos y didácticos 

Resumo: 

En la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de la convocatoria de 2009 para el Desarrollo 

de las Enseñanzas, se aprobó nuestro proyecto sobre el cuento, que ha articulado actividades 

docentes de nuestra universidad en los años siguientes. 

El principal objetivo de este proyecto era promover la enseñanza de lenguas desde una 

perspectiva interdisciplinar y multilingüe (lengua española, lengua inglesa, lengua francesa y 

lengua de signos) en la Universidad Autónoma de Madrid, fomentando el trabajo en equipo de 

distintos departamentos y áreas de conocimiento. La iniciativa de esta propuesta tiene su origen 

en la necesidad fortalecer la colaboración interdisciplinar de los docentes para la implantación 

de la enseñanza en el marco del proceso de Bolonia. Se pretende, además, establecer vínculos 

de trabajo e investigación con otros departamentos lo que supondrá para todos un 

enriquecimiento en la investigación e innovación tecnológica y docente por la heterogeneidad 

de enfoques y métodos. 

En el marco descrito, el presente proyecto se presenta como un macro proyecto interdisciplinar 

y multilingüe que bajo el hilo conductor y común de El Cuento, engloba subproyectos y 

equipos de trabajo correspondientes a varias áreas de conocimiento: Proyecto de Grupo de 

Filología Española, Proyecto de Grupo de Filología Inglesa, Proyecto de Filología Francesa y 

Proyecto de Lengua de Signos. Las dos responsables y coordinadoras generales del proyecto 

fueron la Dra. María Victoria Sotomayor Sáez y la Dra. María Dolores Ramírez Verdugo. 

Cada uno de los grupos se articuló de manera independiente en su trabajo disciplinar. No 

obstante, todos estos subproyectos responden a una coordinación general que garantiza la 

consecución de sus respectivos objetivos específicos, así como los objetivos generales del 

macro proyecto que los engloba a todos. 



Nuestra comunicación da cuenta del proyecto en su conjunto y de la conclusión y resultados 

del mismo, así como de los elementos caracterizadores de la coordinación general. 
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Título: O processo de adaptação dos estudantes ao ensino superior: um estudo com estudantes 

de uma escola de educação e de uma escola de saúde 

Resumo: 

A entrada no Ensino Superior é, claramente, um período de transição na vida do estudante, 

surgindo muitas vezes como desencadeadora de novas aquisições e estruturações pessoais com 

particulares reflexos no desenvolvimento cognitivo e psicossocial (Pascarella e Terenzini, 

2001), pelo que a relação que o estudante cria com a própria instituição de ensino e a forma 

como se envolve nas suas dinâmicas é preponderante para a sua boa adaptação e para o seu 

sucesso educativo. Neste sentido, torna-se relevante abordar a pertinência dos indivíduos 

integrarem grupos onde desenvolvam um sentimento de pertença, sendo esse um elemento 

facilitador da boa adaptação do corpo estudantil. No contexto do Ensino Superior podemos 

reportar estes grupos para a Praxe Académica e para a Associação de Estudantes por serem os 

organismos que, de maneira geral, mais mobilizam os estudantes, desempenhando portanto um 

papel fulcral e decisivo na sua adaptação. No entanto, importa não esquecer ou minimizar o 

papel que a própria instituição deve ter no acolhimento dos novos estudantes (Sousa, 2009). 

Esta comunicação visa apresentar dados exploratórios recolhidos no âmbito de um projeto 

sobre formação inicial de professores e enfermeiros, através da realização e análise de dois 

grupos focais, um com estudantes de uma escola superior de educação e outro com estudantes 

de uma escola superior de enfermagem. 

A análise de conteúdo desenvolveu-se segundo uma lógica indutiva que permitiu desenvolver 

um conjunto de ideias relativas ao processo de integração e adaptação, assim como à própria 



experiência académica dos estudantes de uma Escola Superior de Enfermagem e de uma Escola 

Superior de Educação. As semelhanças e diferenças evidenciadas na análise constituem aspetos 

a ter em conta na continuidade do estudo. 
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Título: As práticas pedagógicas na extensão e suas contribuições na formação docente 

universitária 

Resumo: 

O trabalho tem como objetivo analisar a contribuição do Projeto de Extensão “Brinca Mané” 

na formação universitária de futuros professores. Trata de um estudo de caso e os dados foram 

coletados por meio de relato de acadêmicos do Curso de Graduação de três instituições de 

Ensino Superior num período de seis anos. Também foram realizadas análises de documentos, 

como planejamentos e instrumentos de avaliação e observações de reuniões e atividades 

práticas. Os dados foram sistematizados e interpretados seguindo princípios da análise de 

conteúdo. Os elementos contidos nos relatos contemplaram a reflexão para atuação, a proposta 



de intervenção e as contribuições na formação acadêmica. Conclui-se que o projeto é um 

espaço que contribuiu para a construção da identidade docente, redimensionando a vivência 

curricular, a avaliação e a reflexão crítica sobre a relação entre a teoria e prática e a 

compreensão do esporte como possibilidade educativa. Foi possível constatar que projetos 

dessa natureza colaboram efetivamente na formação dos futuros professores ao proporcionar 

situações nas quais os futuros professores vivenciam ações e reflexões inerentes a docência, 

como: planejar atividades, interagir com as crianças, desenvolver postura mediadora em 

situações de ensino-aprendizagem e avaliar de maneira multidimensional. As agências de 

formação inicial possuem uma significativa responsabilidade em prover os futuros professores 

de sólidos conhecimentos teóricos e metodológicos e as ações de extensão podem ser grandes 

aliadas nesse processo. 
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Título: Metodologia para elaboração de artigos na graduação: introdução para a iniciação 

científica 

Resumo: 

A escrita sempre foi um meio eficaz de comunicar e registrar os avanços e as conquistas do ser 

humano. Tanto no ambiente profissional como no acadêmico a atividade de documentar os 

feitos realizados facilita a disseminação e o acesso ao conhecimento. De uma forma geral, a 

matriz curricular de um curso de design é composta por mais de 50% de disciplinas práticas. A 

demanda de carga horária dedicada à execução de trabalhos, muitas vezes, manuais, tem 

conduzido o aluno a um distanciamento da atividade da leitura e da escrita. O presente artigo 

apresenta uma metodologia de ensino desenvolvida para estimular o estudante de design a 

escrever artigos oriundos de pesquisa bibliográfica, inicialmente para anais de eventos e 

posteriormente para periódicos, e assim se envolver com a atividade científica já no início da 



sua jornada acadêmica. As etapas que compõem essa metodologia são: a leitura semanal de 

artigos, previamente selecionados pelo professor e publicados em anais de congressos e 

revistas da área de design; apresentação de cada aluno para a turma, em sala de aula, de um dos 

artigos lidos; e debate envolvendo todo o grupo de alunos, a respeito da metodologia, da 

apresentação do tema, das contribuições dos autores ao tema e da normatização do referido 

material de leitura. São, ainda, intercaladas aulas expositivas dialogadas que orientam o aluno 

com a estruturação e a elaboração de uma proposta de trabalho para a execução de um artigo 

de sua co-autoria. Os artigos produzidos pelos alunos são revisados e comentados pelo 

professor orientador, com o auxilio do docente da disciplina de Metodologia da Pesquisa. Uma 

variação possível ao método é a apresentação do tema do artigo de co-autoria do aluno sob a 

forma de seminário antes de sua formatação, de forma a melhor estruturar e exemplificar os 

conceitos e de enriquecê-los pelas contribuições que o debate entre o grupo pode trazer. O 

envio dos artigos a congressos e simpósios e a subseqüente leitura das observações dos 

revisores completa o processo. O método pode ser aplicado para diversas e diferentes 

disciplinas com a finalidade de orientar o aluno na construção e divulgação do seu 

conhecimento e experiências e para salientar a contribuição e a importância que o registro 

escrito oferece aos mais variados tipos de profissão. Sejam quais forem as variações 

decorrentes de adaptações ao cenário específico das disciplinas, o planejamento dos 

professores das disciplinas envolvidas e o comprometimento dos alunos é essencial para a 

obtenção de resultados positivos. 
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Título: Ver, compreender, criar: propostas de docência de disciplinas na área de história da 

arte em cursos superiores de comunicação 

Resumo: 

O presente trabalho pretende refletir sobre as experiências docentes de dois profissionais 

atuantes em cursos superiores de Comunicação na cidade de São Paulo. Os autores têm 

diferentes formações e atuam em diferentes instituições e cursos, que possuem as suas 

especificidades: Comunicação Digital, Publicidade e Propaganda. Contudo, as propostas 

pedagógicas apresentam pontos em comum: são voltadas para a formação profissional, 

procuram ampliar o universo cultural e artístico dos alunos, trabalham com o embasamento 

teórico e abrangem trabalhos práticos de criação. Nos dois contextos educacionais observam-se 

desafios para o trabalho docente, entre eles vemos que no curso de Comunicação Digital a 

formação técnica profissional é o objetivo dos inscritos e a busca de uma linguagem individual 

é uma constante. Já no curso de Publicidade um dos principais desafios é despertar o interesse 

para a área de arte, uma vez que boa parte dos alunos não percebe de imediato a importância 

desse conhecimento para a sua formação pessoal e profissional. 

Entre os principais objetivos estão: a busca da ampliação do repertório cultural e imagético dos 

alunos, bem como promover a compreensão da dimensão estética presente na produção 

artística do nosso tempo, assim como em épocas passadas e em outras culturas. Para tanto, 

dialogamos com nossos alunos em sala de aula acerca de pontos teóricos da História da Arte 

ocidental, com ênfase nas artes plásticas, tais como: períodos, movimentos, linguagens, e as 

suas relações com os contextos, abrangendo desde arte antiga até a contemporânea. Por meio 

da leitura de imagens, busca-se promover o encontro entre o apreciador e as manifestações 

artísticas e considera-se que as imagens são mediadoras entre o homem e o mundo. 

As propostas práticas buscam favorecer o desenvolvimento da autonomia e da criatividade, 

com o olhar voltado para a atuação no mercado de trabalho, mas também busca extrapolá-lo. 

No caso do curso de Comunicação Digital, foi proposta a criação do Livro Objeto com a junção 

de temas da História da Arte, o uso de materiais não privilegiados e o emprego dos elementos 

água, fogo e terra. No curso de Publicidade e Propaganda, as propostas envolveram visitas a 



exposições de arte, entre elas a Bienal Internacional de São Paulo, com o propósito de criar 

materiais de divulgação para as instituições e exposições, abrangendo mídia impressa, vídeos, 

blogs, projetos de eventos, entre outras formas de divulgação. 

Para nosso embasamento teórico, utilizamos autores das áreas de Filosofia, Educação e Arte, 

entre eles: Merleau-Ponty (1971), Heidegger (2010), Maffezoli (1996), Flusser (2011), Freire 

(2010), Martins (2002), Vergine (1996). Notamos em nosso cotidiano universitário que os 

professores se dedicam aos conteúdos de suas áreas de conhecimento, porém pouco se discute 

sobre as questões e propostas pedagógicas. Longe de pretender esgotar o assunto, este artigo 

espera lançar algumas reflexões advindas de nossa prática, que esperamos, possam ser somadas 

a outros estudos. 
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Título: O ensino colaborativo online (eco): promovendo inovações no trabalho pedagógico no 

ensino superior 

Resumo: 

O ensino colaborativo (EC) é uma modalidade de colaboração docente na qual dois ou mais 

professores trabalham juntos no planejamento, desenvolvimento, avaliação e, sobretudo, na 

implementação de atividades de ensino-aprendizagem direcionadas a um mesmo grupo de 

alunos. Envolve um conjunto de práticas mais ou menos próximas, dentre as quais: o ensino 

em equipe, o co-ensino e o ensino compartilhado/distribuído. O EC não é uma modalidade 

nova. Há estudos sobre experiências de ensino em equipe (team teaching) desde a década de 

50. Já o ensino colaborativo online (ECO), o EC de mediado por computadores conectados em 

rede, é uma modalidade recente, viabilizada pelo avanço e disseminação dessas tecnologias. 

Estudos sugerem que o EC pode contribuir para o fortalecimento da colegialidade docente, 

para a formação inicial e continuada dos professores e para o ensino de temas 

interdisciplinares. Contudo, verificam-se diversas barreiras de natureza institucional, cultural, 

econômica, pessoal, entre outras, que dificultam a difusão de práticas de EC no contexto da 



educação superior presencial. Argumentamos que as novas tecnologias de infocomunicação 

(TICs) podem potencializar a mobilidade, a interatividade e a colaboração não só entre 

aprendizes, mas também entre docentes e, dessa forma, permitir a superação de muitas 

daquelas barreiras. Dessa forma, o ECO é uma modalidade de trabalho docente potencialmente 

inovadora, em particular no contexto do ensino superior semipresencial e a distância. Porém, 

diferentemente do que ocorre em relação à pesquisa sobre a aprendizagem colaborativa 

apoiada por computadores, há escassez de estudos sobre ECO. Metodologia: discussão teórica 

fundamentada em revisão da literatura e pesquisa de campo realizadas no âmbito de pesquisa 

de doutorado concluída em 2011. Relevância e relação com a produção da área: há uma 

quantidade significativa de trabalhos sobre colaboração docente e sobre comunidades de 

prática e redes docentes, porém nossa revisão sistemática de artigos sobre EC no contexto do 

ensino superior, publicados em periódicos internacionais nos últimos 20 anos, identificou 

apenas quatro estudos sobre ECO que, juntamente com o nosso estudo de campo, ilustram as 

potenciais contribuições dessa modalidade para o trabalho pedagógico nesse contexto. 

Esperamos, assim, que nosso trabalho traga mais visibilidade ao tema e sua importância, e 

sirva de estímulo para futuras pesquisas. 
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Título: Aspectos didáticos científicos que permeiam a prática de ensino e estágio 

supervisionado do curso de ciências naturais no Campus UEPA - Altamira Pará 

Resumo: 

Este artigo tem o propósito de elucidar e discutir as disciplinas de Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado buscando responder a questão central: Que aspectos didáticos científicos são 

evidenciados nas disciplinas de prática de ensino e estágio supervisionado no Curso de 

Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará Campus de Altamira? Por intermédio da 

abordagem qualitativa na modalidade narrativa empreendeu-se relatos de situações 

intercruzando reflexões teóricas e práticas vivenciadas em sala de aula e nas escolas campo de 

estudo. As estratégias qualitativas adotadas durante as disciplinas buscam o modo como ás 



expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e interações diárias de acadêmicos no 

exercício de sua docência antecipada em espaços formais e não formais de ensino. Os 

portfólios, relatórios, memoriais e diários reflexivos redigidos pelos acadêmicos, seja de forma 

individual ou coletiva se constituem em instrumento de aprendizagem e pesquisa, uma vez que 

neles constam as anotações diárias sobre o planejamento, desenvolvimento e reflexões de 

atividades executadas. Na efetivação das disciplinas ocorreram a execução de minicursos, 

oficinas, mostras pedagógicas e artigos publicados na área constituindo-se material de grande 

valia para educadores /pesquisadores da área de educação em ciências. 

. 
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Título: El Mapa Comunitario: Una herramienta de innovación en el Espacio de Educación 

Superior  

Resumo: 

Uno de los compromisos que debe adoptar la Universidad es establecer un nuevo marco de 

relaciones con las comunidades. Hoy se empieza a hablar mucho menos de transferencia 

tecnológica y se empieza a usar mucho más el concepto – más amplio y que permite la 

inclusión de las Ciencias Sociales – de transferencia de conocimientos. Junto a ello, parece 

imprescindible incorporar dentro del aula – entendida como el proceso de 

enseñanza/aprendizaje global y no sólo como un espacio físico – técnicas e instrumentos que 

permitan a los/las estudiantes la conexión con lo que ocurre en las comunidades – a las cuales 

pertenecen. En esta dirección, la cartografía social se nos presenta como una herramienta de 

innovación que parte de los/as protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de sus 

conocimientos, vivencias, prejuicios, principios éticos y realidades. Por ello, es importante la 

apropiación crítica y sistemática de los contenidos de los procesos educativos que 

desarrollamos en el aula, tratando de enlazarlos con la vida cotidiana 

La transformación y el compromiso nos parecen elementos imprescindibles en Pedagogía 



Social, y se pueden plasmar a través de instrumentos especializados, como es el mapeo o 

cartografía social. Este instrumento es un elemento educativo transformador que trabaja desde 

la creatividad y la participación como ejes vertebradores de la acción ciudadana, originada por 

la puesta en marcha del mapeo social. Su uso fomenta la conexión de redes de vidas y 

territorios, en una sociedad globalizada que se desarrolla por canales de comunicación e 

información. La oportunidad de trabajar con las personas a través de dicha herramienta facilita 

a los/las estudiantes conocer la prácticas ciudadanas de donde surgen los saberes y 

conocimientos en un proceso de construcción autónoma de éstos. 

Para llevar a cabo esta propuesta partimos del uso de Mapas Verdes, un sistema galardonado, 

globalmente interconectado, con un marco que puede ser adaptado localmente para promover 

la sostenibilidad de la comunidad. Desde 1995, el G.M.S [1]. Ha proporcionado una gran 

variedad de recursos para ayudar a los equipos de jóvenes y adultos voluntarios en la creación 

de mapas de sus comunidades de origen, para representar y compartir lugares, proyectos y 

organizaciones, que sean significativos desde el punto de vista ecológico y cultural. 

Así, realizando un trabajo de análisis personal y grupal del barrio o comunidad, a través de la 

cartografía social podemos construir conocimientos en el aula desde la propia experiencia. Lo 

producido por los participantes se relaciona con la teoría existente, generando un nuevo 

conocimiento teórico-práctico que permite a las personas intervenir en las modificaciones y 

cambiar las condiciones de las cuales se partió (sociales y de conocimiento).               

Esta práctica innovadora pretende dar espacios de participación y empoderamiento a los/as 

estudiantes, en general la ciudadanía más joven de nuestra sociedad, y edificar procesos de 

construcción de conocimiento que relacionen el trabajo universitario con la comunidad.  

 [1] Green Map System, por sus siglas en inglés 
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Título: Narrativas de práticas de ensino e de avaliação numa escola do domínio das ciências da 

saúde: uma análise interpretativa 

Resumo: 

Problemática: 

Caraterização de práticas de ensino e de avaliação no contexto de unidades curriculares de uma 

licenciatura de uma Escola da área das Ciências da Saúde. 

Metodologia: 

Um dos obetivos deste estudo era produzir, com a maior precisão possível, narrativas extensas 

que pudessem ilustrar as práticas de ensino e de avaliação presentes em unidades curriculares 

de uma licenciatura e as suas relações com as aprendizagens, respondendo a questões tais 

como: Como se caracterizam os ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação nas unidades 

curriculares? Que práticas de ensino e avaliação parecem prevalecer? O esforço da 

investigação concentrou-se na recolha de dados que pudessem retratar as práticas de ensino e 

de avaliação no contexto das salas de aula. Os métodos de recolha de dados utilizados foram, 

no essencial, a observação de aulas e as entrevistas, a partir dos quais se construíram e 

utilizaram narrativas que permitiram interpretar as referidas práticas. 

Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa: 

O estudo das práticas de ensino e de avaliação dos professores e da participação dos alunos nos 

processos conducentes às suas aprendizagens, assumem grande relevância se considerarmos os 

elevados índices de reprovação e abandono dos alunos do ensino superior em Portugal. Por 

outro lado, a investigação evidencia que: (a) as práticas sistemáticas de avaliação formativa 

melhoram muito as aprendizagens de todos os alunos; e (b) os alunos que revelam mais 

dificuldades são os que mais beneficiam de tais práticas. Consequentemente, os resultados 

desta investigação podem ajudar a melhorar a qualidade da formação de futuros profissionais 



de saúde da instituição em causa. 

Relação com a produção na área: 

A literatura permite-nos identificar necessidades de investigação e desenvolvimento tais como: 

(a) consolidar a teoria da avaliação formativa que pode suportar e dar contributos significativos 

às práticas de sala de aula (Black & Wiliam, 2006); (b) descrever, analisar e interpretar práticas 

de ensino e de avaliação que ocorrem nas salas de aula (Stiggins & Conklin, 1992); (c) 

encontrar relações entre práticas de ensino e de avaliação de professores e as aprendizagens dos 

alunos (Shepard, 2001) e (d) a necessidade de compreender as relações entre avaliação, ensino 

e aprendizagem tendo como unidade de análise a sala de aula (Earl, 2003). No presente 

contexto do ensino superior, este estudo constitui uma referência no âmbito da formação inicial 

ao pretender identificar, claramente, quais as ações dos diferentes intervenientes no processo 

educativo. 

Referências: 

Black, P. & Wiliam, D. (2006). The reliability of assessments. In J. Gardner (Ed.), Assessment 

and learning, pp. 119-131. London: Sage. 

Earl, L. (2003). Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student 

learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Shepard, L. (2001). The role of classroom assessment in teaching and learning. In V. 

Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (4th Edition). American Educational 

Research Association. New York: Macmillan. 

Stiggins, R. & Conklin, N. (1992). In teachers´ hands: Investigating the practices of classroom 

assessment. Albany, NY: State University of New York Press 
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Título: El cine en la adquisición de competencias transversales en Atención Temprana 

Resumo: 

Problemática: La convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior plantea la 

necesidad de un nuevo marco educativo y exige nuevos retos a docentes y alumnos. Este nuevo 

marco de enseñanza-aprendizaje concede una gran relevancia no sólo a la adquisición de 

competencias específicas sino a las transversales. Para la adquisición de dichas competencias el 

cine puede ser una herramienta muy valiosa y motivadora. Las películas facilitan la 

comprensión de los contenidos aprendidos en clase, permiten aprender de la experiencia de 

otros, contextualizar un tema determinado y aprender de forma atractiva y dinámica. 

El objetivo de este trabajo fue estimular las competencias específicas y transversales en la 

asignatura Atención Temprana mediante la utilización de fragmentos fílmicos. 

Metodología: Participaron en este estudio 230 alumnos de la asignatura AT del grado en 

Educación Infantil. Se utilizaron fragmentos fílmicos en las clases y seminarios de dicha 

asignatura para ilustrar diversos conceptos del programa y como sistema de evaluación: 

análisis de la discapacidad, observación motriz y estudio del desarrollo psicomotor. 

Asimismo se utilizaron cuestionarios de evaluación del grado de satisfacción de los alumnos. 

Pertinencia y relevancia de la investigación: La metodología utilizada es relevante pues 

mediante la utilización del cine como herramienta docente se consigue la adquisición de 

competencias específicas y transversales, un aprendizaje más dinámico y resulta una 

metodología muy atractiva para los alumnos, como manifestaron en los cuestionarios de 

valoración del grado de satisfacción. 

Relación con el área de producción: 

- II Congreso Internacional de Docencia Universitaria Vigo 2011: Cine y docencia en Ciencias 



de la Salud (Libro de actas). 

- VIII FORO Evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES), 

Santander 2011 

El cine como herramienta para la adquisición de competencias específicas y transversales en 

Ciencias de la Salud. (libro actas)  

- Jornada de innovación educativa. Metodologías de Enseñanza universitaria URJC 2011 

El cinefórum en la docencia presencial y online. Cinefórum y discapacidad  

Libro de actas. 

- VI Congreso Internacional de Psicología y educación, III Congreso Nacional de psicología de 

la educación. Valladolid 29 marzo -1 abril 2011: 

Cine y Ciencias de la Salud Cine y psicomotricidad. Un ejemplo de aplicación docente (Libro 

actas).  

- VII Foro FECIES Murcia, 15-18 junio 2010 

Psicomotricidad y cine, aplicaciones docentes.  

- I encuentro de intercambio de experiencias de innovación docente. URJC, 24, 25  junio 2009. 

El cine como recurso docente en Ciencias de la Salud (Libro actas)  

- VI Foro FECIES. Vigo, septiembre 2009 

Aplicación del cine fórum en docencia. Cine y Literatura. Dos herramientas complementarias 

en la docencia en Ciencias de la Salud.  

- Collado Vázquez S, Carrillo JM. EL cine en la docencia de ciencias de la salud. Taller de 

innovación docente. Madrid:Dykinson (en prensa). 

- Collado-Vázquez S, Cano R, Jiménez C. Deficiencia, discapacidad, neurología y cine. 

RevNeurol 2010 
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Título: Aprendizaje basado en problemas: metodología en las ciencias sociales de la formación 

superior 

Resumo: 

El aprendizaje basado en problemas constituye una excelente metodología para la enseñanza 

universitaria. Esta propuesta metodológica tiene como referencia determinados escenarios de 

aprendizaje relacionados con los niveles de grado y máster desde la formación del profesorado 

y en el área de las ciencias sociales. Sin embargo, se requieren unos determinados 

condicionantes para su puesta en práctica, unos condicionantes que, por otra parte, constituyen 

su fundamento epistemológico. 

En primer lugar, los problemas se extraen de la realidad y se vinculan a cuestiones propias de 

las ciencias sociales. Y, en segundo lugar, los papeles de profesores y alumnos están muy bien 

definidos. De manera que el docente representa al mediador de los aprendizajes y el alumno 

autorregula y se compromete en la adquisición del mismo. En suma, la definición de estos dos 

roles y la realidad del objeto de estudio, formulado como problema, representan la clave 

metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los condicionantes específicos se refieren al carácter interdisciplinar y el enfoque 

constructivista que proporcionan la base didáctica idónea para impulsar este tipo de 

aprendizaje. Sin embargo, también destacan el aprendizaje colaborativo y cooperativo de 

pequeños grupos de trabajo, como estrategias didácticas para desarrollar y optimizar los 

resultados de esta metodología. 

La interrelación de los contenidos entre los problemas suscitados promueven una docencia que 

sugiere la obtención de un programa o guía docente integrada. Esto es, donde los problemas 

generan conocimientos y promueven enlaces con aprendizajes anteriores y sucesivos. En este 

tipo de aprendizaje se fomentan la adquisición de habilidades relacionadas con la búsqueda 

(archivos, bibliotecas, hemerotecas, cartotecas, Web…) yla selección de materiales 

(documentos históricos, cartografía, fotografías, videos y documentación en páginas Web…). 

El aprendizaje basado en problemas consiste, de forma resumida en cinco fases, que son las 

siguientes: 

Se facilita un escenario referido a las ciencias sociales (documento, fotografía, video…); Se 



espera a que retengan las primeras observaciones tras la primera lectura y así realizar una lluvia 

de ideas. Se lleva a cabo una explicación de esas primeras ideas. Se trata de clarificar y discutir 

las ideas para establecer una hipótesis. Todas estas tareas, menos la primera, se realiza en 

pequeños grupos. Después se consensúan las ideas y se genera un mapa mental, para repasar 

los errores y construir una posible solución al problema planteado.  

El aprendizaje basado en problemas proporciona numerosas situaciones reales para extraer 

aprendizajes relacionados con las ciencias sociales. La adquisición de estos conocimientos 

conduce a formación del pensamiento crítico para desarrollar un compromiso hacia la sociedad. 

Palavras-chave: Aprendizaje Basado en Problemas; ABP; Aprendizaje Colaborativo; 

Aprendizaje Cooperativo; Mediador de Conocimientos; Aprendizaje Autorregulado. 
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Título: Práticas universitárias de formação de professores: o papel das comunidades online na 

promoção do pensamento crítico 

Resumo: 

No âmbito da formação de professores do ensino básico português, no contexto do processo de 

Bolonha, a profissionalização passou a ser obtida após a conclusão do 2º Ciclo – Mestrado. 

Neste ciclo está, maioritariamente, concentrada a formação no âmbito das Didáticas 

específicas, como a das Ciências. Um dos focos de formação, nesta área, prende-se com a 

gestão curricular em Ciências no ensino básico tal como preconizado nos atuais documentos 

enquadramento curricular. Neste quadro e tendo em vista a meta da literacia científica de todos 

sem exceção, uma das finalidades para o ensino das ciências, desde os primeiros anos, prende-

se com a promoção do pensamento crítico (PC) dos alunos. Sabendo-se da importância de 

promover o PC dos futuros professores e práticas coerentes com o que se espera que 

desenvolvam com os seus alunos, procurou-se potenciar uma comunidade online, explorando 

as potencialidades das Tecnologias de Informação e Comunicação [TIC]. Tal implica promover 

o PC de futuros professores de 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, bem como competências 

didático-pedagógicas de integração das TIC em contextos específicos de ensino e de 



aprendizagem das Ciências. 

A finalidade desta proposta prende-se com a utilização da comunidade online na formação de 

futuros Professores do Ensino Básico na Universidade de Aveiro. Metodologicamente, far-se-á 

uma descrição dessa comunidade e do modo como se tentou dinamizá-la, procurando, em 

particular, apelar a capacidades de PC dos mestrandos. Os dados recolhidos, por exemplo nas 

interações em diferentes situações e contextos, tais como os “fóruns de discussão” e o “Bate-

papo” (chat), e depois sujeitos a análise de conteúdo, evidenciam o potencial de estratégias de 

ensino, como o questionamento orientado para o apelo explícito e intencional ao PC, pese 

embora as dificuldades iniciais, nomeadamente em expor e participar numa comunidade online. 

Estes e outros resultados preliminares obtidos apontam que o uso das ferramentas TIC, no 

contexto da Didática das Ciências, se afigura como uma via facilitadora da infusão e promoção 

do pensamento crítico na formação de professores do Ensino Básico. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Comunidades Online; Pensamento Crítico. 

ID/ Referência: 14 

 

8.164. 

Autor/a (es/as):  

Wazlawick, Patrícia  

Bazzo, Paula Silva 

Faculdade Antonio Meneghetti 

Schutel, Soraia  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Faculdade Antonio Meneghetti 

Biasotto, Helena  

Faculdade Antonio Menegehtti 

Miranda, Clarissa Mazon 

Universidade Federal de Santa Maria e Faculdade Antonio Meneghetti 

Título: Inovando as práticas de ensinar & aprender na educação superior: case do congresso 

internacional responsabilidade e reciprocidade 

Resumo: 

Este trabalho relata a realização/implementação de ação em âmbito acadêmico para construção 

de espaço de discussão/reflexão sobre os conceitos e prática de responsabilidade e 



reciprocidade nos setores políticos, econômicos, organizacionais, educacionais, culturais atuais. 

Trata-se da realização do Congresso Internacional Responsabilidade e Reciprocidade – Valores 

sociais para uma economia sustentável, novembro/2011, idealizado por grupo de docentes da 

Faculdade Antonio Meneghetti, em parceria com a Fundação Antonio Meneghetti, reunindo no 

Recanto Maestro, Distrito de São João do Polêsine-RS, Brasil, mais de 800 pessoas entre 

estudantes universitários, professores, pesquisadores, empresários, profissionais e comunidade. 

Com a temática de responsabilidade e reciprocidade a atividade acadêmica trouxe e abriu 

espaço para esta discussão no ensino superior brasileiro, iniciando uma inovação na reflexão 

acadêmica, reunindo resultados de pesquisa em diversas regiões do país, e empreendendo 

novas ideias, nascidas deste encontro, para serem colocadas em prática em diversos contextos 

de atuação. 

Os impactos das atividades de responsabilidade social e reciprocidade na construção de uma 

sociedade mais humana e sustentável foram discutidos, além da educação para uma economia 

verde e para o desenvolvimento sustentável; gestão e empreendedorismo no terceiro setor; 

ciência, tecnologia, inovação e sociedade; objetivos do milênio e global compact; humanismo e 

complexidade; formação de pessoas, ética, assistencialismo, etc. No cerne das discussões, 

novas soluções e possibilidades foram engendradas, dando a evidência de que espaços de 

discussão e reflexão que tragam a realidade social para o âmbito acadêmico podem criar novas 

possibilidades de atuação, na busca de resultados concretos/positivos para o homem. Assim, a 

universidade aproxima-se da realidade da sociedade e vice-versa, em mútua constituição, com 

escopo de resultados de inovação para ambos. 

Nos últimos 50 anos, os direitos das pessoas foram amplamente divulgados, trazendo 

consequências positivas para a humanidade. Contudo, parece ter ocorrido um enfraquecimento 

em relação à responsabilidade e aos deveres pessoais, por exemplo, o dever de estudar, 

trabalhar, ser eficiente, buscar a perfeição em tudo o que se faz. O conceito de dever há de ser 

passado para esta e para futuras gerações. O não dever, esquecido por muitos, acaba por 

sobrecarregar outros e reduz a capacidade criativa das pessoas (Meneghetti, 2011). 

Evidenciamos que o congresso não foi apenas discussão de ideias ou ideologias, mas, de fato, 

espaço de criação e apresentação de soluções práticas, um importante debate no meio rural e ao 

centro do Rio Grande do Sul, oportunizando que alguns dos principais temas de discussão da 

humanidade façam parte da vida de pessoas que raramente têm acesso a encontros como este. 

Com a ação conjunta e engajada de docentes, estudantes, empresários e profissionais, criou-se 

um espaço de discussão e soluções práticas. Evidenciamos também que podemos ser agentes 

de mudança em nossos contextos sociais locais, onde a vida acontece, podendo gerar soluções 

inovadoras para toda uma comunidade. Não pode haver sustentabilidade sem educação, e esta 



ação mostrou uma inovação na forma de ensinar e aprender a vida de modo sustentável.  

Palavras-chave: Responsabilidade e Reciprocidade; Sustentabilidade; Inovação nos Processos 

de Ensinar & Aprender. 
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Título: Plan formativo híbrido semipresencial en cyber-seguridad y hacking ético 

Resumo: 

El aprendizaje basado en problemas está centrado en el estudiante promoviendo de forma 

dinámica, entre otras, las habilidades interpersonales. Sin embargo, cuando esta metodología se 

aplica de forma 100% online el alumnado debe enfrentarse a un doble reto. Por una parte debe 

adquirir las diferentes competencias para las que se ha diseñado el plan formativo y, por la otra, 

consolidar una cooperación entre los miembros del equipo y los mentores asignados de forma 

no presencial. El presente artículo presenta un plan formativo híbrido (presencial y online) para 

adquirir los conocimientos requeridos dentro del ámbito de seguridad en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. El plan pretende aumentar la productividad del proceso de 

aprendizaje que debe superar el alumno, maximizar el potencial del equipo de trabajo y 

aumentar la efectividad de la instrumentalización docente. 

La complicación añadida estriba en hacer entender al estudiante el significado de la cyber-

seguridad y las consecuencias técnicas y legales de aprovechar las vulnerabilidades que los 

diferentes sistemas de información. Esta circunstancia tiene una especial relevancia dentro del 

plan formativo. Cabe recordar que según dicta Abraham Maslow en sus reconocidos estudios 

de psicología, la seguridad ocupa el segundo nivel por la base de las necesidades básicas del ser 

humano en la persecución de la satisfacción y la felicidad justo por encima de las necesidades 

biológicas básicas en la pirámide de Maslow. En el mundo actual donde las comunicaciones 

vía Internet son más comunes, los sistemas de información cada vez son más globales, el 

almacenamiento en la nube está en aumento y un sinfín de nuevos sistemas de 

telecomunicaciones están al orden del día es muy importante que los nuevos ingenieros 



entiendan perfectamente el concepto de intrusión y hacking ético. 

Dado que en la actualidad han sido definidos una gran variedad de protocolos de seguridad con 

el objetivo de proteger las comunicaciones sensibles que se llevan a cabo dentro de las redes de 

comunicación y dado que el perfil del matriculado a la asignatura es bastante heterogéneo, 

aunque haya cursado o esté cursando alguno de los grados asociados a las antiguas ingenierías, 

la metodología con la que se introduce la materia debe ser sin duda incremental y empleando el 

lenguaje adecuado según la especialidad de procedencia sin por esta razón perder de vista el 

objetivo principal. 

Para tal fin se propone un aprendizaje híbrido que combina la presencialidad con la impartición 

de contenidos online basado en la conocida metodología “Learning by doing”. La estrategia del 

aprendizaje se inicia con dicho problema real en el que un equipo de estudiantes de 

procedencia diversa debe diseñar una solución satisfactoria para el cliente final con la ayuda de 

un mentor. Este problema planteado es suficientemente complejo para que requiera de la 

cooperación de los diferentes participantes del grupo en un tiempo limitado. Los bloques 

presenciales permiten reducir la curva de aprendizaje del entorno de trabajo así como practicar 

las reuniones con el cliente final, entrega de resultados y presentar demos prácticas con equipos 

de red reales. 
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