
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

MESTRADO ACADÊMICO EM DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLEUSA REGIANE STCHUK FIGUEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE 
ENGENHARIA CIVIL DA UNIGUAÇU - PR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇADOR, SC 

2020 



CLEUSA REGIANE STCHUK FIGUEIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE 
ENGENHARIA CIVIL DA UNIGUAÇU - PR 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                       
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento e Sociedade, Linha de 
Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade 
e Educação, da Universidade Alto Vale 
do Rio do Peixe (UNIARP), como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre em Desenvolvimento e 
Sociedade. 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Joel Haroldo 
Baade 

 
 

 

 

 

CAÇADOR, SC 

2020 



 
 

Catalogação Fonte, elaborada pela Bibliotecária: Célia De Marco / CRB14-692 da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador – SC. 
_______________________________________________________________ 

F475a 

 Figueira, Cleusa Regiane Stchuk  
    Análise da aplicação de metodologias ativas no curso de engenharia civil da 
Uniguaçu - PR. / Cleusa Regiane Stchuk Figueira. Caçador, SC: Eduniarp, 2020. 
 
    89 f 
    Orientador: Prof. Dr. Joel Haroldo Baade 
 
    Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento 
e Sociedade, Linha de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Educação, da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento e Sociedade. 
 
     1.Metodologias ativas. 2. Ensino Superior. 3. Inovação. 4. Prática pedagógica. 5. 
Tecnologias Digitais. I. Baade, Joel Haroldo. II TITULO. 
            

                                                                                    CDD: 001.42 
 _______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CLEUSA REGIANE STCHUK FIGUEIRA 
 

 
 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO  
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIGUAÇU – PR 

 
 

 
A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação apresentada 
no Curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento e Sociedade. 
 
 

 
 

 
BANCA EXAMINADORA 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Joel Haroldo Baade (UNIARP) 
(Presidente da Banca/ Orientador) 

 
_______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Circe Mara Marques (UNIARP) 
(Coorientadora) 

 
 

Profa. Dra. Vanice dos Santos (UNIPLAC) 
(Membro Titular externo) 

 
 

Profa. Dra. Rosana Claudio Silva Ogoshi (UNIARP) 
(Membro Titular interno) 

 
 
 
 

Caçador, SC, 21 de março de 2020. 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há um tempo em que é preciso abandonar 

as roupas usadas, que já tem a forma do 

nosso corpo, e esquecer os nossos 

caminhos, que nos levam sempre aos 

mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, 

se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, 

para sempre, à margem de nós mesmos”.  

(Fernando Pessoa) 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/


 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por ter iluminado o meu caminho, aos meus orientadores 

Profa. Dra. Circe Mara Marques que me orientou até o momento da qualificação e 

ao Prof. Dr. Joel Haroldo Baade por suas importantes contribuições durante o 

desenvolvimento do trabalho e por ser razão de motivação e inspiração.  

Aos meus colegas e amigos pelo apoio e presença nessa caminhada de 

aprendizado, em especial a Aline Bonete, Bruna Letícia Colita e Pâmela Costa, as 

quais foram presença constante, tornando essa jornada mais leve e alegre. 

Gostaria de deixar um agradecimento especial ao Centro Universitário Vale 

do Iguaçu – Uniguaçu, ao colegiado de Engenharia Civil, à Reitoria e à 

administração por oportunizar e possibilitar a execução deste trabalho científico. 

Agradeço também a todos os professores que fizeram parte dessa etapa de 

formação, bem como a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp, que com 

sua estrutura permitiu consolidar mais essa etapa de minha formação acadêmica. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior - Brasil (CAPES). 

E a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para 

realização deste trabalho. 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Elias Stchuk Sobrinho e Romilda de 

Fátima Mazurechen Stchuk.  Ao meu esposo Emerson do Rocio Figueira e aos 

meus filhos Emerson do Rocio Figueira Junior e Kauan André Figueira, pelo 

incentivo, pela compreensão e apoio em todos os fins de semana dedicado aos 

estudos. 

 

 



 

RESUMO 

 

O presente estudo visa entender e conhecer as metodologias de ensino aplicadas 
no Curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu – 
Uniguaçu, bem como identificar dificuldades encontradas pelos discentes e 
docentes no uso destas metodologias. Apresenta na base teóricos como Mattos, 
Rossato, Souza, Saviani, Libâneo, Fausto, entre outros. O estuda justifica-se 
através da importância da aplicação e inovação dos métodos no ensino superior em 
particular no curso de Engenharia Civil da Uniguaçu, visto a necessidade de 
repensar as metodologias educacionais e trazer à tona o prazer de aprender. 
Quanto aos aspectos metodológicos, constituiu-se através do processo de 
investigação bibliográfica, documental e pesquisa de campo, em que se mescla 
aspectos quantitativos e qualitativos no processo de análise dos dados. A coleta de 
dados empíricos se deu mediante a aplicação de questionários a discentes e 
docentes no intuito de conhecer os seus pontos de vista em relação ao emprego 
das metodologias ativas e a contribuição destas nos processos de formação pessoal 
e profissional dos estudantes. Inicialmente, o estudo desenvolve uma teorização 
acerca da trajetória histórica do Ensino Universitário no Brasil, desde o período 
colonial até os dias atuais. Em seguida, descreve os métodos utilizados, 
conceituando as diferentes metodologias ativas aplicadas no ensino superior, 
procurando identificar o papel das universidades, dos docentes e dos discentes no 
processo de implementação das metodologias ativas. Por fim, com base nos 
resultados analisados, compreende que são necessários sucessivos investimentos 
em formação continuada para que o docente se sinta mais seguro para inovar seus 
métodos, além da necessidade de renovação em todas as esferas educacionais 
visto que a proatividade de discentes é um dos principais pontos para efetivação 
das metodologias ativas.  
 
Palavras Chave: Metodologias Ativas. Ensino Superior. Inovação. Prática 
pedagógica. Tecnologias Digitais. 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study, aims to develop the applied teaching methodologies in the civil 
engineering course of Faculdades Integradas Vale do Iguaçu/Uniguaçu, as well as 
identifying difficulties encountered by students and teachers in the use of these 
methodologies. This study is based on theorists like Mattos, Rossato, Souza, 
Saviani, Libâneo and Fausto among others. The study justifies itself through the 
importance of application and innovation of methods in higher education particularly 
in Civil Engineering course at Uniguaçu, given the need to rethink the educational 
methodologies and bring out the pleasure of learning. As to methodological aspects, 
constituted itself through the process of bibliographic documentary and field 
research in which the mixture of quantitative and qualitative aspects in the data 
analysis process. The collection of empirical data took place through the application 
of questionnaires to students as well as teachers in order to know their points of view 
related to the use of active methodologies and their contribution to personal and 
professional training process of students. Firstly, the present study, develops a 
theorization about the historic trajectory in higher education in Brazil, from the 
colonial period to the present day. Secondly the methods used are described, 
conceptualizing the different active methodologies applied to the higher education, 
seeking to identify the role of universities, teachers and students in the 
implementation process in active methodologies. Finally, investments in continuing 
education so that the teachers will feel more confident to innovate their methods 
since the pro activity of them is one of the main points to effectiveness of the active 
methodologies. 
 
Keywords: Active Methodologies. Higher Education. Innovation. Pedagogical 
Practice. Digital Technologies. 
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INTRODUÇÃO 

Esse estudo, surgiu devido a necessidade de repensar as metodologias 

educacionais e trazer à tona o prazer de aprender. Para isso, fez-se necessária a 

criação de condições e situações em que o estudante utilizasse seus saberes. É 

imperioso destacar que, no contexto educacional brasileiro, as preocupações com 

os processos de ensino e de aprendizagem cresceram na segunda metade do 

século XX. No que tange a essas discussões, as instituições de Ensino Superior 

foram convocadas para colocar em análise seus métodos, técnicas e concepções 

de ensino. É sabido que o processo de ensino exige constante movimento por parte 

daqueles que o fazem, não podendo restringir-se somente à concepção tradicional, 

cujo foco é a construção de conhecimentos, por isso precisa alinhar teoria e prática. 

Assim, cabe aos professores repensar as metodologias para que os alunos possam 

participar ativamente do processo de aprendizagem. 

Tal tarefa não é fácil, pois exige mudança de concepções por parte de 

professores e de alunos com relação a seus papéis nesse processo.  

A pesquisa foi realizada com base em questionários, e pensada de forma a 

analisar, pautando-se na prática, a importância destas metodologias para a 

formação pessoal e profissional do discente. Fundamentou-se o trabalho com 

teóricos como, Moran, Demo, Libâneo e Barbosa e Moura, que são fundamentais 

na discussão sobre as novas tendências educacionais no ensino. 

É inegável que a educação formal está cada vez mais híbrida, porque ensinar 

e aprender não acontece apenas no ambiente físico da sala de aula, mas nos 

múltiplos espaços, como laboratórios, visitas técnicas, sala de aula virtual, vídeo 

aulas. As informações estão presentes em tempo real. Pesquisar sobre as práticas 

metodológicas e dificuldades permite questionar sobre o seguinte o problema de 

pesquisa: Quais os impactos das metodologias ativas para o processo de ensino e 

aprendizagem, segundo a avaliação dos docentes e discente do curso de 

engenharia civil da Uniguaçu? 

A sociedade está em constante transformação, marcada por uma acirrada 

disputa no cenário global. Nesse sentido, é importante repensar as ferramentas 

metodológicas do ambiente universitário e escolar, justamente porque a escola e a 

universidade não devem estar fora dessa discussão e desse processo de 

transformação. Dessa forma, o ideal seria a educação acompanhar tais 
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transformações no aspecto organizacional e pedagógico, ou seja, a inovação 

metodológica é necessária no contexto educacional. 

 As novas propostas educacionais e de formação de professores são 

desafiadas a levar em conta que os jovens estudantes de hoje estão inseridos 

naquilo que o sociólogo polonês Zigmunt Bauman (2001) chamou de “Modernidade 

Líquida”.  Segundo esse pensador, após a Segunda Guerra Mundial, um novo palco 

de mudanças surgiu, com a quebra de paradigmas, considerados base do período 

moderno. Uma modernidade líquida, que faz os conceitos sólidos do passado “se 

desmancharem no ar”, como alertou Karl Marx. Para Bauman, esse processo de 

liquidez, faz com que as relações humanas sejam marcadas pela efemeridade, tal 

como as questões relacionadas à política, economia e o trabalho. A escola e a 

universidade serão marcadas por esse processo, isso permite pensar que diante de 

um novo cenário, é preciso repensar a escola e o papel da universidade dentro 

desse novo contexto histórico.  

Com esse problema em mãos, de forma sucinta é possível aludir que o 

período atual se caracteriza pelo imediatismo e pela volatilidade. Uma sociedade 

inconstante, em que não se criam coisas sólidas, enraizadas, pois tudo é efêmero, 

as relações e o modo de vida tudo passa a ser fluido e incerto.  Ainda, destaca-se 

o fenômeno da globalização, em que as informações vêm de todos os lados e estão 

ao alcance da maioria das pessoas em tempo real.  

Nesse sentido, é importante destacar que a ação de ensinar tem se tornado 

cada vez mais complexa, desafiando professores de todos os níveis de ensino a 

repensar o modelo tradicional e a procurar métodos alternativos de ensino. 

No trabalho docente, no Centro Universitário Vale do Iguaçu - Uniguaçu1, nos 

cursos de Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia 

Elétrica, foi notório a preocupação da instituição com a complexidade do processo 

de ensinar e de aprender. 

Levando em conta que número considerável dos professores da Uniguaçu 

são bacharéis, a Instituição promove cursos de formação continuada, além de 

orientações e acompanhamento por parte da coordenação pedagógica para orientar 

                                            
1 Faculdades Integradas Vale do Iguaçu – Uniguaçu, localizada na Rua Padre Saporiti, nº 717, Bairro 

Rio D'Areia, em União da Vitória, Paraná. A faculdade está localizada no sul do Paraná. 



16 
 

metodologicamente seus professores, pois muitos desses profissionais não tiveram 

a dimensão didática presente no processo de formação durante a graduação.  

Em 2017, a Instituição promoveu durante a semana pedagógica um curso de 

formação com a presença do Professor Dr. Paulo Cesar Porto Martins com o tema 

“Relatos experimentais de metodologias ativas”, oportunidade em que também se 

realizaram oficinas de metodologias ativas. Tal formação deixou clara a 

necessidade de sair da zona de conforto e a busca de inovações, o que não é tarefa 

fácil. Desde então, observa-se resistências na transição metodológica e no uso das 

tecnologias disponíveis, tanto por parte de alguns alunos quanto de alguns 

professores.  

Para auxiliar seus docentes e discentes a Instituição oferece um ambiente 

virtual de ensino Google Classroom2, que auxilia na disponibilização de material, na 

orientação à pesquisa, nos diversos tipos de avaliações e na comunicação entre os 

docentes e alunos, o que chama atenção é que, apesar de ser uma excelente 

ferramenta de ensino, é baixa a adesão por parte dos docentes da Instituição. 

 O desenvolvimento da Engenharia e da Educação em Engenharia está 

diretamente relacionado aos avanços da ciência e da tecnologia, o que justifica a 

necessidade de aprofundar alguns conhecimentos para solucionar problemas e 

gerar soluções. Esses conhecimentos são da ordem da matemática, física, química 

e expressão gráfica. 

O presente estudo se justifica pela importância de repensar as ferramentas 

metodológicas do ambiente universitário, pela necessidade de aprofundar os 

estudos das metodologias ativas e avaliar sua contribuição nos processos de ensino 

e aprendizagem do curso de engenharia civil, segundo a perspectiva dos docentes 

e discente. E tem como objetivo identificar o emprego de metodologias ativas nas 

aulas do curso de Engenharia Civil, a partir da avaliação feita pelos docentes e 

discentes do último semestre do curso, com relação ao impacto dessas 

metodologias em seu processo de aprendizagem. Assim, analisar o impacto e a 

relação dessas metodologias no processo de ensino e de aprendizagem dos 

acadêmicos.  

                                            
2 Classroom é a plataforma educacional do Google criada para facilitar a comunicação entre 

professores e seus alunos. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 O ENSINO UNIVERSITÁRIO NO BRASIL  

Neste capítulo, refletir-se-á sobre a trajetória histórica do Ensino Universitário 

no Brasil, abarcando as transformações que aconteceram desde a colonização 

portuguesa até atualidade. Destaca-se que, do início da colonização até a República 

(1889), o controle do ensino superior era privativo do governo e teve caráter 

repressivo, visto que buscava garantir a hegemonia portuguesa sobre a colônia 

(MATTOS, 1985) 

No Brasil, a universidade foi criada somente em 1920, e teve uma lenta 

expansão entre as décadas 1930 a 1940. A partir de 1965, houve um período de 

grande alargamento, pois visando atender aos interesses da modernização foram 

criadas faculdades, institutos, escolas isoladas, federações e universidades 

(ROSSATO, 2005). 

1.2 ENSINO SUPERIOR NA COLÔNIA 

A educação no Brasil não foi pensada conforme a realidade e necessidades 

dos povos nativos que habitavam a chamada antiga Terra de Santa Cruz, aliás, os 

povos nativos, chamados pela historiografia de índios, não tinham, na visão daquela 

época, necessidades de que os europeus que aqui vieram aplicassem qualquer 

método educativo. Dessa forma, os anos que seguiram, após a chegada dos 

portugueses no Brasil, foram tempos em que o contato entre nativos e europeus 

acontecia por conta de comercializações de interesse em matéria-prima brasileira, 

mais especificamente o pau-brasil (SOUZA, 1993).   

Salienta-se que as colônias portuguesas adotaram uma política que 

dificultava a implementação das instituições de ensino superior, tanto nas colônias 

do continente americano, quanto no continente africano e asiático. Em alguns 

países colonizados por Portugal, as universidades só foram implementadas no 

século XX, após a independência política, como é o caso de Angola, São Tomé, 

Cabo Verde, Moçambique e Porto Príncipe (ROSSATO, 2005). 

Ao que tange ao Brasil, ressalta-se que, quando os europeus que habitavam 

a colônia perceberam as reais dificuldades da exploração no interior do país, 

sentiram a necessidade de apoio, o qual consistiria no liame entre as riquezas 
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desejadas e os “obstáculos”, pois assim eram vistos os nativos.  Logo, como 

resposta a essa problemática, os padres jesuítas vieram ao Brasil, servir à coroa 

portuguesa com a missão de “civilizar” o índio brasileiro. A reflexão sobre o viés 

religioso da época se dá através das mentalidades que eram vividas no período, ou 

seja, os indígenas tinham seus costumes, ritos e formas de se organizarem em suas 

tribos que eram vistas como feitiçaria para os europeus (SOUZA, 1993).  

Segundo Rossato (2005), apesar da presença de outras ordens, como os 

franciscanos, as carmelitas e os beneditinos, coube aos jesuítas implementar todo 

o sistema de ensino na Colônia Brasileira. As datas e locais de implementação dos 

colégios acompanhavam o processo de ocupação do território.  

A formação dada visava, fundamentalmente, ao aspecto religioso e, 
secundariamente, à educação. Aliás, a própria empreitada colonizadora na 
sua totalidade tinha esse cunho, como afirmava Dom João lll no regimento 
entregue a Tomé de Souza: “A principal coisa que me move a mandar 
povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à 
nossa santa fé católica. ” Os Jesuítas desempenharam o quadro da 
reforma católica, inspirada no Concílio de Trento, principalmente o papel 
de evangelizadores e duma ordem estabelecida ou a estabelecer 
(ROSSATO, 2005, p. 134). 

Praticamente todo o ensino superior se desenvolveu nos colégios jesuítas. O 

Colégio do Rio de Janeiro, fundado ainda no século XVI, ofereceu a disciplina de 

filosofia a partir de 1638, o de Olinda começa a oferecer cursos superiores a partir 

de 1687, o Colégio de Santos possuía cursos superior desde 1653. O último curso 

superior criado pelos jesuítas antes de sua expulsão foi o Seminário da Boa Morte, 

em Mariana, em 1750 (ROSSATO, 2005). 

Ainda em relação à participação dos jesuítas, destacam-se as construções 

do que foi chamado de Missões – reduções, no interior do território com intenção de 

educar no sentido de evangelizar os nativos. Porém, como citado anteriormente, os 

nativos e padres passaram a ter uma relação muitas vezes amistosa, 

principalmente, pelo fato de que os padres tinham interesse em saber sobre as 

plantas e medicinas naturais dos nativos. Naquela época, o Brasil passava para um 

novo ciclo econômico que demandava mão de obra mais resistente. Os indígenas 

não serviam mais para o trabalho requerido pelos europeus e, portanto, não fazia 

sentido permanecer financiando reduções catequéticas com missionários que 

tendiam em defesa dos nativos. Nesse momento, o marquês de Pombal, Primeiro 

Ministro de Portugal entre 1750 e 1777, decide que os Padres Jesuítas deviam ser 

expulsos do Brasil (LOPES, 1968). 
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Lopes (1968) complementa que, quando os Padres Jesuítas são expulsos do 

Brasil, a educação não é mais incentivada, uma vez que a mão de obra passa a ser 

quase que totalmente composta por africanos escravizados. A educação, 

praticamente, estava voltada para os filhos dos senhores que, inicialmente, a 

finalidade era dar continuidade aos estudos. Essa fase da História da educação no 

Brasil é conhecida como Educação Pombalina. 

1.3 A ENGENHARIA CIVIL NA HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

O Brasil foi o primeiro país das Américas a ter o curso de engenharia civil. O 

curso seguia o mesmo modelo da Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho portuguesa e teve seu início formal em 17 de dezembro de 1792, na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo instalada inicialmente na ponta do Calabouço, na 

Casa do Trem de Artilharia. Sendo que A Real Academia é a precursora em linha 

direta e contínua da atual Escola de Politécnica da Universidade Federal, do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e faz parte também da origem do Instituto Militar de Engenharia 

(IME) (SANTOS E SILVA, 2008). 

Segundo Pereira (2013), o Príncipe Regente D. João cria por meio da Carta 

de Lei de 4 de dezembro de 1810, a Academia Real Militar, a partir das instalações 

da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. O curso de Engenharia na 

Academia Real Militar tinha a duração de 7 anos. 

A partir de 1858, a Escola Militar da Corte, sucessora da Academia Real 

Militar, tornou-se Escola Central destinada à formação de engenheiros civis e, a 

Escola Militar e de Aplicações do Exército se destinou à formação do engenheiro 

militar. Mesmo assim, as duas continuavam vinculadas ao Ministério da Guerra. 

Com o decreto n. 5.529, de 17 de janeiro de 1874, a formação de engenheiros civis 

ficaria a cargo das instituições civis. Sendo assim, a sucessora da Real Academia 

já desvinculada do Ministério da Guerra, transformou-se em Escola Politécnica, 

tornando-se a primeira Escola de Engenharia do país, não militar (PEREIRA 2013).  

1.4 ENSINO SUPERIOR NO IMPÉRIO 

O debate sobre a criação da universidade estendeu-se durante todo o 

Império. No projeto de Constituição de 12 de setembro de 1823, apresentada por 

José Bonifácio, Antônio Carlos e outros, respaldou a criação de universidades nos 



20 
 

locais mais apropriados. Segundo Cordiolli (2011), neste mesmo ano, ocorreu a 

primeira crise educacional com a falta de professores. A solução adotada foi o 

método Lancaster de ensino mútuo, o qual objetivou ensinar o maior número de 

alunos empregando pouco recurso, basicamente consistia em um estudante em 

estágio mais avançado instruir outros 10. 

Com a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, as questões 

educacionais transmutam no Brasil, surgindo a necessidade de continuidade dos 

padrões europeus de vida, e a educação faz parte desse rol de interesses. O próprio 

Rei estimulou a vinda das missões francesas, sendo criadas cadeiras isoladas de 

ensino superior. É importante destacar que:  

Com a chegada do Príncipe D. João, futuro D. João Vl, em 1808, à Bahia, 
cria o Príncipe Regente nessa cidade, em 18 de fevereiro, a Escola de 
Cirurgia e Anatomia, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
da Bahia. Apenas chegado ao Rio, o Príncipe Regente cria a 2 de abril de 
1808 o Segundo Curso de Anatomia e Cirurgia, hoje Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1808, criou a 
Academia de Guarda-Marinha e em 1810, a Academia Militar, que se 
transformou em Escola Central, depois Escola Politécnica, hoje Escola 
Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro; em 
1814 o Curso de Agricultura, e em 1816, a Real Academia de Pintura, 
Escultura e Arquitetura. Depois da Independência, cria o Imperador D. 
Pedro I em 11 de agosto de 1827 os Cursos Jurídicos em São Paulo e em 
Olinda, Pernambuco. Durante a regência, na menoridade de D. Pedro II, 
criam-se em 1832 a Escola de Minas e Metalurgia em Ouro Preto, Minas 
Gerais, em 1839 a Escola de Farmácia, também em Ouro Preto, e em 
1837, no Rio de Janeiro, o Imperial Colégio Pedro ll. O Imperador D. Pedro 
l somente instalou a Escola de Minas 34 anos após a criação. Estas foram 
as escolas superiores oficiais que teve o Brasil até 1889, data da 
Proclamação da República (TEIXEIRA, 1969, p. 212).  

O autor complementa que, nos 50 anos seguintes de reinado de Dom Pedro 

ll, não foi criada mais nenhuma nova escola, além das de 1839. Quanto à 

universidade houve uma lacuna de 80 anos entre a criação da primeira e o 

reconhecimento do imperador, que recomendou uma para o Norte e outra para o 

Sul, recomendações um tanto tardias, pois devido Abolição da Escravatura, da crise 

militar e da crise da Igreja, problemas que causaram a estagnação imperial e 

acarretaram como consequência a proclamação da República, no ano seguinte.  

1.5 EDUCAÇÃO NA REPÚBLICA BRASILEIRA 

A implantação da República no Brasil aconteceu, de fato, em um ambiente 

confuso, visto que a grande massa popular não sabia o que significava o conceito 

de “República”. Segundo José Murilo de Carvalho (1990), os idealistas da República 
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brasileira estavam preocupados com os interesses pessoais e econômicos que ela 

viria a trazer. Segundo o autor, três eram os modelos de República até então 

conhecidos no mundo contemporâneo:  o primeiro descendendo diretamente da 

Revolução Francesa de 1789, a qual lutava disfarçada de redentora pelas causas 

burguesas. O outro modelo era a Nova República Capitalista adotada pelos Estados 

Unidos da América, em que se tinha pouco contato com as suas ideologias práticas, 

pois ainda era uma república formada pelo ideal positivista, porém já existia a 

possibilidade de adotar o modelo de república, a qual se direcionaria ao seu real 

sentido, isto é, a coisa popular, com reuniões e decisões tomadas a partir da 

soberania do povo. 

 Dessa forma, o modelo que mais se adequou no imaginário republicano das 

elites do Brasil foi o modelo francês, mas sob o prisma brasileiro, pois vários 

símbolos foram adotados de forma muito semelhante como, por exemplo, a alegoria 

feminina, a bandeira reformulada, o hino nacional como uma reação de amor à 

pátria, assim como a ufânica ideia de transformação social (CARVALHO, 1990). 

Segundo Saviani (1989), a pedagogia liberal, foi revolucionária, num primeiro 

momento, pois defendia pela primeira vez na história, o princípio de que a educação 

é direito de todos. Diante desse ideário de democracia, já não cabia mais o modo 

de pensar baseado nos costumes e crenças do mundo feudal, era necessário 

“transformar súditos em cidadãos” (Saviani, 1989, p.18), os quais compreendessem 

e aceitassem a propriedade privada, a organização do trabalho e os meios de 

produção nos moldes da fábrica. 

A defesa da educação para todos, que partia da burguesia, vinha de uma 

necessidade dela própria vencer os muros da ignorância, visto que essa nova classe 

dominante tinha origem na camada servil, composta pelos pobres e explorados, 

cujos no período monárquico não tinham acesso à educação (SURH, 2011). 

O entusiasmo pela educação no contexto republicano passou a ser visto 

como uma forma de resolver uma gama de problemas sociais que, dentro do 

escolanovismo, eclodiu como meta melhorar as condições didáticas e pedagógicas 

da rede escolar. Nesse sentido, o Estado assumiu para si o papel de aprimorar a 

educação. Ressalta-se o contexto social da época, durante o início da República as 

questões de trabalho estavam se aprimorando também e várias ideologias 

europeias já se faziam presentes no cenário político da época, como o socialismo, 

o anarquismo e, claro, o capitalismo. Como era o início de um sistema político, o 
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republicanismo, ainda muito frágil, porém sabendo que o interesse se voltava ao 

capitalismo, ao lucro direto da elite consolidadora do sistema, a educação 

embasava essas questões, voltando-se ao mercado de trabalho (SURH, 2011). 

É de suma importância destacar que durante as fases políticas que o governo 

de Getúlio Vargas atravessou e de certa forma impôs ao país, a educação como 

uma necessidade de produzir e reproduzir ideias que formam o pensar coletivo, o 

consenso social, foi sendo aprimorada. Neste caso, é possível entender que Vargas 

distanciou as atividades “intelectuais” das questões “braçais” que construíam, 

naquele momento, a sociedade brasileira. (JOSETTI; ARAÚJO, 2012).  

A reflexão que se faz necessária em torno da figura popular do ex-presidente, 

Getúlio Vargas, é dúbia, uma vez que a propaganda vivenciada ao decorrer do  seu 

tempo na presidência trouxe forte apelo populista, conseguindo implantar direitos 

que hoje estão presentes na sociedade, por exemplo: férias remuneradas, voto 

feminino, jornada de trabalho regulamentada, assim como projetou o Ministério do 

Trabalho, etc. Porém, não se pode deixar de entender que o contexto internacional 

relacionado às questões trabalhistas já se encontrava bastante adiantado, sendo o 

Brasil, um dos últimos países da América a adotar tais medidas. Sendo assim, a 

perspectiva que se pode observar é que existe uma lacuna entre a produção de 

meios para a continuação das divergências econômicas e sociais. Os direitos e 

garantias básicas das condições de trabalho não deveriam ser vistas como motivos 

para idolatria de figuras públicas, como foi o caso de Vargas.  

De grande relevância, é a aproximação do papel educacional dentro do 

contexto que se deu em torno das distâncias econômicas do período presidencial 

de Getúlio Vargas. Educação visando aperfeiçoar os meios de trabalho, formar a 

massa trabalhadora, em que a possibilidade de mobilidade social não fazia parte 

das mentalidades coletivas. Segundo Fausto: 

As iniciativas do governo Vargas na área educativa, como em outros 
campos tinha uma inspiração autoritária. O Estado tratou de organizar a 
educação de cima para baixo, sem envolver uma grande mobilização da 
sociedade, mas sem promover também, consistentemente, uma formação 
escolar totalitária, abrangendo todos os aspectos do universo cultural 
(FAUSTO, 2001, p.188). 

Nesse sentido, tal mentalidade de reprodução econômica com reflexos na 

estrutura educacional do país se deu a partir das heranças ainda dos tempos 

coloniais no Brasil, e ao refletir, o debate atual da educação, percebe-se que esta 
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busca solucionar antigas “feridas” ainda coloniais em nas estruturas nacionais; tais 

como os debates de inclusão devido a cotas sociais e raciais, os quais fazem parte 

da pauta educacional.  

Ao retomar o ensino nas décadas de 1930 e 1940, é possível perceber que 

existiu uma preocupação por parte do governo em relacionar a educação com a 

organização do mercado de trabalho, visto que a mão de obra especializada em 

diferentes áreas e funções, e o país em desenvolvimento industrial e técnico, coloca 

a educação como a “esperança” da nação, do avanço dentro dos termos capitalistas 

em que o Brasil se fortalecia (FAUSTO, 2001). Nesse viés, o autor percebe a 

educação como uma forma de organizar e implantar a ideologia capitalista, pois, se 

o estudo prepara para o mercado de trabalho, e de certa forma essa passa a ser a 

finalidade de aperfeiçoar, logo, a educação passa a ser uma porta para a obtenção 

do lucro. Tal ideia ainda se faz presente em grande parte da busca pelo 

conhecimento.  

No decorrer do governo de Vargas, várias leis foram instituídas, as quais se 

relacionavam com o Ensino, logo, percebe-se a divisão de interesses dentro do 

ensino disponibilizado pelo Estado. 

I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;  

II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao 
primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos;  

III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem 
mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito 
para os seus servidores e os filhos destes; 

V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, 
é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão 
religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu 
representante legal ou responsável;  

VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no 
superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos 
professores, admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada 
a vitaliciedade. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1946). 

É imperioso notar que com a obrigatoriedade do ensino ofertado , isto é, o 

primário, o qual hoje corresponde ao Ensino Fundamental I, nota-se que o Estado 

se preocupava em formar cidadãos com conhecimentos mínimos, pois, o ensino 

secundário e Superior tinham critérios que, segundo Fausto (2001), encaixavam-se 
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em realidades distantes dos trabalhadores assalariados, deixando evidente a 

disparidade econômica entre aqueles que se inseriam na mão de obra e aqueles 

aos quais cabiam os papéis de liderança. 

O autor ainda afirma que, ao construir o elo entre alguns pontos da 

historiografia educacional, que o Brasil  cursou e fomentar as práxis 

contemporâneas com as metodologias educacionais que desafiam professores e 

alunos a inovar o sentido da educação, reflete-se todo o percurso, que dentro de 

uma influência basicamente voltada para o interesse capital, desconecta com a 

essência educacional, que deveria ser a busca pelo conhecimento, a evolução 

pessoal e coletiva, como de fato fazem muitas instituições, as quais aliam os 

interesses econômicos com a melhoria coletiva, em que se praticam meios de inserir 

os discentes nas mais diferentes realidades econômicas para que os mesmos 

tragam em suas escolhas profissionais uma formação humana. 

O caráter liberal adotado nas políticas educacionais pós Vargas, que foram 

sendo organizadas desde o início da década de 1930 - pelo mesmo,  reforçaram o 

espírito da busca por inovações, no sentido de  organizar a população a partir de 

uma modernização dos costumes econômicos do país, assim como elevar os níveis 

escolares da massa, mesmo que, de forma bastante superficial, contudo, pode-se 

afirmar que na época funcionou, uma vez que mesmo pouca e de certa forma até 

pobre, o que o Estado oferecia era algo inédito: uma ideia de educação ao alcance 

de todos (FAUSTO 2001). 

Nesse sentido, Fausto (2001), afirma que inúmeras foram as formas de 

Vargas influenciar na formação ideológica da grande massa popular. Os recursos 

visuais trouxeram Vargas para a realidade dos trabalhadores, chamado de “pai dos 

pobres”, um grande apelo populista. Ainda que apenas a escola primária foi 

garantida como dever do Estado, a educação visivelmente se torna uma 

preocupação social. Importante ressaltar que, no reflexo das crises que se 

instauraram mundialmente na década de 1930, nos Estados Unidos e na Europa, o 

Brasil vivia um surto de industrialização para uma tentativa de emancipação 

econômica, mesmo quando a ideologia estava atrelada a movimentos externos.  

O tipo de organização escolar que surgiu nessa época, ficou conhecida como 

tradicional. De forma sucinta, na sequência apresentar-se-ão algumas 

características desta escola.  
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1.5.1 Escola Tradicional 

A escola tradicional surge com um propósito, de ser rígida e formar pessoas 

para o mercado de trabalho. Para Saviani (1989), a pedagogia tradicional 

caracteriza a escola como um instrumento que garantia os conhecimentos 

necessários para adaptar-se à sociedade capitalista, e com isso promovia a 

equalização social. 

Não obstante, Libâneo (1990, p.23) afirma que o papel da escola tradicional 

era “preparação intelectual e moral dos alunos para assumir a sua posição na 

sociedade”. Não havia nenhuma preocupação em estabelecer uma relação entre o 

conteúdo estudado e o cotidiano, pois compreendia-se que “o compromisso da 

escola é com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade”, segundo 

essa pedagogia as pessoas devem ser formadas para se adaptarem aos diversos 

papéis sociais e não para questioná-los. 

Na mesma direção Surh (2011), complementa que a escola cumpria 

indiretamente seu papel de justificar as diferenças sociais, como sendo fruto da falta 

de esforço individual, pois o que se defendia é que todos tinham oportunidades 

iguais de acesso ao saber, “aos olhos do senso comum, as pessoas que não 

estavam nas posições sociais mais valorizadas eram, em última instância, culpadas 

pelo seu próprio fracasso” (SURH, 2011, p.84). 

Os conteúdos transmitidos pelo professor eram “conhecimentos e valores 

sociais acumulados pelas gerações adultas e repassadas ao aluno como verdades” 

(Libâneo, 1990, p. 23-24). 

Saviani (1989) expõe as razões para o surgimento da pedagogia nova, 

estando estas relacionadas às mudanças no cenário político e econômico. A 

burguesia, que defendia a educação para todos, enquanto ela mesmo era uma 

classe em busca do poder, já não mais necessitava defender a escolarização em 

massa, pois estava consolidada como classe dominante. Para sociedade capitalista 

o desenvolvimento intelectual oferecia risco para a burguesia, ao trabalhador 

bastava uma educação básica, evitando o desenvolvimento do senso crítico, que 

poderia levar a população a questionamentos. 

A partir daí surgiu uma nova proposta de educação, mas que mantinha as 

atribuições errôneas de que a escola deve resolver problemas que são da 
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sociedade, defendendo que o fracasso em promover equalização social devia-se ao 

ensino tradicional, o qual precisaria ser renovado, daí a nomenclatura Escola Nova.  

1.5.2 Escola Nova 

Segundo Suhr (2011), em vários países surgiram vertentes dessa renovação, 

algumas optaram pela escola Nova diretiva, outras pelas vertentes não diretivas. No 

Brasil, a mais marcante foi a não diretiva, trazida pelo educador e Político Anízio 

Texeira, na primeira década do século XX, o qual foi aluno de John Dewey, 

considerado o pai da Escola Nova. 

A Escola Nova não diretiva, “via a aula muito mais como um momento 

terapêutico que propriamente ensino. ” Para essa linha, o papel da escola era o de 

preparar o indivíduo para desempenhar papéis sociais (Suhr, 2011, p.99). 

Para Libâneo (1990, p.25), o papel da escola não mudou, continua sendo o 

de adequar as pessoas à sociedade vigente, o que alterou foi o método utilizado. 

Em vez de repassar os conhecimentos considerados necessários, a escola precisa 

“adequar - se às necessidades individuais, ao meio social e, para isso, ela deve se 

organizar de forma a retratar, o quanto possível, a vida”. 

Nessa nova configuração, o professor deixa de ser o transmissor de 

conhecimento e passa a criar condições para que os alunos aprendam, através de 

trabalhos em grupos, de ambientes estimulantes, da vivência de relações 

interpessoais (SUHR, 2011). 

De acordo com Libâneo (1990, p.26), a escola deveria promover a 

autoaprendizagem, em que o ambiente e o professor seriam meros estimuladores. 

A aprendizagem dependeria “da força de estimulação do problema e das 

disposições internas e de interesses do aluno”, a disciplina em sala deveria ser 

negociada e não imposta, buscando promover um clima harmonioso. 

Passou-se a valorizar mais o processo de aquisição de conteúdo do que a 

quantidade, e essa seleção dava-se “a partir de interesses e experiências vividas 

pelos alunos”. As atividades eram organizadas segundo o princípio da 

individualização, liberdade e espontaneidade, os quais exigiam muitos recursos 

didáticos (Gazim et al., 2005, p.44). 

Segundo Gazim et al. (2005), o professor passou a ser visto como um 

facilitador da aprendizagem, dando apoio e auxílio no desenvolvimento livre e 
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espontâneo da criança. O aluno por sua vez passou a ser o autor principal, o centro 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, Suhr (2011) afirma que, nessa configuração, o professor não 

deveria ensinar e sim criar condições para que os alunos aprendessem. A 

responsabilidade do professor era organizar trabalhos em grupos, em um ambiente 

estimulante e da vivência de relações interpessoais ricas, mas o processo de 

aprendizagem caberia aos alunos. 

A fundamentação dessa forma de organização é o interacionismo 

construtivista, baseado principalmente no estudo de Jean Piaget. Para esse autor, 

o homem constrói conhecimento durante toda a vida, na interação homem-meio. A 

criança passa, segundo Piaget, por diversos estágios de desenvolvimento cognitivo, 

que devem ser respeitados para que a aprendizagem ocorra. A motivação para 

aprender dependeria “da força de estimulação do problema e das disposições 

internas e interesses do aluno” (Libâneo, 1990, p.26). Isso permite afirmar que os 

alunos não são tábulas rasas, logo é preciso compreender o processo histórico 

social e despertar a disposição para o aprender, e as novas ferramentas didáticas, 

que permitem essa inovação e estímulo.  

1.5.3 Ministério Da Educação 

Com o avanço do século XX, a educação passa a ser pensada como uma 

necessidade ímpar e, então, no final da década de 30, o curso de pedagogia passa 

a fazer parte do rol científico assumindo a grande responsabilidade de formar 

educadores. Neste contexto, surge o Ministério da Educação que se 

responsabilizava pelo avanço das questões educacionais no país e procurava 

manter e aumentar o número de crianças na escola, chegando a levar metas 

objetivas e ampliando o debate sobre a grande importância da educação para todos 

(SAVIANI, 1989).  

Segundo Inge Renate Frose Suhr (2011), surgiram teóricos que se 

preocupavam e debatiam o papel educacional da época, como o renomado 

professor Paulo Freire, que segundo a crítica histórico-construtivista da educação 

preocupou-se em repensar os espaços e os sujeitos educacionais, enxergando a 

educação como uma contínua construção e não uma transferência de conteúdo. 

Demerval Saviani também contribuiu para o avanço da educação no Brasil 
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ressaltando os focos sociais que deviam ser elencados aos problemas da época e 

não apenas reproduzir conteúdo.  

Como se vê, no que respeita às relações entre educação e sociedade, 
concebe-se a educação com uma ampla margem de autonomia em face 
da sociedade. Tanto que lhe cabe um papel decisivo na conformação da 
sociedade evitando sua desagregação e, mais do que isso, garantindo a 
construção de uma sociedade igualitária (SAVIANI, 1989, p. 8). 

Logo, a responsabilidade assumida pelas teorias educacionais que se 

seguiram no Brasil se relacionavam de forma a pensar o foco a ser assumido pela 

escola e como fazer a transformação. O mundo foi evoluindo no sentido da 

aceleração dos meios de produção e técnicas de trabalho e, com isso, a educação 

voltou a ser repensada na sua essência, uma vez que a grande questão do século 

XX, era a busca pelo sentido e a formação para o trabalho (SAVIANI, 1989).  

Com a ascensão do governo militar no Brasil, durante a década de 60, época 

das efervescências pela democratização da sociedade ao mesmo tempo de 

ascensão de políticas repressoras, assim, a educação passou a ter um caráter 

tecnicista, e o ensino profissionalizante ganhou força na formação da mão de obra, 

levando os jovens para se especializar em uma área, em que atuariam em sua vida 

profissional (SUHR 2011).            

1.6 REFORMA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 1980 

Surgiram na década de 1980, teorias econômicas que defendiam a 

importância estratégica da tecnologia, da ciência e da inovação para o 

desenvolvimento econômico, nessa ótica, seria fundamental a articulação entre 

universidades, empresas e laboratórios, para garantir o processo de inovação e 

competitividade, no que ficou conhecido com sociedade do conhecimento. 

1.6.1 Reconfiguração das universidades diante das demandas da sociedade 

do conhecimento 

A partir de 1980, em um período de transformações e tensões, foram 

implantadas as reformas educacionais em vários países, as quais se 

desenvolveram em contextos históricos e refletem a inter-relação de fatores 

econômicos, políticos, sociais, ideológicos e culturais (FERREIRA, 2015). 
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Ferreira (2015, p. 124), ainda afirma que diante deste cenário, instituiu-se o 

“processo de regulação transnacional pelos organismos internacionais”, como,  

Banco Mundial (BM) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) para os países periféricos e semiperiféricos, colocando à 

disposição programas de cooperação que visam “cooperar” na resolução dos 

problemas educacionais por meio dos diagnósticos, das consultorias, dos 

financiamentos e das metodologias e, portanto é notório que tais instâncias vêm 

tendo um papel fundamental na universalização no campo das políticas 

educacionais.  

Nesse período as reformas estruturais e fiscais iniciadas pelos países 

periféricos foram guiadas pelos organismos multilaterais, dos quais podemos citar 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), dentre outros, a partir 

da década de 1980 e, principalmente, na década de 1990, por meio da liberalização 

da economia (Consenso de Washington) “que enfatizou nas reformas o papel 

preponderante do mercado para a alocação de recursos e a diminuição do papel do 

Estado”. Nesse período, iniciou-se a reforma da educação superior, que ocorreu em 

consonância com o “processo de ajustamento do projeto político brasileiro à nova 

ordem mundial, tendo por base a redução da esfera pública pelo viés privatista”, 

que introduziu um processo de mercantilização do espaço público Ferreira (2015, 

p.124). 

Nesse cenário, no final da década de 1980 e início da década de 1990, as 
universidades são convocadas a contribuir para o desenvolvimento 
econômico, e dissemina-se o discurso sobre sua relevância e seu papel na 
chamada “Sociedade do Conhecimento”. Essa expressão passou a ser 
amplamente divulgada ao assumir a perspectiva de que sociedade e 
economia deveriam estar assentadas no conhecimento como estratégia de 
competitividade, tanto no cenário local quanto no internacional 
(FERREIRA, 2015, p. 125). 

Assim para o autor, a nova perspectiva, a regulação dos sistemas 

educacionais tende a focalizar nos resultados alcançados pelas instituições 

mediante os desempenhos/produtos/ saídas aferidas pelas avaliações externas. 

Nessa perspectiva, segundo Teixeira (2009), verificou-se que a educação 

superior vem sofrendo modificações nas políticas de financiamento, da qualidade, 

da avaliação, da prestação de contas e da gestão das Instituições de Ensino 

Superior (IES).  
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O autor afirma que, as reformas vêm permitindo o processo de naturalização 

da diversificação das Instituições, dos programas, dos cursos, das finalidades e das 

vocações aliadas ao processo de expansão, da regionalização e do atendimento ao 

meio econômico e social onde estão inseridas. Essa dinâmica adotou modelos de 

governança espelhados nas entidades privadas e articulou-se aos novos modos, 

regulamentadas pelos estados ao enfatizar para as IES: a autonomia com 

flexibilidade e adaptabilidade, conjugada com a prestação de contas, o atendimento 

às demandas econômicas e sociais e a avaliação centrada nos resultados 

(TEIXEIRA, 2009). 

Nessa direção Conceição (1998), afirma que o ensino necessita aproximar-

se o máximo possível da sociedade para atender às exigências e expectativas do 

mercado de trabalho, adequando metodologias de ensino, currículos e cursos. As 

universidades não devem ministrar somente conteúdos técnicos, mas moldar 

atitudes comportamentais, tais como criatividade, liderança, flexibilidade, 

capacidade de trabalhar em equipe e empreendedorismo, dentre outras e, também, 

uma formação cultural e cívica, de valores positivos para com a sociedade, 

proporcionando redes de conhecimento. 

1.6.2 As reformas do ensino superior na União Europeia e no Brasil 

O Processo de Bolonha, publicada em 1999, surgiu sob a direção dos 

dirigentes políticos da União Europeia como um movimento de fora da universidade 

e, mesmo apesar da resistência do meio acadêmico, vem possibilitando um novo 

desenho de regulação social e de reforma na educação superior na Europa, 

padronizando os sistemas nacionais para reconhecimento das qualificações e 

implantação do sistema europeu de transferência de créditos (FERREIRA, 2015). 

Nesse sentido, a autora afirma que a reforma da educação superior teve 

início no Brasil em 2003, com governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que apesar da 

singularidade do país, buscou aproximar-se do movimento de reconfiguração desse 

nível de ensino no plano mundial. 

Em 2003, foi publicado pelo Banco Mundial (BM) o documento “Construir 

sociedades del conocimiento” que tinha como objetivo ser um referencial para as 

reformas dos sistemas de ensino dos países em desenvolvimento (FERREIRA e 

OLIVEIRA, 2011).  
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Segundo Ferreira e Oliveira (2011) a reforma brasileira foi influenciada tanto 

pelo Processo de Bolonha, na Europa, quanto das diretrizes propostas pelo Banco 

Mundial. O Governo Brasileiro buscou o alinhamento com as orientações 

preconizadas na realização de determinadas políticas para educação superior, uma 

vez que a educação terciária exerce influência direta na produtividade do país e 

determina a capacidade de disputa em âmbito global; o acesso a esse nível de 

ensino potencializa as oportunidades de emprego e de renda e diminui as 

desigualdades sociais.   

A diversificação das IES atendem várias demandas; a necessidade de 

aumentar a mobilidade de estudantes, de reconhecer em conjunto cursos títulos e 

transferência de créditos acadêmicos; a necessidade de se criar novas IES, cursos, 

programas virtuais e sistemas de avaliação, acreditação e exames nacionais; a 

importância de fortalecer a investigação, a ciência e a tecnologia em conjunto com 

as prioridades do país e a criação de novos instrumentos de equidade; a introdução 

da gestão estratégica para o cumprimento de metas (FERREIRA e OLIVEIRA, 

2011). 

1.7 ENSINO SUPERIOR EM TRANSFORMAÇÃO 

Ferreira (2015, p. 125) afirma que as universidades têm desempenhado, 

historicamente, três finalidades básicas: ensino, pesquisa e extensão. A partir da 

década de 1990, a universidade “passou a ser questionada quanto à sua 

contribuição ao desenvolvimento econômico e à resolução dos problemas práticos 

da sociedade em que está inserida”, o que torna necessária a releitura de tais 

finalidades. Nesse sentido, tornou-se imprescindível a aproximação do ensino e da 

sociedade para atender às exigências e expectativas do mercado de trabalho, 

adequando metodologias de ensino, currículos e curso. Pode-se dizer que: 

As universidades também não devem ministrar somente conteúdos 
técnicos, mas capacidades comportamentais (criatividade, liderança, 
flexibilidade, capacidade de trabalhar em equipe e empreendedorismo, 
dentre outras) e, também, uma formação cultural, cívica, de valores 
positivos para com a sociedade, proporcionando redes de conhecimento 
(CONCEIÇÃO et al.,1998, p. 73).  

Com base nessa opção, o autor reafirma a necessidade de diversificação 

funcional das instituições de ensino superior, ou seja, devem existir instituições que 
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atendam as diferentes vocações e clientelas, nessa ótica, torna-se propício o 

atendimento a uma parcela maior da população. 

Ainda nesse sentido Ferreira (2015), afirma que, 

As transformações em curso no âmbito do Estado, da economia 
local/global e dos fins da educação superior implicam em alterações 
significativas nos papéis das universidades. As características centrais 
dessas instituições, como geradoras de atividades intelectuais e culturais, 
vêm sendo reconfiguradas por novos valores e referenciais que se 
aproximam com as demandas do desenvolvimento e do crescimento 
econômico dos países, visando assegurar maior competitividade 
(FERREIRA 2015, p.126).  

De acordo com Colossi, Queiroz e Constantino (2001), na década de 1990, 

a Educação Superior no Brasil viu-se pressionada pelas necessidades relacionadas 

às transformações políticas, sociais e econômicas que impulsionaram as mudanças 

em seu ambiente interno, dentre as quais pode-se citar: a) a nova Lei de Diretrizes 

e Bases, que estabeleceu critérios para credenciamento e descredenciamento; b) o 

provão, como uma forma de avaliação de desempenho dos cursos; e c) a avaliação 

institucional, que em conjunto oferece garantias de expansão do ensino com 

qualidade e qualificação do docente e pessoal técnico administrativo. Há também, 

entre as forças impulsionadoras da globalização, as inovações tecnológicas do 

ensino, como a popularização da internet, o crescimento na adoção de 

computadores e pelo aumento na velocidade de conexão de tráfego de dados 

favorecendo o aumento da qualidade em educação superior. 

Zabalza (2004) afirma que, a universidade transformou-se em mais um 

recurso do desenvolvimento social e econômico dos países, de um bem cultural, 

passou a ser um bem econômico; de um lugar reservado a poucos, tornou-se um 

lugar para o maior número possível de pessoas, submetendo-se às mesmas leis 

políticas e econômicas, do Estado mínimo, da política neoliberal e do capitalismo. 

1.8 NOVA TENDÊNCIA DO ATUAL ENSINO SUPERIOR 

Os estudantes atuais, segundo Schneiders (2018), provenientes de uma 

sociedade em transformação, com características de imediatismo, tecnológica e 

conectada, cujas experiências de interação (comunicação, colaboração e 

organização) ocorrem, em grande parte, através de dispositivos eletrônicos como 

tablets, notebooks, smartphones, entre outros, interligados por diversos sistemas 

de comunicação e telecomunicação, desafiam as Instituições de Ensino Superior 
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(IES) a organizarem espaços de aprendizagem que extrapolam os momentos de 

sala de aula. 

Para Moran (2011), pesquisador, professor e orientador de projetos de 

inovação na educação presencial e à distância, o cenário de grandes mudanças e 

incertezas, algumas instituições banalizam a educação à distância (EAD). Essa 

banalização está relacionada à ideia de que essa modalidade de ensino é fácil, 

barata e que qualquer pessoa pode trabalhar nela ou ser aluno, criando cursos 

previsíveis, com informação simplificada, conteúdo raso e poucas atividades 

estimulantes e em ambientes virtuais pobres e banais. Focam principalmente em 

conteúdos mínimos do que metodologias ativas como desafios, jogos, projetos.  

Moran (2011), ainda afirma que alguns materiais são inferiores aos que são 

exigidos em cursos presenciais. Contratam-se profissionais mal remunerados e com 

pouca experiência, principalmente os tutores, sobrecarregados de atividades e de 

alunos. As práticas laboratoriais e de campo muitas vezes são quase inexistentes. 

Muitos docentes e tutores não se sentem confortáveis nos ambientes virtuais, por 

não ter a disciplina necessária para gerenciar fóruns, prazos e atividades. Quanto 

aos alunos, com deficiências na formação básica e pouca autonomia, falta disciplina 

e gestão do tempo: perdem-se nos prazos, na capacidade de entender e 

acompanhar cada etapa prevista.  

O século XXI, ficou marcado como um período em que a educação passa por 

grandes mudanças nas formas de ensinar e de aprender, se a política de conseguir 

lucros sempre maiores continuar se sobrepondo à da melhoria nos resultados 

acadêmicos, isso coloca em risco os resultados e o sucesso atual das EADs, que 

poderão não se manter por muito tempo. Educação é projeto de longo prazo e a 

credibilidade acadêmica é fundamental.  

O autor afirma que Instituições mais cautelosas utilizarão o modelo híbrido 

ou blended como modelo predominante de educação, que unirá o presencial e o 

EAD. Os cursos presenciais se tornarão semipresenciais e se fortalecerão no online. 

O caminho é o da convergência em todos os campos e áreas: prédios (EAD também 

dentro de unidades presenciais); integração de plataformas digitais; produção digital 

de conteúdo integrada (os mesmos materiais para as mesmas disciplinas do mesmo 

currículo) (MORAN, 2011).  

As Instituições alcançarão êxito se conseguirem equilibrar economia e 

inovação, melhorando os processos gerenciais e acadêmicos. Há muitas 
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possibilidades de sinergia entre o presencial blended, o semipresencial e o online, 

com um currículo plenamente integrado, com disciplinas online no presencial e no 

EAD, com materiais interessantes e comuns para ambos. Em todas as disciplinas 

ou módulos os professores podem ser mais orientadores, utilizando formas criativas 

da sala de aula invertida (MORAN, 2011).  

1.9 O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR 

Neste item, inicialmente, abordar-se- á sobre o conceito de metodologias 

ativas e apresentar-se-ão alguns métodos, entre eles: aprendizagem baseada em 

problemas, aprendizagem baseada em projetos, aula invertida, blended e 

gamificação. Depois, discutir-se-á presença dessas metodologias no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Uniguaçu e no Plano de Curso da 

Engenharia Civil (PCC). 

1.9.1 O que são metodologias ativas 

É importante conceituar o que são as metodologias ativas. Nesse sentido, 

destacam-se na sequência algumas estratégias didáticas que colocam os alunos 

como protagonistas do seu aprendizado. Num primeiro momento, uma metodologia 

segue um método elaborado pelo docente, isto é, o caminho percorrido para se 

chegar a um resultado. Desse modo, o método ativo envolve uma ação, é o aluno 

que passa a ser protagonista de sua aprendizagem. É imperioso destacar que essas 

metodologias passam a estimular a autonomia nos estudantes, por isso é tão 

fundamental para a sua aprendizagem.   

De acordo com alguns dicionários, método pode ser definido como um 

procedimento, técnica ou meio para se chegar a uma finalidade.  Nessa perspectiva, 

método e metodologia indicam caminhos e processos de controle, ao passo que 

segundo Antônio Ferraz (2014) metodologia é um vocábulo recente se comparado 

a método. Ela chega às línguas modernas provavelmente por influência do francês 

methodologie em uma ambiência em que já predomina a abordagem científica das 

coisas (FERRAZ, 2014, p.153). Em sua etimologia há três termos gregos - meta, 

hodos e logos, então pode-se dizer que a palavra metodologia é uma derivação da 

palavra método.  
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É através da metodologia que o docente cria possibilidades de 

aprendizagem.  Ao que tange às questões relacionadas ao aprender, primeiro o 

verbo pode conduzir para o conhecimento e posteriormente para o questionamento.  

Aprender é aprender a pensar, seguindo essa linha de raciocínio a aprendizagem 

possui diferentes níveis, por exemplo, a aprendizagem baseada na audição não 

possui uma grande visibilidade no quesito aprendizagem, todavia, porque o que 

apenas se escuta é mais fácil de ser esquecido, o que se escuta e vê é mais fácil 

de se lembrar, o que se vê discuta ou pergunta é mais fácil de aprender, o que utiliza 

ação, isto é, ‘mão na massa’ desenvolve habilidades, contudo,  o que utiliza todas 

estas funções e ainda ensina o outro, de fato se aprende com êxito.  

 Não obstante, o contexto educacional no Brasil é muito diversificado e com 

realidades bem distintas, vai desde escolas onde os alunos ocupam seu tempo 

copiando textos passados no quadro, até escolas que disponibilizam para alunos e 

professores os mais modernos recursos da informação e comunicação. “Entre 

esses extremos de diversidade, há escolas que estão no século XIX, com 

professores do século XX, formando alunos para o mundo do século XXI” 

(BARBOSA; MOURA, 2013, p. 51).  É salutar frisar que esta questão é bastante 

preocupante no cenário educacional, visto que, professores, escolas, universidades 

não estão preparadas para formar a nova geração. Portanto, as novas ferramentas 

metodológicas servem para inspirar a mudança, um novo cenário educacional. O 

professor deve instigar o aluno a pensar, refletir, formar e expressar a sua opinião 

e, para isso, não precisa abandonar os conhecimentos particulares de cada 

disciplina. Acerca disso, destaca-se Libâneo, quando afirma: 

O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, 
a aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimentos, 
não subsistem mais. Isso não quer dizer abandono dos conhecimentos 
sistematizados da disciplina nem da exposição de um assunto, o que se 
arma é que o professor medeia a relação ativa do aluno com a matéria, 
inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando 
os conhecimentos, a experiência e os significados que os alunos trazem à 
sala de aula (LIBÂNEO, 2000, p.29). 

Para Libâneo (2000), o professor deve atuar como mediador pedagógico, 

dando condições e abrindo espaço para os alunos se expressarem, ajudando no 

questionamento das experiências, orientando-os intencionalmente para objetivos 

educativos, incentivando-os a pensar e a resolver problemas de modo que tragam 

à aula sua realidade vivida.  
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Nesse contexto Blikstein (2010), defende que as metodologias ativas podem 

contribuir à medida que a aprendizagem se torna significativa para a vida do 

estudante, tornando prazerosa a busca pelo conhecimento e a noção clara de que 

a função de aprender não termina quando saem da escola e que estarão sempre 

prontos para solucionar novos desafios e conduzir projetos inovadores. 

Ainda Barbosa e Moura (2013, p.55) ressaltam: 

[...] aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em 
estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando 
– sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de 
forma passiva do professor. Em um ambiente de aprendizagem ativa, o 
professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de 
aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e 
conhecimento. 

Pode-se considerar, como metodologia ativa, toda e qualquer estratégia de 

aprendizagem que coloque o aluno como protagonista e corresponsável pelo 

processo (BARBOSA; MOURA, 2013). Em outras palavras, na concepção de 

Pecotche (2011), a diferença fundamental que caracteriza um ambiente de 

aprendizagem ativa é a atitude ativa da inteligência, para tanto, é independente o 

método ou a estratégias usadas para promover a aprendizagem ativa, é essencial 

que o aluno faça uso de suas funções mentais de pensar, raciocinar, observar, 

refletir, entender, combinar, dentre outras que, em conjunto, formam a inteligência. 

Para trazer à tona o prazer de aprender se faz necessário a criação de 

condições e situações em que o estudante utilize seus saberes, contextualizando o 

trabalho com os vários níveis de linguagem. Para isso, ele deve ser o protagonista 

de seu aprendizado e, assim, passar a pensar por si mesmo, como diria Immanuel 

Kant (1999) ser um sujeito na maioridade, isto é, que utiliza sua própria capacidade 

de entendimento.  Complementando Kant (2002, p.15), no texto Pedagogia, afirma 

que “o homem não pode se tornar verdadeiramente homem senão pela educação. 

Ele é aquilo que a conjectura, educação dele faz”. Nele, o autor mostra de que forma 

o processo da educação possibilita ao homem alcançar a autonomia, sendo o 

próprio indivíduo capaz de pensar por si, sem tutores.  

As metodologias são instrumentos valiosos para os professores. Estes 

buscam recursos que tornem as aulas ambientes facilitadores da aprendizagem, 

desafiando operações mentais dos alunos e favorecendo a “construção da 

autonomia do aluno e a construção do conhecimento”, como lembra ANASTASIOU 

(2006, p. 55). 
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De acordo com Lalley e Miller (2007) as habilidades identificadas não podem 

ser atribuídas a nenhum método de ensino em particular, considerando a 

aprendizagem um processo contínuo, inerente ao ser humano, os estudantes 

precisam experimentar uma variedade de métodos de ensino, inclusive a instrução 

direta, a leitura, pois é essa diversidade que vai trazer experiências de 

aprendizagem bem-sucedidas, podendo ser métodos passivos ou ativos. 

Para o professor ainda é um desafio planejar uma disciplina com 

metodologias ativas. Contudo, é importante destacar que a criatividade docente 

deve ser exercida cotidianamente, buscando novas propostas ou adaptando as 

propostas apresentadas à realidade vivenciada por cada professor em sala de aula 

(LALLEY; MILLER, 2007). 

1.9.1.1 Aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

A Aprendizagem baseada em Problemas tem conquistado espaço em 

inúmeras instituições educacionais de ensino superior. 

Nesse sentido, Souza (2012), afirma que a metodologia Ativa tem uma 

concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo no processo ensino-

aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do educando na busca pelo 

conhecimento. Dentro do conceito de metodologia ativa, existe o método a partir da 

construção de uma situação problema, a qual proporciona uma reflexão crítica e 

mobiliza o educando para buscar o conhecimento, a fim de solucioná-la, de forma 

adequada e correta.  

Para Souza e Dourado (2015), a aprendizagem baseada em problemas 

(ABP) ou estudo de caso, project based learning (PBL), surge como uma estratégia 

de método inovador em que os estudantes, a partir de um contexto, trabalham com 

o objetivo de solucionar um problema próximo do real ou simulado, com temas que 

oportunizem o preparo do estudante para atuar na vida profissional. Os 

temas/conteúdos relacionados ao problema são estudados individual ou 

coletivamente e são discutidos no grupo. Trata-se de um método centrado no aluno 

que assume o lugar de protagonista de seu próprio aprendizado, por meio da 

pesquisa e pode ser utilizado nos diversos níveis de ensino e nas mais diferentes 

disciplinas. 
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Na definição dada por Delisle (2000, p. 5), a ABP é “uma técnica de ensino 

que educa apresentando aos alunos uma situação que leva a um problema que tem 

de ser resolvido”. Já Barell (2007) interpreta a ABP como a curiosidade que leva à 

ação de fazer perguntas diante das dúvidas e incertezas sobre os fenômenos 

complexos do mundo e da vida cotidiana. Ele esclarece que, nesse processo, os 

alunos são desafiados a comprometer-se na busca pelo conhecimento, por meio de 

questionamentos e investigação, para dar respostas aos problemas identificados.  

Na ABP, o docente desperta no estudante o sentimento de que ele é capaz 

de resolver as questões, a partir da pesquisa proposta e assim possibilitando que o 

estudante empregue os conhecimentos adquiridos (FARIAS, 2015). 

Nesse sentido, Delisle (2000), afirma que para se trabalhar com a 

aprendizagem baseada em problemas, o professor deve iniciar suas atividades bem 

antes do contato com os alunos. A aplicação deverá ser ao longo de todo semestre, 

de uma disciplina, ou utilizar-se dela em momentos específicos. A partir disso, o 

professor pode desenvolver os problemas de duas maneiras: de forma individual ou 

coletiva, ou seja, através do professor ou de um grupo de professores, previamente 

ao início das atividades, que direcionam determinados conteúdos e capacidades 

específicas; ou ainda pode emergir do interesse dos alunos, durante a discussão de 

problemas, em que o professor aproveita a oportunidade para trabalhar os 

conteúdos. Neste Percurso, o professor adquire uma postura de facilitador e guia 

os alunos na trajetória pela busca das respostas, avaliando o processo. 

Para o autor, a metodologia da Problematização, tem como referência o 

Método do Arco de Charles Maguerez (Figura 1), apresentado pela primeira vez por 

Bordenave e Pereira, em 1982. Trata-se de um caminho metodológico capaz de 

orientar a prática pedagógica de um educador preocupado com o desenvolvimento 

de seus alunos e com sua autonomia intelectual, visando o pensamento crítico e 

criativo. 
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Figura 1 - Arco de Maguerez 

 
Fonte: Colombo 2007 

Colombo (2007), contextualiza as etapas da aprendizagem baseadas em 

problema, a qual inicia-se com a definição do problema, seguido de uma reflexão 

sobre os possíveis fatores e determinantes relacionados a este. Isso levará o aluno 

à definição dos principais pontos do estudo, os quais servirão para a compreensão 

do tema. 

O autor coloca como etapa seguinte a teorização, com o intuito de se 

construir as respostas para o problema, fase em que os dados são analisados e 

discutidos. Em seguida, parte-se para a quarta etapa, que corresponde à 

elaboração da hipótese para solução. Só resta agora a quinta etapa, que trata da 

intervenção propriamente dita, e é neste momento que o educando modifica o 

ambiente para solucionar o problema em questão (COLOMBO 2007). 

A estrutura da ABP foi concebida justamente para que o aluno desenvolva 

habilidades e capacidades para proceder à investigação de forma metódica e 

sistemática; para aprender a trabalhar em grupo cooperativo e alcançar os 

resultados da pesquisa, de forma satisfatória, complementando sua aprendizagem 

individual (SOUZA & DOURADO, 2015). 



40 
 

1.9.1.2 Aprendizagem baseada em projetos  

A aprendizagem baseada em projetos fundamenta-se na aprendizagem 

baseada em problemas, porém, exige que os alunos investiguem como chegar à 

resolução, de acordo com Perrenoud (2013), é um método investigativo de encarar 

a realidade, através da metodologia problema-solução, promove a formulação de 

projetos para resolver tarefas complexas e desafios que motivam os alunos a 

mobilizarem e integrar seus conhecimentos, de forma interdisciplinar que privilegia 

a formação por competências. 

A aprendizagem baseada em projetos pressupõe o trabalho colaborativo, 

com ênfase na aprendizagem multidisciplinar, assim incentiva a criatividade e o 

pensamento crítico, bem como estimula a capacidade analítica, ética e profissional 

e promove o desenvolvimento e formação integral, através de projeto significativo. 

Cada dispositivo é baseado em hipóteses relacionadas à aprendizagem e 
em relação à conhecimento, projeto, ação, cooperação, erro, incerteza, o 
objetivo, o sucesso e o fracasso, o obstáculo e o tempo.  [...] A 
competência profissional consiste em usar um repertório de dispositivos e 
sequências, adaptá-los ou construí-los, e até identificar para o máximo de 
discernimento possível para aqueles que se mobilizam e aprendem 
(PERRENOUD, 2013, p. 27).  

Praticar um método de projeto, com situações problema requer alguns 

dispositivos, processos de pesquisa e de parâmetros que controlam para que a 

aprendizagem ocorra através da construção do conhecimento em um processo 

pessoal e coletivo, em que o professor orienta a criação de situações, sem se tornar 

o especialista, que propõe a solução do problema.  É uma metodologia destinada a 

tornar o aluno responsável pelo processo de aprendizagem autônoma 

desenvolvendo responsabilidade no contexto científico, cultural e socioeconômico 

(GONZÁLEZ, 2018). 

Nesse sentido Bender (2015), ressalta dois desafios, o primeiro o de 

mobilizar o estudante a se conectar com o mundo externo, essa conexão se dá em 

duas dimensões. A primeira dimensão exterior proporciona e privilegia o conteúdo, 

descrito como conhecimento e habilidades, além de outras questões como as 

opiniões, os valores, a postura, os significados, os modos de agir, os métodos e as 

estratégias. A segunda dimensão interior destaca o incentivo que direciona a 

energia mental necessária ao processo de aprendizagem, está relacionada aos 

elementos internos, como sentimentos, emoção, motivação e vontade. 
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Sobre as principais características que devem ser privilegiadas na ABP 

Bender (2015), destaca-se o trabalho em equipe, a assistência e revisão, a 

investigação e inovação, as oportunidades para reflexão, o processo de 

investigação, os resultados apresentados publicamente, bem como a voz e escolha 

dos estudantes, em alguns aspectos, de como o projeto deve ser realizado. 

O autor complementa, ao afirmar que duas características da ABP são 

essenciais para o sucesso da metodologia. A primeira é que a ABP está centrada 

em problemas do mundo real, isso aumenta a motivação dos alunos a participarem 

ativamente dos projetos. A segunda característica em favor da ABP é que a maioria 

das tarefas é realizada coletivamente, assim, exigindo um amplo trabalho 

cooperativo nas ações dos estudantes na resolução dos problemas, na formulação 

da solução e na maneira que essa solução é apresentada (BENDER, 2015). 

1.9.1.3 Sala de aula invertida 

O método da Sala de Aula Invertida, flipped classroom, segundo Schneiders 

(2018), é apresentado como uma proposta de repensar os processos de ensino e 

aprendizagem e os espaços onde ocorrem, objetivando a inserção de metodologias 

e tecnologias educacionais, no sentido de otimizar as etapas de transmissão e de 

assimilação dos conhecimentos.  A busca pela mudança de mentalidade em relação 

ao que esperar de uma “aula” é um dos principais desafios a serem enfrentados no 

processo de inovação no ensino.  

O autor afirma que, nessa abordagem, tanto o professor quanto o estudante 

devem mudar de postura.  Isto é, ao se adotar essa estratégia, a interação entre 

professor e aluno é bem diferente das relações que se estabeleciam quando da 

utilização do método tradicional. O estudante deixa de ser um expectador e passa 

a atuar ativamente, tornando-se o protagonista do seu aprendizado. Já o professor 

sai do palco, deixa de atuar como palestrante e se posiciona próximo ao aluno, 

auxiliando-o no processo de aprendizagem, assumindo uma postura de orientador 

e tutor (SCHNEIDERS 2018). 

Esta metodologia, para Valente (2014), consiste na inversão das ações que 

ocorrem em sala de aula e fora dela. Considera as discussões, a assimilação e a 

compreensão dos conteúdos (atividades práticas, simulações, testes, ...) como 

objetivos centrais protagonizados pelo estudante em sala de aula, na presença do 
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professor, enquanto mediador do processo de aprendizagem. Já a transmissão dos 

conhecimentos (teoria) passaria a ocorrer preferencialmente fora da sala de aula. 

Neste caso, os materiais de estudo devem ser disponibilizados com antecedência 

para que os estudantes acessem, leiam e passem a conhecer e a entender os 

conteúdos propostos.  

Para Valente,  

[...] a sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o 
conteúdo e as instruções são estudados on-line antes de o aluno 
frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para trabalhar os 
conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de 
problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios, etc (VALENTE, 
2014, p. 85). 

Nesse sentido, Mazur (2015), corrobora que a inversão da sala de aula 

basicamente consiste em fazer em casa o que era feito em aula, por exemplo, 

atividades relacionadas à transmissão dos conhecimentos e, em aula, as atividades 

designadas a serem realizadas em casa, responsáveis pela assimilação do 

conhecimento, como resolver problemas e realizar trabalhos em grupo.  

A sala de aula invertida, pode ser considerada um apoio para trabalhar com 

as metodologias ativas. Para o professor José Moran, da Universidade de São 

Paulo (USP) e pesquisador de mudanças na Educação, a sala de aula invertida é 

um dos modelos mais interessantes de usar hoje. Essa metodologia concentra no 

ambiente virtual todo conteúdo fundamental, elaborando um roteiro de aula para 

que os alunos leiam os materiais básicos, mesclando vídeos, leituras e atividades, 

e nos espaços físicos, sala de aula, deixar as atividades mais criativas e 

supervisionadas, buscando o aprofundamento do conteúdo. 

Invertemos a lógica tradicional de que o professor ensine antes na aula e 
o aluno tente aplicar depois em casa o que aprendeu em aula, para que, 
primeiro, o aluno caminhe sozinho (vídeos, leituras, atividades) e depois 
em sala de aula desenvolva os conhecimentos que ainda precisa no 
contato com colegas e com a orientação do professor ou professores mais 
experientes (MORAN, 2015, p. 22). 

Dessa forma, a sala de aula invertida torna-se uma ótima alternativa na busca 

de fazer com que os estudantes se interessem pelas aulas e participem ativamente 

da construção de seu aprendizado (MORAN, 2015). 

Segundo Mazur (2015), “ensinar é apenas ajudar o estudante a aprender”. 

Nesse sentido, no âmbito das atividades extraclasse do professor, a elaboração e 

o detalhamento do plano de aula deve ser uma das prioridades. É necessário que 
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o docente prepare os materiais e os disponibilize aos estudantes antes da aula, 

objetivando tornar o debate presencial mais qualificado. Essa qualidade está 

relacionada com a reflexão prévia dos estudantes a respeito do tema a ser abordado 

em aula.  

Na Figura 2, são apresentadas algumas ações sugeridas para o método da 

sala de aula invertida relacionando-as ao papel do discente e do docente, quando 

ocorrem e a relação dessas ações com o modelo de ensino (SCHNEIDERS 2018).  

Figura 2 - Comparativo entre os modelos tradicional e sala de aula invertida 

 
Fonte: Schneiders 2018 

De acordo com Schneiders, é possível identificar, na ilustração acima, as 

ações mais indicadas para cada tempo da aprendizagem. Para que o estudante, 

utilize o tempo em casa, devem ser planejadas e disponibilizadas atividades para 

realizar individualmente e com os recursos que possui em casa. Já para o tempo 

utilizado em sala de aula, o docente deve planejar atividades em que a sua 

presença, a presença dos demais estudantes e também a infraestrutura da 

instituição possa ser utilizada positivamente no processo de aprendizagem, 

priorizando a assimilação dos conteúdos e conhecimentos. Ainda é possível avaliar 

através da figura que, no modelo tradicional de ensino, as ações com maior índice 

de retenção do conhecimento, aquelas que exigem uma postura participativa e ativa 

do estudante, estão relacionadas com ações de sala de aula.  

A Figura 3, a seguir, apresenta o fluxo de ações que ocorrem no modelo da 

sala de aula invertida, considerando os alunos e professores.  
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Figura 3 - Fluxo de ações para implementar o método da sala de aula invertida 

 
Fonte: Adaptado de Schneiders 2018. 

Segundo os autores o método é dividido em duas etapas:  de transmissão e 

assimilação dos conhecimentos.  

Para que a transmissão de conhecimentos funcione adequadamente, uma 

estrutura de apoio ao estudante poderá ser necessária. Esta estrutura consiste nos 

materiais, vídeos, textos, livros, revistas etc. que passarão a estar ao alcance dos 

estudantes enquanto não estão na sala de aula (LITTO, 2009; PEREIRA, 2010). 

Para os autores a etapa da assimilação dos conhecimentos, ocorre em sala 

de aula com a presença da turma e do professor. Nesta o professor deverá avaliar 

a qualidade e profundidade dos conteúdos e conceitos obtidos pelos estudantes, 

bem como mediar as discussões, a troca de conhecimentos e o processo de 

consolidação dos conceitos, promover atividades que impliquem na aplicação dos 

conhecimentos e conceitos e procurar evidenciar a assimilação dos conhecimentos 

propostos para a aula ou unidade de aprendizagem (LITTO, 2009; PEREIRA, 2010).  

1.9.1.4 Ensino híbrido ou blende 

Diferentes métodos têm surgido para tornar a sala de aula mais dinâmica, 

tecnologias têm se aliado ao quadro negro e ao giz para diversificar os modos de 

apresentação dos conteúdos e atingir mais efetivamente os alunos imediatistas por 
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natureza. Nesse momento, o papel do professor se renova, tanto pelos novos 

métodos de ensino, quanto pela mediação do conhecimento possível por causa da 

tecnologia. 

Para Moran (2015) o ensino híbrido, ou blended, integra os espaços físicos 

da escola com os ambientes virtuais, a sala de aula com as tecnologias digitais. As 

tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa online, trazem materiais 

importantes e atualizados, auxiliam na comunicação entre professores e alunos, 

tornando possível difundir projetos e atividades, individuais e grupais, muito além 

das fronteiras físicas do prédio. 

O autor afirma que a combinação da aprendizagem ativa e híbrida com 

tecnologias móveis é de suma importância para traçar formas interessantes de 

ensinar e aprender. A aprendizagem ativa dá ênfase e protagoniza o aluno, em seu 

envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, 

desenhando, experimentando, criando, com orientação do professor; a 

aprendizagem híbrida, na qual se destacam a flexibilidade, a mistura e 

compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias 

que compõem esse processo ativo (MORAN 2015).  

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno 
aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum 
elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo 
do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física 
supervisionada, fora de sua residência (CHRISTENSEN;HORN; STAKER, 
2013, p.7). 

Os autores citados acima afirmam que a característica do ensino híbrido é 

que o curso ocorre, parcialmente, online e parcialmente por meio de outras 

modalidades, que estão geralmente conectadas, como momentos presenciais, 

lições em pequenos grupos, tutoria entre outros. 

De acordo com o exposto por Levy (1999 p. 158), o essencial se encontra 

em um novo estilo de ensino, que favorece ao mesmo tempo a aprendizagem 

personalizada e coletiva em rede. 

Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que 
favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a 
aprendizagem coletiva em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado 
a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos 
em vez de um fornecedor direto de conhecimentos. 
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Como é possível ver no trecho acima, extraído do livro de “Cibercultura”, Levy 

(1999), o conhecimento pode ser encontrado facilmente na rede. Nesse contexto, 

ficam claras as novas funções do professor na cultura da tecnologia, na qual é um 

elemento mediador entre conhecimento e aluno. Ou seja, sua função passou a ser 

um instigador da inteligência coletiva. 

Nesse momento cria-se uma ruptura entre o que ocorre tradicionalmente na 

escola e o que a tecnologia e o novo modo de vida que essa geração está inserida 

oferecem, enquanto o ensino básico ainda prega metodologias tradicionalistas, ao 

encontrar-se na educação superior, o aluno precisa agir com autonomia, ou seja, 

sem o auxílio constante do professor entregando a ele o conhecimento pronto 

(BELLONI, 2005). 

Somando-se a isso Levy (1999),  

A grande questão da cibercultura, tanto no plano de redução dos custos 
como no do acesso à educação, não é tanto a passagem do “presencial” à 
“distância”, nem do escrito e do oral tradicionais à “multimídia”. É a 
transição de uma educação e uma formação estritamente 
institucionalizadas (a escola, a universidade) para uma situação de troca 
generalizada de saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de 
reconhecimento auto gerenciado, móvel e contextual das competências 
(LEVY, 1999, p.172). 

Nesse novo contexto, Belloni (2005), afirma que a tecnologia pode ser 

interpretada como um meio de democratizar a educação e o acesso a uma formação 

verdadeiramente emancipatória, cuja modalidade de ensino seja um elemento que 

une as melhores práticas do ensino presencial e do ensino à distância, em que, 

possivelmente, os momentos de encontros presenciais supririam as fragilidades do 

ensino à distância e vice-versa. 

1.9.1.5 Gamificação e uso de aplicativos 

A gamificação da educação e o uso de jogos educativos são temas cada vez 

mais discutidos no âmbito educacional, contudo ainda pouco implementados, 

especialmente no ensino superior (MENEZES 2016). 

De acordo com Fardo (2013, p.1), gamificação seria a “utilização de 

elementos dos games (mecânicas, estratégias, pensamentos) fora do contexto dos 

games, com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de 

problemas e promover aprendizagens”. Segundo o autor, a gamificação permite de 

forma lúdica e atrativa a construção do conhecimento por parte dos alunos, 
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resultando em maiores níveis de interação, participação, e motivação discente, 

tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico, rápido e agradável. 

Menezez (2016, p. 204), complementa em seu relato de experiência. 

É possível a utilização de jogos nesse contexto, de modo que com o 
planejamento adequado, eles podem contribuir com o preenchimento 
dessa lacuna, por possibilitar que o “aprender a conhecer” seja 
complementado por “aprender a fazer”, “aprender a ser” e “aprender a 
conviver”, tal qual proposto pela UNESCO (1996). Para tal, deve-se 
considerar a importância do lúdico na aprendizagem também de adultos, o 
que favorece o engajamento e a compreensão dos conceitos trabalhados. 

De acordo com a UNESCO (1996), os quatros pilares da educação são: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses 

pilares são coerentes com a proposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), que determina que o ensino seja centrado no 

desenvolvimento de competências. 

A gamificação deve ser vista “como uma possibilidade de inovação no âmbito 

dos processos de ensino e de aprendizagem” (MORETTI; MALIZIA, 2015, p. 145), 

a partir da qual os alunos sentem-se mais participativos, motivados e envolvidos no 

contexto acadêmico. 

Pode-se perceber, assim, que a gamificação do ensino é mais que o brincar, 

pois envolve critérios de planejamento por parte do docente, direcionados aos 

objetivos da aprendizagem (FARDO, 2013). 

1.9.1.6 Aprendizagem Baseada em Equipes  

Segundo Bollela et al. (2014) a Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), 

ou do inglês Team Based Learning (TBL), é uma estratégia instrucional, 

desenvolvida por Larry Michaelsen em 1970, para os cursos de administração.  

O ABE pode ser usado com outras metodologias como estudo de caso, ou 

aula invertida, mas existem algumas particularidades que a diferenciam da 

aprendizagem por projetos. Também pode ser aplicada substituindo ou 

complementando aulas expositivas. 

Para Bollela et al. (2014) a aprendizagem baseada em equipes, 

Tem sua fundamentação teórica baseada no construtivismo, em que o 
professor se torna um facilitador para a aprendizagem em um ambiente 
despido de autoritarismo e que privilegia a igualdade. As experiências e os 
conhecimentos prévios dos alunos devem ser evocados na busca da 
aprendizagem significativa. Neste sentido, a resolução de problemas é 
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parte importante neste processo. Além disso, a vivência da aprendizagem 
e a consciência de seu processo (metacognição) são privilegiadas 
(BOLLELA et al., 2014, p. 294).  

Bollela et al. (2014) complementa que o professor deve formar os grupos de 

forma aleatória e equilibrada, criando oportunidades para os estudantes adquirirem 

e aplicarem conhecimentos através de uma sequência de atividades que incluem 

etapas que antecedem a aula e as acompanhadas pelo professor. 

Figura 4 - Etapas do ABE e sua duração aproximada 

 
Fonte: Bollela et al., 2014. 

Pode-se observar, na figura 4 as etapas do ABE, na primeira etapa de 

preparação pode ser aplicado uma pesquisa, um filme, estudo individual, 

conferência, experimento, etc. Na segunda etapa, com duração de 50 a 90 minutos, 

em sala garante-se o preparo a partir de um teste individual, de equipe, uma 

apelação ou um feedback do professor e na terceira e última etapa, com duração 

de 50 a 90 minutos, a aplicação dos conceitos a partir de testes ou diagnósticos. 

1.9.2 Metodologias Ativas nas Universidades 

Hodiernamente, vivem-se importantes dilemas educacionais, em que, por 

exemplo, profissionais com pouca formação didática, mantêm-se distanciando dos 

discursos e práticas educativas. Se de um lado ampliam-se as reflexões sobre as 

necessidades de transformação dos modelos de ensino-aprendizagem voltados ao 

desenvolvimento integral dos acadêmicos, por outro, ainda se conserva uma 

tradição de ensino que resiste às novas descobertas sobre como as pessoas 

aprendem. De acordo com Demo (2007, p. 14):  

Se a escola deve preparar os alunos – acima do mercado de trabalho – 
para a vida, ela deve tratar de levar em conta a vida que faz sentido para 
eles. O que se faz na escola, hoje, não interessa mais a ninguém – nem 
aos professores e aos diretores, nem ao mesmo ao mercado neoliberal – 
porque há muito tempo a ignorância formal já não traz contribuição para 
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processos produtivos que exigem saber pensar. O mercado neoliberal 
continua, como sempre, interessadíssimo na ignorância política, porque 
não inclui no saber o pensar e questionar. 

Como o autor salienta, urge repensar a metodologia educacional para que 

haja o preparo necessário para despertar a motivação na educação, de modo que 

o saber seja mais valorizado em nosso país, bem como a escola seja um ambiente 

de resgates de valores para nossa sociedade, sendo uma mudança de vida e não 

repetição de padrões. 

Corroborando Ruiz-Moreno et al. (2005) conceituam o processo educacional 

como uma construção social presente em todos os momentos das experiências 

formativas. Logo, sustentam a importância dos locais cujos estudantes 

desenvolvem suas experiências, ou seja, as instituições de ensino superior devem 

disponibilizar lugares estratégicos para o desenvolvimento do profissional. 

Um outro ponto da proposta educativa, que orienta ações docentes, é aquele 

que coloca o estudante no centro do processo, conferindo-lhe responsabilidade e 

autonomia na construção do saber. Afirmar o estudante como elemento central da 

ação educativa não significa tirar do professor a responsabilidade pelo processo 

educativo, deixando os alunos à deriva, como argumentam alguns defensores do 

ensino mais tradicional ao se contraporem às pedagogias modernas. 

Corroborando com a discussão Libâneo (2000, p.80) deixa claro que as 

instituições de ensino superior de hoje precisam, 

[...] propor respostas educativas e metodológicas em relação às novas 
exigências de formação postas pelas realidades contemporâneas com a 
capacitação tecnológica, a diversidade cultural, a alfabetização 
tecnológica, a superinformação, o relativismo ético, a consciência 
ecológica. Pensar num sistema de formação de professores supõe, 
portanto, reavaliar objetivos, conteúdos, métodos, formas de organização 
do ensino, diante da realidade em transformação. 

Ainda nesse sentido, Pimenta (2014), a ação do docente deve ser mediadora 

entre o aluno e o conhecimento a ser sistematizado, sendo a metodologia e as 

práticas de ensino uma possibilidade de alterar o quadro de relação professor, aluno 

e conhecimento. 

Segundo Ponte (2000, p. 64) entre os professores encontram-se atitudes 

muito diversas com relação às metodologias ativas e às tecnologias de informação 

e comunicação:  
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Alguns olham-nos com desconfiança, procurando adiar o máximo possível 
o momento do encontro indesejado. Outros usam-nas na sua vida diária, 
mas não sabem muito bem como as integrar na sua prática profissional. 
Outros, ainda, procuram usá-las nas suas aulas sem, contudo, alterar as 
suas práticas. 

Barbosa e Moura (2013) ressaltam sobre as múltiplas oportunidades de 

aplicar metodologias ativas de aprendizagem nas diferentes áreas de formação, 

como as atividades que tendem a ser naturalmente participativas, que é o caso das 

aulas de laboratório, oficinas, tarefas em grupo, trabalhos em equipe dentro e fora 

do ambiente escolar, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos. 

Segundo o autor:   

[...] se de um lado vivenciamos com mais facilidade os métodos ativos de 
aprendizagem nas atividades práticas, por outro lado, resta-nos enfrentar 
um dos grandes desafios pedagógicos dos tempos modernos: incorporar 
aprendizagem ativa nos espaços e tempos atualmente ocupados pelas 
tradicionais aulas expositivas. É exatamente ali, na sala de aula e nas 
relações entre professor e aluno, onde as mudanças são mais necessárias. 
(BARBOSA; MOURA, 2013 p. 56) 

Quando se fala em universidade, geralmente, limita-se a mencionar a famosa 

tríade: ensino, pesquisa e extensão. Essas três atividades cabem ao papel científico 

das universidades realizarem. Na medida que o ensino e a pesquisa se distanciaram 

dos interesses sociais mais imediatos, foi necessário refazer a relação social 

através da atividade de extensão. Ao longo do tempo ensino e pesquisa, não só 

ganharam autonomia em relação à sociedade quanto também se distanciaram entre 

si. Hoje defende-se a reaproximação entre ensino e pesquisa, bem como o resgate 

de seu sentido social (GOERGEN, 2003).  

Nesse mesmo sentido Goerden (2003, p. 103) afirma:  

Estou convencido de que, tendo em vista as graves aporias decorrentes 
da unilateralização instrumental da razão, já é hora da universidade refletir 
sobre essas questões, particularmente através do seu corpo docente. 
Penso que os acadêmicos formados podem ter um papel relevante na 
elaboração e realização de um novo projeto social e que, portanto, a 
universidade deveria considerar como face importante de sua 
responsabilidade social contribuir para a formação destes acadêmicos. 

Nesse contexto Goergen (2003) defende que a universidade vai além de uma 

mera transmissora de conhecimento e habilidades que preparam o acadêmico para 

o exercício de uma profissão. A universidade tanto pública quanto privada, deve ser 

concebida como uma instituição social e, por isso deve estar preocupada com o 

desenvolvimento equilibrado e integral do ser humano e do meio ambiente, e nisso 
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reside uma das diferenças fundamentais entre universidade e empresa. Ambas as 

instituições possuem papel importante no desenvolvimento, mas os critérios, limites 

e os compromissos são distintos, a empresa visa utilidade e lucro, enquanto a 

universidade tem um compromisso com a humanidade como um todo, na relação 

dos homens entre si e seu meio. 

A universidade, por meio de seus pesquisadores e docentes, precisa indagar-

se a respeito daquilo que está praticando em termos de produção de 

conhecimentos, de formação e assim repensar como desempenhar uma melhor 

desenvoltura na produção científica e social. 

1.9.2.1 Metodologias ativas na Uniguaçu 

O processo de ensino e aprendizagem tem por base um planejamento 

reflexivo, referenciado pela legislação do MEC, pelos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPCs), do curso de Engenharia Civil e do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), visa à formação de profissionais capazes de intervir na realidade, 

de forma competente e conectado com o mundo presente, alicerçado no passado e 

com vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, p.89), a 

Uniguaçu, busca através de uma estrutura curricular integrada e articulada: 

[..] basear-se na concepção de que a teoria e a prática são indissociáveis, 
e que a formação teórica dos conhecimentos gerais e profissionais deve 
estar integrada ao cotidiano, às atividades práticas e concretas e, 
fundamentalmente, ao exercício da cidadania, levando em consideração 
os conhecimentos técnicos, a cultura, as experiências de vida 
fundamentadas nos valores de cooperação, solidariedade e 
responsabilidade. Os conteúdos trabalhados devem ter significado aos 
educandos, possibilitando uma aprendizagem consistente e significativa. 

Nesse sentido o PPC (2019) complementa que a instituição, busca inserir a 

discussão sobre a prática estruturante para o processo de ensino-aprendizagem: 

no processo de construção de conhecimento, necessita ser reconhecida como 

atividade a partir da qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os problemas 

emergentes no cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se retiram os elementos 

que conferirão significado e direção às aprendizagens, tornando o aluno como 

sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, numa ação autônoma e consciente, 

buscar o domínio dos conteúdos necessários à vida cidadã e profissional. Para isso, 

a ação pedagógica visa aproximar o aluno dos conteúdos necessários à sua 
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formação através de professores capacitados em articular ensino, iniciação à 

pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à tecnologia e equipamentos que 

facilitem a aprendizagem, por considerar-se que o estudante deverá aprender a se 

relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora, em lugar de 

dominar enorme massa de conteúdo, sem reflexão sobre eles (PPC 2019).  

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino e aprendizagem 

se ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão 

se articular em uma estrutura flexível e integradora. 

Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com 
tecnologias que contribuam para a construção do conhecimento são 
disponibilizados aos acadêmicos e docentes ferramentas digitais, wireless 
em todos os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas 
de aula, recursos audiovisuais além de equipamentos para 
videoconferências. Também é disponibilizado o portal do aluno através do 
sistema acadêmico, bem como as ferramentas Google acadêmico e 
convênios com a Microsoft  (PPC 2019, p.20). 

Segundo o PPC (2019) do curso de engenharia civil, a IES orienta os 

professores a trabalhar com metodologias ativas, seja com a aprendizagem 

baseada em problemas, que instiga o aluno a buscar soluções dentro do contexto 

proposto, com o uso de Estudos de Caso, que oportunizam aos estudantes 

direcionar a sua própria aprendizagem, trabalhando em equipe, e exploram seus 

conhecimentos em situações relativamente complexas. Nesses modelos os 

professores podem fazer uso da tecnologia para auxiliar no envio de material e 

aplicação da sala de aula invertida. 

Para tanto, em 2019, a instituição implementou em todos os seus cursos de 

graduação, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), são atividades 

realizadas pelos acadêmicos sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes 

e em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais e equivale 

a uma disciplina do curso, com carga horária dentro do curso. Podem ser 

consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 

desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, 

oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos, dentre outras.  Na APS os professores realizam a postagem de 

conteúdos e atividades com prazos determinados em uma plataforma exclusiva 

onde, os acadêmicos deverão desenvolver essas atividades e postá-las nesta. “A 

plataforma garante o processo de supervisão realizada pelos docentes, que são 
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assessorados pela Equipe Multidisciplinar que é responsável pela análise, 

orientação, formação e acompanhamento das atividades” (PPC 2019, p. 52). 

1.8.3 Diretrizes Pedagógicas Gerais da Instituição 

As Faculdades Integradas Vale do Iguaçu – Uniguaçu elegem como eixo 

central de suas diretrizes pedagógicas de ensino e aprendizagem no 

desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de visão crítica da 

sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente construído na 

integridade das relações. 

Além disso, a Uniguaçu concebe que sua pedagogia e suas ações educativas 

estão configuradas pela educação por competências, com a qual procura 

desenvolver, junto aos acadêmicos e docentes, o conhecimento e a atuação na 

complexidade de possíveis resoluções para problemas a serem analisados. 

A instituição defende que conteúdo a ser aprendido pelo aluno deve ser 

aquele socialmente considerado necessário ao desenvolvimento integral do 

indivíduo, tanto para a atuação profissional quanto para sua vida cidadã em 

qualquer época e qualquer sociedade. Trata-se, portanto, de um conteúdo em 

constante transformação e que não se resume a simples informações, mas antes 

demanda uma postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar que, muito 

além de gerar os saberes necessários para a inserção no mundo atual, o acesso ao 

conhecimento é uma possibilidade de favorecê-lo, mantendo-o, inclusive, em 

constante contato com as inovações diárias da profissão escolhida. 

Inserido neste conteúdo está a prática de iniciação científica, conduzida pela 

orientação docente e voltada à complementação do conhecimento teórico de sala 

de aula. 

Conforme o PPC do curso de engenharia civil da Uniguaçu (2019), o aluno 

através de uma ação autônoma e consciente é capaz de buscar domínio dos 

conteúdos necessários à sua vida cidadã e profissional, para isso, a ação 

pedagógica deve aproximar o aluno dos conteúdos necessários articulando ensino, 

iniciação à pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à tecnologia e 

equipamentos que facilitem a aprendizagem, proporcionando ao aluno relacionar-

se com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora.  
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Nesse sentido, insere-se o processo de ensino-aprendizagem como 

construção de conhecimento, a prática necessita ser reconhecida como atividade a 

partir da qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes 

no cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se retira os elementos que conferirão 

significado e direção às aprendizagens. 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula, assim o professor tem a função de 

mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser apreendido. 

O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica e ética, 

que consiste na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de 

experiências significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia 

interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e investigativas acerca 

da realidade (PPC 2019). 

Desse modo, as diretrizes pedagógicas do Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu, nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são 

essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática 

social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente durante as 

aulas. A ação extensionista necessita ir além da prestação de serviços, da difusão 

cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou 

da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). 

Deve estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar soluções que também 

realimentam o processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

Quanto à avaliação, a Uniguaçu (PPC, 2019, p.18) entende como um 

momento final de verificação de resultados e um instrumento fundamental para 

fornecer informações sobre como está se realizando o processo ensino-

aprendizagem como um todo. Assim, é concebida como ferramenta e via para a 

construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada de forma 

gradativa, contínua e processual, sendo feita através de instrumentos 

diversificados, como trabalhos individuais e em grupo, seminários, relatórios das 

aulas práticas, avaliações individuais, entre outros, com o objetivo de contribuir para 

o processo de aprendizagem. Os resultados servirão como elementos de reflexão 

para os professores, alunos e instituição, portanto, a avaliação é vista como um 

instrumento estratégico a favor da análise e constante melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 



55 
 

A instituição busca incessantemente inovar através de estudos e pesquisas 

sobre as novas tendências educacionais que possam gerar aprendizagem 

significativa aos acadêmicos e investindo na formação continuada dos docentes, 

incentivando-os à busca constante de atualização. 

Figura 5 - Banner exposto nas salas dos professores.  

Fonte: Uniguaçu 

 

A pirâmide estilizada (Figura 5) exposta pela instituição na sala dos 

professores, foi reproduzida a partir da pirâmide de aprendizagem de Edgar Dale 

de 1946, a qual representa a importância de alternar os métodos de ensino em 

relação ao conhecimento do estudante, sugerindo um continuum3 de métodos e não 

uma hierarquia, colocando o professor na figura do tomador de decisão para a 

escolha de métodos de ensino adequados, conectados com o nível correspondente 

de retenção dos estudantes. Edgar Dale, por meio de pesquisa, dizia que depois de 

duas semanas, o aluno retém de 90% quando ensinam o conteúdo a alguém; 70% 

quando ele pratica; 50% quando envolve uma discussão em grupo; 30% quando vê 

                                            
3 continuum representa uma série de acontecimentos sequenciais e ininterruptos, fazendo com 

que haja uma continuidade entre o ponto inicial e o final.  
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recursos audiovisuais; 20% quando houve uma palestra ou aula expositiva; 10% a 

partir de leituras.  

Figura 6 - Banner exposto nas salas dos professores. 

 
Fonte: Uniguaçu 

O segundo banner exposto na sala dos professores (Figura 6), evidencia que 

os alunos aprendem cerca de 70% do que ouvem nos primeiros dez minutos de aula 

e somente 20% nos últimos dez minutos, e que no montante os alunos ouvem 50% 

do que é dito em sala. 

Corroborando o especialista em neuroeducação, disciplina que estuda como 

o cérebro aprende, Francisco Mora4 (2017) em uma entrevista para a revista El País, 

afirma que mais vale assistir 50 aulas de 10 minutos que 10 aulas de 50 minutos,  

ressaltando a importância e a urgência de sair da monotonia,  privilegiando a prática 

docente com prioridade para atividades que despertem a curiosidade, o incentivo à 

autonomia e à busca, ao desafio, de modo a aguçar o mecanismo cerebral que 

possibilite ao estudante detectar as diferenças entre o aprender ativo-significativo.  

                                            
4  é doutor em neurociência pela Universidade de Oxford, uma das maiores referências na 

Espanha nesse campo. 

http://brasil.elpais.com/tag/espana/a
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2 METODOLOGIA 

Para Rúdio (1999, p. 9), pesquisa “é um conjunto de atividades orientadas 

para a busca de um determinado conhecimento”. A palavra método, é traduzida 

como “caminho percorrido” para se chegar ao fim proposto. Nesse sentido,  

[...] não deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os 
procedimentos (métodos e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além 
da descrição dos procedimentos, indicando a escolha teórica realizada 
pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo (MINAYO, 2007, p. 44). 

Seguindo essa ideia, nessa seção apresentar-se-ão o tipo de pesquisa, seu 

lócus e seus participantes, bem como os instrumentos e os procedimentos de 

produção e análise dos dados. Por fim, o cronograma para realização desse estudo. 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa tem por metodologia o desenvolvimento bibliográfico e 

também a investigação prática, sendo esta quantitativa e qualitativa. Constitui-se 

como um processo de investigação bibliográfica, documental que procurou 

descobrir as principais contribuições das metodologias ativas no processo de ensino 

aprendizagem, no curso de engenharia civil da Uniguaçu. 

Segundo Fonseca (2002, p. 32): 

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 
estudou sobre o assunto. [...] procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 
problema a respeito do qual se procura a resposta. 

Através da investigação bibliográfica, buscou-se conhecer sobre a origem do 

ensino superior no Brasil, as principais mudanças que ocorreram e os vestígios e 

influências históricas que atuam na atualidade, sobre a educação e como a 

metodologia ativa pode contribuir na fidelização e sanar o déficit de aprendizagem 

oriunda do ensino médio, e o quanto isso contribui para seu desenvolvimento 

intelectual e social. 

A pesquisa documental analisou as normatizações da Instituição, seu PDI, o 

PPI e o PPC do curso de engenharia civil, com o intuito de verificar a preocupação 

da instituição na busca por métodos inovadores ativos. Esse tipo de pesquisa, de 
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acordo com Fonseca (2002), trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

O estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo e seu contexto no 

mundo real, com a análise de modo detalhado de um caso individual. Com este 

procedimento se supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado 

a partir da exploração intensa de um único caso. Esse tipo de pesquisa tornou-se 

uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa em ciências humanas e 

sociais.  

Desse modo, essa pesquisa pretendeu investigar as concepções acerca da 

contribuição da metodologia ativa e para formação integral dos discentes.  

Para isso, através de questionário aplicado aos alunos e professores buscou-

se analisar as suas percepções sobre a importância da aprendizagem significativa 

e como essas práticas metodológicas colocam o aluno como protagonista de sua 

própria aprendizagem, levantando os dados, identificando o uso das metodologias 

ativas e a integração pedagógica com as tecnologias digitais.  

Desse modo, investigou-se as concepções e dificuldades apresentadas tanto 

pelos alunos, quanto pelos docentes do curso de engenharia civil, na aplicação e 

uso das metodologias ativas, objetivando assim que os resultados possam auxiliar 

alunos, professores no estudo de ações mais eficazes para educação significativa, 

visando uma reflexão sobre as metodologias educacionais do século XXI. 

2.2 LÓCUS DA PESQUISA 

Como mencionado, a pesquisa foi realizada com alunos e professores do 

curso de Engenharia Civil, do Centro Universitário Vale do Iguaçu de União da 

Vitória que faz divisa com Porto União, Santa Catarina. A Uniguaçu iniciou seus 

trabalhos em 2001, com o objetivo de oferecer ensino de qualidade para a 

população, buscando desenvolvimento local e regional, tem se destacado como 

referência no ensino superior da região.  

A instituição iniciou com os cursos de Administração e Sistemas de 

Informação. Atualmente conta com 19 cursos de graduação, sendo: Administração, 
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Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Ed. Física Bacharelado, 

Ed. Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia, Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Sistemas de Informação.  

Em 2019, iniciaram-se dois novos cursos de graduação em Odontologia e 

Ciências Contábeis, e quatro novos cursos tecnicistas, Design de interiores, 

Produção publicitária, Gastronomia, Estética e Cosmética. 

Figura 7 - Marketing novos cursos 2019 

 
Fonte: Uniguaçu; https://www.uniguacu.edu.br/home/ 

Nesse sentido, é notório que a IES investe na formação dos professores, na 

implementação de laboratórios, fazendas experimentais, salas de inovação, 

software e ambientes virtuais de ensino, dando condições às aulas que utilizam 

novos padrões, múltiplos cenários de aprendizagem, diversificação de estratégias 

de ensino aprendizagem e avaliação, fidelizando os alunos, que se sentem 

motivados a aprender. 

2.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A pesquisa, foi desenvolvida no primeiro semestre de 2019, envolvendo a 

participação de quinze (100% de participação) professores do colegiado de 

Engenharia Civil e de trinta e oito alunos, dos 44 alunos do nono período do curso 

de engenharia civil, os quais se faziam presentes na data da aplicação da pesquisa, 

totalizando cinquenta e três participantes. 

A turma do nono período foi pré-selecionada e convidada a participar da 

pesquisa, por ter passado por todas as etapas do curso e devido a isso tem uma 

visão mais abrangente das metodologias empregadas. 

https://www.uniguacu.edu.br/home/
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2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para coletar os dados utilizou-se questionários, aplicados a professores e 

alunos, previamente elaborados (Apêndice 1 e 2), para facilitar a aplicação e a 

coleta de resultados empregou-se a plataforma de formulários google, com o intuito 

de identificar as possíveis dificuldades encontradas na aplicação metodologias 

ativas e elencar as contribuições para a formação pessoal e profissional do 

engenheiro civil. 

2.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Professores do colegiado de engenharia civil e estudantes do nono período 

do curso de engenharia foram convidados a participar da pesquisa, os quais foram 

informados sobre os objetivos da pesquisa e após o aceite em participar, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo 1).  

A aplicação do questionário contou com o auxílio da coordenação do curso 

para distribuição e recolhimento dos questionários. Foram entregues juntamente 

com um texto, explicando os objetivos da pesquisa, e ressaltando que os 

participantes não seriam identificados, visando assegurar a proteção do sujeito da 

pesquisa e a credibilidade das informações. 

2.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE  

Buscou-se avaliar os resultados das entrevistas categorizando e analisando 

a partir do referencial teórico apresentado na pesquisa bibliográfica, considerando 

as especificidades do contexto estudado. 

Para auxiliar na organização e na análise dos dados coletados utilizou-se o 

formulário Google, o qual elabora os gráficos e porcentagens automaticamente, 

facilitando a análise dos dados coletados e tornando os resultados mais visual. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 RESULTADOS DA PESQUISA COM OS DOCENTES DO CURSO DE 

ENGENHARIA CIVIL 

Neste tópico, analisar-se-ão os resultados alcançados a partir dos dados 

coletados na pesquisa com os professores. Somando-se a isso é importante frisar, 

que segundo GIL (1997, p.15) encontramos exercendo a docência universitária, 

professores com formação didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que 

trazem sua experiência profissional para a sala de aula; e, outros ainda, sem 

experiência profissional. As características dos professores do ensino superior 

variam muito, não têm uma identidade única, tanto em relação às instituições de 

ensino onde exercem a docência, como também em relação a trajetória de vida e 

de formação profissional de cada indivíduo.     

Não obstante, o Censo MEC/Inep (2018), o Brasil conta com 2.537 

Instituições de Educação Superior – IES, destas 88,2% são privadas e 11,8%, 

públicas. Nos dados do censo os quadros mais recentes do Ensino Superior foram 

contabilizados no Brasil um total de 384.474 docentes, desse total, 54,8% tinham 

vínculo com IES privada e 45,2%, com IES pública. 

Em relação ao grau de formação em termos de Brasil, o censo de 2018 

apresenta “até Especialização” atinge 31,7%, Mestrado 38,4% e Doutorado 29,9%. 

A pesquisa demonstra uma maior concentração de mestres em instituições privadas 

e doutores nas públicas. A participação de docentes com doutorado, tanto na rede 

pública, quanto na rede privada continua crescendo, enquanto a participação dos 

que têm até especialização cai a cada ano nas duas redes. 

O colegiado de Engenharia Civil do Centro Universitário Vale do Iguaçu é 

composto por 15 docentes, sendo que se obteve a participação de 100%. O grau 

de formação dos docentes, está constituído por 7 especialistas, 7 mestres e 1 

doutor, o que corrobora com a tendência nacional formativa, avaliada na pesquisa 

do Inep. 

Em relação ao sexo, segundo dados do Inep nota-se que, nos últimos 10 

anos, o quadro não se alterou significativamente, no ensino superior brasileiro, a 

maioria dos professores é do sexo masculino. Porém, observa-se, uma pequena 

mudança em favor da representação feminina na categoria docente do ensino 
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superior brasileiro, tendo em vista que, em 2008, eram 57,77% homens e 43,23% 

eram mulheres e, em 2018, eram 54,74% homens e 45,26% mulheres.  

Dentre os 15 docentes participantes da pesquisa aplicada no Centro 

Universitário Vale do Iguaçu 66,67% são homens e 33,33% são mulheres, sendo 

um percentual de docentes do sexo feminino, abaixo do percentual nacional.  

Já em relação à idade, segundo o Inep, a média dos docentes em instituições 

públicas e em instituições privadas é de 38 anos é a idade, comparando com a 

Instituição, a média das idades dos docentes de Engenharia Civil que é de 37,2 

anos. 

A experiência é bastante variada conforme demonstra o gráfico (Gráfico 1), 

em que se faz uma comparação entre o tempo de docência geral e o tempo de 

docência na instituição Uniguaçu. 

Gráfico 1 - Tempo de experiência como docente, no ensino superior. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Através da análise do gráfico é possível constatar que a maioria dos 

entrevistados iniciou a docência na instituição e que mais de cinquenta por cento 

tem mais de quatro anos de experiência no ensino superior.   

Outro ponto a destacar é sobre a utilização da metodologia ativa, pois quinze 

entrevistados responderam que utilizam metodologia ativa, dos quais 60% 

classificou como muito relevante para sua disciplina e 33,33% como média 

relevância e 6,67% entrevistados respondeu que considera de baixa relevância para 

sua disciplina e utiliza com pouca frequência. 
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Pode-se ainda, analisar a partir, desses dados, que mais da metade dos 

docentes afirmam essencial a utilização das metodologias ativas em sua prática 

docente.  

Ao se aludir acerca das quebras de paradigmas, há resistência. Assim, 

quebrar as barreiras e o medo de inovar se torna um diferencial para uma instituição 

de ensino.  Por outro lado, ainda há, mesmo que em menor número, alunos que não 

dão importância, levam na brincadeira quando se utiliza uma metodologia ativa. 

Segundo os dados obtidos na pesquisa, 66,67% dos docentes responderam que 

raramente acontece, 13,33% que nunca acontece e 20% que quase sempre 

acontece.  

Gráfico 2 - Percepção dos docentes em relação a aceitação das metodologias ativas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Nesse sentido, nota-se que mais da metade dos docentes afirmam que não 

ocorrem brincadeiras em aulas com metodologias ativas, e que os alunos se sentem 

mais importantes, isto é, são agentes de seu próprio aprendizado.  Isso significa 

dizer, que esse estigma com relação às metodologias ativas, não se sustenta por 

parte dos alunos, que preferem aulas mais dinâmicas e com mais didática, no qual 

ele torna-se agente de seu próprio aprendizado, passando a se interessar pelo 

processo. 

Desse modo, Demo (2007), alude que são os dilemas educacionais que 

ainda nos dias de hoje, mantém distante o discurso da prática educativa. Se de um 

lado a instituição investe em cursos de formação continuada, ampliando as 

reflexões sobre as necessidades de transformação dos modelos de ensino-
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aprendizagem, por outro, ainda é notório a conservação de uma tradição de ensino.  

Um dos empecilhos que foram ressaltados por 73,33% dos docentes é a falta de 

proatividade dos alunos. O hábito de proatividade, deve ser trabalhado no aluno, 

para que entenda que precisa ser o agente de seu aprendizado, pois, a autonomia 

é de grande importância para o sucesso da aplicação de uma metodologia ativa.  

Entende-se que sujeito proativo é autônomo, seguro e estável, manifestando 

comportamentos coordenados e intencionais na busca de objetivos pessoais e/ou 

sociais. Eles se tornam cada vez mais capazes de definir e buscar objetivos 

pessoais e/ou sociais, de se relacionar consigo e com os outros, obtendo um maior 

nível de autonomia associado a uma adaptação acadêmica mais adequada (Soares 

et al., 2002). A adaptação acadêmica refere-se ao quão bem o universitário 

consegue corresponder às demandas acadêmicas impostas a ele e, a partir disso, 

obter êxito no Ensino Superior (Credé, e Niehorster, 2012). 

Assim, nota-se que muitas vezes, os acadêmicos preferem ser passivos, e é 

contra essa realidade que o professor deve lutar, romper as barreiras, não de modo 

vago, mas mostrando a importância da ação do aluno no processo de sua 

aprendizagem.  Salientando que:  

O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 
descondicionando-se da atitude de mero receptor de conteúdo, buscando 
efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da 
aprendizagem. Iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico 
reflexivo, capacidade para auto avaliação, cooperação para o trabalho em 
equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência 
são características fundamentais a serem desenvolvidas em seu perfil. 
(MITRE, 2008, p. 2137) 

São essas características de lideranças que os estudantes devem possuir, 

dessa forma, se ainda não conseguem e não possuem autonomia é somente 

através de uma educação de qualidade que trabalhe a autonomia que poderão 

desenvolver. Somando-se a isso, pode-se dizer que através das metodologias 

ativas, os alunos passam a ter uma formação mais integral, tornando-se um sujeito 

pensante e crítico, justamente porque, começam a desenvolver as habilidades 

citadas. A partir dessa realidade, pode-se inferir, que a mudança dos métodos de 

ensino é fundamental para atender a demanda do mercado com o objetivo de formar 

profissionais mais aptos e qualificados. 
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Mediante a novos estudos sobre metodologias ativas, há o trabalho de Ana 

Maria Pantoja (2019, p. 83) a qual afirma em sua pesquisa sobre sala de aula 

invertida:  

Todos os alunos - (37) - reconhecem que a metodologia evidenciada 
contribuirá significativamente para a sua formação profissional. Conclui-se 
que os acadêmicos acreditam que as metodologias são ferramentas que 
podem auxiliar no processo educativo e formar profissionais aptos para 
atuarem no mundo do trabalho em uma perspectiva unilateral. 

De acordo, com esse estudo nota-se que as metodologias ativas estão sendo 

trabalhadas no nível superior e que os acadêmicos, embora tenham uma certa 

resistência, a grande maioria vem percebendo a relevância dessas metodologias 

em seu processo de formação universitária.  Segundo os docentes, quando 

questionados sobre a reação dos alunos quando utilizam metodologias ativas em 

suas disciplinas, cerca de 86,67% respondeu que sempre ou quase sempre ficam 

motivados e aumenta a interatividade com os colegas e o interesse pela disciplina.   

Nesse ponto, cabe ressaltar, que uma educação de qualidade se faz na troca 

de aprendizagem e na construção de conhecimentos, e não na mera reprodução 

conteudista. Portanto, as metodologias ativas colaboram para uma educação mais 

emancipada e autônoma. 

 Cabe lembrar, que Paulo Freire (2019, p.109) em seu livro Pedagogia do 

Oprimido diz “ se enfatiza ou exclusivista a ação, com sacrifício da reflexão, a 

palavra se converte em ativismo”.  A ação e reflexão são indissociáveis, pois ação 

sem reflexão não traz aprendizagem.   

Todavia, percebe-se que não se pode focar apenas na ação e anular a 

reflexão da práxis. É preciso compreender que as metodologias ativas, focam no 

indivíduo como agente de seu aprendizado, mas, não devem anular o diálogo com 

o outro. Somando-se a isso, as aulas serão barulhentas, pois não é no silêncio que 

se constrói diálogo, mas é na palavra, no trabalho e na ação reflexão. Essa questão, 

torna-se importante, pois alguns professores, que possuem o controle da turma em 

aulas de cunho tradicional, percebem o “não-controle” da turma, isso causa certo 

medo e resistência a inovação. Uma desconstrução que precisa ser feita, pois, a 

palavra não deve ser privilégio somente do detentor do conhecimento - professor, 

mas de todos, só assim se constrói uma dialogicidade e uma educação de 

qualidade. O diálogo é fundamental dentro das metodologias ativas, justamente 

porque é uma relação eu-tu. Como afirma Freire é um lugar de encontro, e nesse 
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espaço não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos, há sim, pessoas que 

em conjunto buscam saber mais.  

Sobre a questão de o aluno reclamar por achar que é “matação” de aula, 

86,67% dos docentes pesquisados respondeu que nunca ou raramente acontece, 

apenas dois responderam que quase sempre acontece.  É importante frisar, que 

pelos dados obtidos é notório que os professores da instituição buscam desconstruir 

os tabus criados em torno das novas práticas docentes. E os alunos mais da metade 

é favorável à implementação das metodologias nas aulas.  

De forma semelhante ao presente estudo, a pesquisa desenvolvida por 

Oliveira et al. (2012) identificou que tanto os professores, quanto os alunos, julgam 

que o método tradicional, complementado com demonstrações práticas do 

conteúdo, traz uma aprendizagem mais eficiente. Assim como neste, observa-se 

que os alunos querem que os professores demonstrem a teoria como é aplicada na 

prática. 

Toda quebra de paradigma traz consigo, uma certa resistência, o que é 

natural do ser humano, evitar tudo que não domina.  Nota-se que essa resistência 

tem diminuído à medida em que os cursos de formação continuada vêm ocorrendo, 

ainda que branda, nota-se uma certa resistência por parte de alguns docentes, seja 

por insegurança, ou por uma experiência que não foi bem-sucedida, ou ainda por 

acreditar que para fazer uso desse tipo de metodologia, necessita abandonar toda 

a sistematização do ensino e criar algo espetacular a cada aula. Sobre isso Libâneo 

(2000, p.29) ressalta que a metodologia ativa não significa o abandono do 

conhecimento sistematizado e sim a exposição de um assunto mediando a relação 

ativa do aluno com a matéria “considerando os conhecimentos, a experiência e os 

significados que os alunos trazem à sala de aula”.   

Ao analisar as metodologias utilizadas na instituição, é notório a utilização 

dos múltiplos ambientes de aprendizagem, no entanto, quando os professores de 

Engenharia civil foram questionados sobre as ferramentas e meios utilizados em 

suas aulas para tornar suas aulas mais ativas, 100% fez relação com a tecnologia, 

chamando a atenção por não relacionarem como metodologia ativa, as aulas de 

laboratório, aulas práticas e viagens de estudo.  

Analisando o PPC (2018) do curso de engenharia civil, a IES orienta os 

professores a trabalhar com metodologias ativas, instigando o aluno a buscar 

soluções dentro do contexto proposto, cuja tecnologia seria apenas uma ferramenta 
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facilitadora auxiliando no envio de material e gerenciamento dos grupos de 

discussões e trabalhos. 

Segundo Moran (2000, p.12), há entre os docentes uma expectativa de que 

as novas tecnologias  trarão soluções rápidas para mudar a educação: “Sem dúvida, 

as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e de tempo, 

estabelecendo novas pontes entre o estar juntos fisicamente e virtualmente”,  nesse 

sentido, é importante lembrar que as tecnologias digitais podem ajudar no ensino-

aprendizagem dos alunos, no entanto, são  ferramentas que auxiliam, mas não são 

a base para a aplicação das metodologias ativas. Há outras formas de preparar uma 

aula, sem o auxílio de tecnologia digital e fazer os alunos colocarem a mão na 

massa e ser protagonista de seu aprendizado. 

Como já citado anteriormente, Barbosa e Moura (2013) ressaltam sobre as 

múltiplas oportunidades de aplicar metodologias ativas de aprendizagem nas 

diferentes áreas de formação, como as atividades que tendem a ser naturalmente 

participativas, que é o caso das aulas de laboratório, oficinas, tarefas em grupo, 

trabalhos em equipe dentro e fora do ambiente escolar, visitas técnicas e 

desenvolvimento de projetos.   

Pode-se destacar ainda, a metodologia ativa problematizadora 

fundamentada no referencial teórico de Paulo Freire (2011), cuja concepção é 

baseada em uma educação libertadora, dialógica, reflexiva, conscientizadora, 

transformadora e crítica. Os problemas partem de uma realidade, a qual pode ser 

demonstrada em laboratório através de simulações, vivenciadas em aulas práticas, 

aulas de campo e em viagens de estudos.   

Fujita (2016), afirma que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

reconhecem a necessidade de adotar uma metodologia ativa problematizadora, 

senão em todo o currículo, ao menos em disciplinas específicas que possibilitam 

demonstrações, aulas práticas e aulas de campo. Dessa maneira, docentes, podem 

produzir formas de educar, que estimulem a produção de saberes com base na 

solução de problemas práticos e complexos observados na realidade. Essas ações 

pedagógicas ocorrem de forma articulada e integrada entre os trabalhadores, 

usuários e sociedade civil e são convergentes com a proposta educativa. 

Nesse sentido, Berbel (2011) afirma que as metodologias de aprendizagem 

ativas, embora apresentem suas limitações, demonstram resultados positivos na 

autonomia do educando, porém a falta de referenciais teóricos para planejar a ação 
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pedagógica e o uso excessivo de técnicas de ensino não caracterizam, de fato, o 

método. Por esse motivo, estudos sinalizam a necessidade de qualificação docente 

para o uso dessas metodologias. 

O que se confirma, na pesquisa na questão em que pede para identificar os 

empecilhos para o emprego de metodologias ativas nas aulas, questão que 

possibilitou marcar mais de uma alternativa, a necessidade de dar continuidade a 

capacitação docente aparece em segundo lugar com 40% dos entrevistados. 

 Demo (2007) salienta a urgência em repensar a metodologia em todas as 

esferas educacionais para que haja o preparo necessário para despertar a 

motivação e o interesse do aluno na educação, levando-se em conta o que faz 

sentido para eles, sendo um ambiente de resgates de valores para nossa 

sociedade, sendo uma mudança de vida e não repetição de padrões. 

Quanto à necessidade de dar continuidade à capacitação docente, Bertholdo 

(2017), afirma que a atualização dos conhecimentos do professor se faz necessária, 

tanto no ambiente virtual quanto no presencial, junto com ela, uma mudança de 

postura de professor detentor para mediador do saber. Com as novas metodologias, 

o ensino se torna uma troca constante de conhecimento. O docente se torna um 

guia que leva o aluno a entender a realidade e a adquirir os conhecimentos 

científicos que lhe interessa, fazendo com que o ensino se torne centrado no aluno. 

Masetto (2003), afirma, com base em sua pesquisa, que a íntima relação 

entre as metodologias ativas, as técnicas e estratégias que as dinamizam afeta 

diretamente a postura e atuação docente, que precisa dominar estratégias e 

técnicas que permitam aos alunos atingir os objetivos de forma eficiente. É 

necessário criar e sustentar um ambiente de troca de ideias, conhecimentos e 

experiências que estabeleçam elos entre estudos acadêmicos, comportamentos, 

vivências, habilidades humanas e profissionais além de desenvolver atitudes, 

valores e aspectos afetivos e emocionais.  

Até mesmo para os docentes que responderam que as metodologias ativas 

têm baixa aplicabilidade em suas disciplinas, defendendo o ensino mais tradicional, 

é notório a preocupação com o processo educativo e os métodos utilizados.  
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3.2 RESULTADOS DA PESQUISA COM OS ALUNOS DO CURSO DE 

ENGENHARIA CIVIL 

Para analisar os resultados, refletir-se-á sobre os dados coletados no 

questionário, que foi elaborado para identificar a opinião dos alunos sobre as 

diversas metodologias de ensino, e assim verificar a concepção dos alunos a 

respeito das contribuições destas metodologias para sua formação profissional. 

Como mencionado anteriormente, participaram da pesquisa os alunos do 

nono período de engenharia civil, a escolha se deve ao fato que esta turma já 

passou por todas as etapas do curso. 

Nesse período o estudante se prepara para enfrentar os desafios 

relacionados à construção de sua carreira futura, desenvolvendo habilidades 

técnicas e pessoais para passar pelas transições entre os estudos e o trabalho 

(Monteiro e Almeida, 2015). 

Participaram da pesquisa 38 alunos do nono período de Engenharia Civil, 

com idades entre 21 e 40 anos, sendo 24 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. 

Quando questionados sobre a relevância da metodologia ativa para o curso 

de engenharia civil, 97,37% dos alunos respondeu que considera muito importante 

a metodologia ativa.  
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Gráfico 3 - A importância da Metodologia ativa na visão do aluno. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A análise do gráfico 3, corrobora com a concepção de Pecotche (2011),  cuja 

diferença fundamental que caracteriza um ambiente de aprendizagem ativa é a 

estratégia usada para promover esta aprendizagem, é essencial que o aluno faça 

uso de suas funções mentais de pensar, raciocinar, observar, refletir, entender, 

combinar, dentre outras que, em conjunto, formam a inteligência. 

Quando questionados se sentem-se satisfeitos com a metodologia usadas 

nas aulas do curso de engenharia civil, 84,2% alunos responderam que sim, e 

apenas 15,8% responderam muito pouco, não se obteve nenhuma resposta não. 

Ao analisar o gráfico 3, a questão sobre a utilização de outras ferramentas 

de aprendizagem como aplicativos, softwares, aulas em laboratório, aulas práticas 

e viagens de estudo, por parte dos professores do curso, obteve-se a seguinte 

avaliação 52,63% alunos responderam que a maioria dos professores não utiliza, 

mesmo tendo as ferramentas disponíveis, 36,84% (quatorze alunos) que a sua 

utilização está dentro do necessário para o curso e 10,53% (quatro alunos) que é 

bem explorada, na maioria das disciplinas mais específicas do curso.  
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Gráfico 4 - Visão dos alunos sobre as Metodologias utilizadas pelos professores do curso 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Com isso, deve-se levar em conta que nas últimas décadas, tanto o perfil do 

aluno quanto a forma de educar mudou muito, impondo expectativas de 

desempenho cada vez mais elevadas para acompanhar o contexto social com 

desenvoltura em um mundo cada vez mais complexo e repleto de práticas 

inovadoras.  

 As questões acima, convocam a uma análise, por 81,57% (trinta e uma 

alunos), dizem -se satisfeitos com a metodologia ativa utilizada no curso e na 

questão seguinte 52,63% (vinte alunos), afirmam que os professores não utilizam 

as ferramentas disponíveis, o que leva a deduzir que segundo a visão dos alunos o 

curso utiliza sim, as metodologias ativas de maneira satisfatória, mas poderia ser 

potencializado levando em consideração as ferramentas disponibilizadas pela 

instituição. 

 Com as transformações sociais e tecnológicas, as universidades não devem 

parar no tempo. É preciso inovação, e os professores precisam reformular seus 

métodos. Com as metodologias ativas e as demais ferramentas disponibilizadas 

pela IES, a grande maioria dos alunos se sentem satisfeitos, e isso garante a 

formação de profissionais de qualidade. Cabe lembrar, que as universidades devem 

estar a serviço da verdade, da inovação e para isso é preciso investir na formação 

dos professores. É através da troca compartilhada de experiências que surgem 
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novas ideias e metodologias. Recorrendo ao termo, como mencionado 

anteriormente, quando se fala em aprendizagem ativa, enfatiza-se um conjunto de 

práticas pedagógicas, que são centradas no aluno. É através da interação e da 

alteridade, isto é, do contato com o outro, na troca de experiência com os colegas 

que é estimulado o senso crítico.  

Nesse contexto, em pesquisa semelhante, Masetto (2003, p. 86-87), conclui 

que o processo de aprendizagem deve “trabalhar com vários objetivos (de 

conhecimento, de habilidades e competências, afetivo-emocionais e de atitudes ou 

valores), é lógico que é necessário conhecer e usar múltiplas técnicas que sejam 

mais adaptadas a este ou àquele objetivo”. Ou, em outras palavras, não é possível 

querer ajudar os alunos a conseguirem tantos objetivos usando apenas uma ou 

duas técnicas. 

Ressalta-se, a importância da aula expositiva, no entanto, ela está 

ultrapassada, as aulas devem ser como um mosaico, unindo as peças com a teoria 

e prática, pois, à medida que vão se encaixando, constroem de maneira coletiva o 

conhecimento. Quando o aluno aprende a trabalhar de forma cooperativa, isso 

agrega em sua formação estando preparado para ser um bom profissional no 

mercado de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Á guisa, das considerações finais, pode-se enfatizar que as teorias da 

aprendizagem e a reflexão sobre as metodologias ativas se tornam essenciais no 

cenário educacional. Salienta-se, que a investigação bibliográfica, documental 

(fontes) buscou descobrir as principais contribuições das metodologias ativas no 

processo de ensino aprendizagem, no curso de engenharia civil da Uniguaçu. 

Buscou-se com a pesquisa analisar a importância das metodologias ativas 

na formação universitária, bem como investigar como os alunos e professores 

percebem as metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem.  Com base 

em alguns teóricos da educação repensar as práticas educativas. Retomou-se, pois, 

o caminho percorrido.  

Neste trabalho, apresentou-se alguns estudiosos e defensores da 

aprendizagem ativa, cujas obras aqui referenciadas apresentam algumas sugestões 

de estratégias pedagógicas viáveis, mas que exigem uma postura diferenciada dos 

educadores.  

Somando-se a isso, Libâneo (2000) diz que a tendência de intelectualização 

do processo produtivo é visível.  Devido a essas transformações no cenário político, 

social e econômico a escola e a universidade passaram a ser sucateadas.  Por isso, 

foi tão importante analisar a história da educação no Brasil, para entender como foi 

a construção das primeiras escolas e universidades, assim como refletir sobre as 

consequências didáticas e dinâmicas das salas de aulas da educação 

contemporânea.  

Num primeiro momento, fez-se uma abordagem sobre a trajetória do ensino 

universitário no Brasil, as questões do ensino na Colônia, no Império, na República 

brasileira, chegando na Reforma da educação em 1980. Dados relevantes, pois, é 

a partir desses dados históricos que é possível entender a formação da universidade 

no Brasil e suas transformações.  O referencial foi de suma relevância, pois com 

base em ideias plurais, encontrou-se sustentação para afirmar a importância das 

metodologias ativas nas aulas. A investigação quantitativa e qualitativa que se 

realizou no curso de Engenharia Civil, foi a base para a investigação. Os 

questionários possibilitaram acesso ao que os alunos do curso entendem e esperam 

das aulas.  
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Num terceiro momento da pesquisa buscou-se analisar os dados coletados. 

Ou seja, a leitura dos gráficos elaborados através da ferramenta do formulário 

Google.  Os alunos responderam online onze questões, e a partir delas obteve-se 

dados relevantes sobre o uso das metodologias ativas no curso de Engenharia da 

Uniguaçu. A partir dos gráficos, notou-se que alguns alunos e professores têm 

resistência ao utilizar as novas metodologias, por isso, torna-se fundamental o 

esclarecimento e oportunidades de reflexão, pois um dos fatores que contribui para 

tal cenário, é justamente por não conhecerem e terem acesso às metodologias.  E, 

somando-se a isso existe uma grande ruptura entre o ensino básico, que em sua 

maioria ainda prega metodologias tradicionalistas e na educação superior em que 

o aluno precisa ter mais autonomia, e assim, construir sua trajetória sem o auxílio 

constante do docente.  

Dados levantados pela pesquisadora Andressa Wiebusch (2017), em seu 

artigo, mapeiam os índices de produções científicas relacionadas à temática. Foram 

encontradas 146 teses e dissertações. Desses constatou-se que 72 trabalhos 

versam sobre metodologias ativas no ensino superior, 59 trabalhos sobre 

metodologias ativas na educação superior, 11 sobre metodologias ativas e 

aprendizagem no ensino universitário e 4 sobre metodologias ativas e 

aprendizagem do estudante universitário. Com base nesses dados, pode-se inferir 

que a referida pesquisa corrobora com nosso trabalho, no sentido dar visibilidade 

ao tema, demonstrando a busca dos professores pesquisadores sobre o universo 

das novas ferramentas metodológicas para o ensino superior.  

Ainda são poucas dissertações sobre essa temática, no entanto, há um 

movimento dentro das universidades para que isso ocorra. Afirma-se, a partir da 

desta pesquisa, que a universidade vem buscando a inserção das metodologias 

ativas nos cursos de graduação e que no curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, isso vem ocorrendo, mas ainda há um longo caminho 

a ser trilhado, ou seja, muitas barreiras precisam ser rompidas. De acordo, com o 

levantamento, cerca de 68,4% dos acadêmicos considera muito importante o uso 

das metodologias na aprendizagem, o que demonstra que os alunos estão alterando 

a sua percepção de ensino e buscando novas formas de aprender, pode-se citar 

algumas das metodologias que contribuem de forma mais efetiva para a formação, 

segundo os dados obtidos pela pesquisa, como; estudo de caso, ensino por projeto, 

aula invertida, gamificação e ensino em pares. 
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Através da investigação foi possível avaliar que a percepção e a aplicação 

de metodologias ativas ainda estão distantes do esperado. Nota-se isso, tanto por 

parte de quem aplica quanto por parte dos discentes, assim, ainda há muito a se 

fazer para mudar essa concepção de que apenas o método tradicional é “aula”, ou 

de que se deve que escolher ou definir o melhor método, quando se tem múltiplas 

formas de ensinar e de aprender.  Estudos comprovam que os indivíduos aprendem 

de maneiras diferentes, reafirmando a necessidade de um mosaico de métodos, os 

quais alternam metodologia tradicional, vários modelos de metodologias ativas 

associadas a múltiplas ferramentas, que vão desde aulas de laboratório, aulas 

práticas, ensino por pares, estudo de caso até uso de softwares, entre outras. 

Diante dessas novas influências e do perfil dos alunos que têm alcançado o 

nível superior, é possível compreender a possibilidade de desenvolver formas mais 

eficientes e atrativas para esse aluno, mais questionador e com recursos de acesso 

à informação praticamente ilimitados, criando um ambiente pautado nas discussões 

e na liberdade de aprendizado, guiando o aluno em direção ao conhecimento, em 

vez de impor-lhe tal conhecimento.  

Não obstante, as discussões sobre algumas condições indispensáveis, tais 

como, aulas invertidas, gamificação, estudos de caso, entre outras, foi uma maneira 

de contribuir para o início de uma discussão que deve acontecer diariamente em 

nossas universidades.   

Destarte, espera-se que esse estudo possa contribuir para que os 

professores se sintam encorajados a inovar, pois com certeza irão possibilitar um 

aumento de proatividade, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

e assim, aumentar a capacidade de resolução de problemas dos alunos.  Assim 

proporcionarão ao aluno uma autonomia dentro e fora do ambiente acadêmico, uma 

vez que a universidade segue de ponte para um benefício comunitário, e 

contribuindo para que o acadêmico se desenvolva e busque seus próprios 

resultados, até mesmo após a conclusão do curso, tornando-se um cidadão 

consciente de suas ações. 

Tendo em vista que as disciplinas da área das engenharias envolvem muitos 

cálculos, isto pode, muitas vezes, levar a um viés do ensino tradicional. Contatou-

se também com a pesquisa que, mesmo após vários cursos, os docentes ainda 

afirmaram sentir a necessidade de mais cursos de formação, indicando que não 

veem preparados para trabalhar com metodologia ativa. Isso leva a novas 
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possibilidades de pesquisa, para avaliar se a forma genérica, contemplando todos 

os cursos de diferentes áreas, com que se apresentam as formações continuadas, 

estão preparando de forma satisfatória esses docentes. 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 



85 
 

  



86 
 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

  



87 
 

APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO PARA SER APLICADO AO PROFESSOR DO 

COLEGIADO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Idade: 

Sexo: 

Formação (título maior): 

Tempo de experiência no Ensino Superior: 

Tempo de experiência na Uniguaçu: 

 

1.Você costuma usar metodologias ativas em suas aulas? 

(  ) sim       (  ) não    (  ) às vezes 

 

2. Na sua opinião, qual o nível de relevância das metodologias ativas para a(s) 

disciplina(s) que você leciona. 

(  ) Muito relevante, minha disciplina possibilita esse tipo de metodologia.  

(  ) Média relevância, a disciplina nem sempre possibilita, mas uso sempre que 

possível. 

(  ) Baixa relevância, a disciplina exige aulas expositivas, uso com pouca 

frequência. 

(  ) Nenhuma relevância, a disciplina exige aulas expositivas. 

 

3. Quais dessas metodologias ativas você utiliza em suas aulas (pode marcar 

mais de uma alternativa). 

(  ) Ensino por projetos; (  ) Estudos de caso; (  ) Ensino por pares; (  ) Ensino em 

equipes; (   ) Aula invertida; (  ) Gamificação; (  ) Nenhuma;  

(   ) Outras, especificar: _______________________________________________ 

 

As questões abaixo serão referentes a reação dos alunos quando você trabalha 

com metodologias ativas em sua disciplina. 

4. Ficam motivados, aumenta a interatividade com os colegas e o interesse pela 
disciplina.  
(  ) sempre       (  ) na maioria das vezes             (   ) as vezes            (  ) nunca 
 
5. Não dão importância, levam na brincadeira. 
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(  ) sempre       (  ) na maioria das vezes             (   ) as vezes           (  ) nunca 
 
6. A maioria reclama e acha que é “matação” de aula. 
(  ) sempre     (  ) na maioria das vezes        (   ) as vezes          (  ) nunca 
 
 

5. Em suas aulas, os alunos algum tipo de aplicativo para apresentar trabalhos, 

enviar tarefas, realizar atividades, entre outros? Qual/quais? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

 

6. Como você avalia a ferramenta classroom? 

(   ) Ótimo; (   ) Bom; (    ) Regular; (    ) Ruim; (    ) Desconheço 
  

7. Com que frequência você utiliza o classroom: 

(  ) Em todas as aulas; (  ) Uma vez por semana; (  ) Uma vez por mês; 
(  ) Uma vez por bimestre; (  ) A disciplina não possibilita o uso dessas 
ferramentas.  
 

8. Caso não utilize o classroom o motivo é: 
(   ) Não ajuda em nada na minha disciplina; 
(   ) Não autorizo o uso de computadores e celulares em minhas aulas; 
(   ) Não gosto de usar ferramentas digitais; 
(   ) Não tenho domínio dessa ferramenta; 
(   ) Outros, explicar: 
__________________________________________________ 
 

9. Como você avalia o gosto dos alunos pela ferramenta Classroom. 

(  ) Tem uma ótima aceitação;  
(  ) Boa aceitação; 
(  ) Regular, alguns não conferem o que foi enviado; 
(  ) Ruim, reclamam sempre que é utilizada. 
 

10. Com que frequência você utiliza outros ambientes da faculdade para suas 

aulas (laboratórios, incubadora garage, biblioteca, entre outros) 

(  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente; 
(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) A disciplina não possibilita o uso 
desses ambientes. 
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11. Com relação ao emprego de metodologias ativas em suas aulas, você 
identifica algum tipo de empecilho: 
(  ) necessidade de mais capacitação docente; 
(  ) falta de materiais e equipamentos; 
(  ) espaços físicos inadequados; 
(  ) pouco suporte técnico; 
(  ) outros: ________________________________ 
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO PARA SER APLICADO AOS ALUNOS DO 

NONO SEMESTRE 

 

Idade: 

Sexo: 

Número de disciplinas que cursa em 2019: 

 

1. Você se sente satisfeito/a com a metodologia usadas nas aulas do curso que 

frequenta: (  ) sim       (  ) não    (  ) muito pouco 

2. Você já ouviu falar em metodologias ativas de ensino e de aprendizagem?  

(  ) sim       (  ) não    (  ) muito pouco 

3. Assinale no quadro abaixo a frequência com a qual você vivencia metodologias 

ativas nas aulas no curso de engenharia civil da Uniguaçu: 

METODOLOGIA PERIODICIDADE 

Ensino por projetos (  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente;  

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 

Ensino por pares 

 

(  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente;  

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 

Estudos de caso 

 

(  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente;  

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 

Aula invertida 

 

(  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente;  

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 

Ensino em equipes (  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente;  

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 

Gamificação 

 

(  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente; 

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 

Outra: Qual? 

_________________ 

 

(  ) semanalmente; (  ) quinzenalmente; 

(  ) bimestralmente;(  ) semestralmente; (  ) nunca. 
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4. Dentre as metodologias ativas acima, enumere três que em sua opinião, 

contribui de forma mais efetiva a sua formação de Engenheiro Civil: (Liste na 

ordem em que julga maior relevância) 

1° - _____________________________________ 

2° - _____________________________________ 

3° - _____________________________________ 

 

5. Com que frequência você utiliza a ferramenta Classroom? 

(  ) diariamente; (  ) duas à três vezes por semana; (  ) a cada 15 dias 
(  ) uma vez por mês; (  ) raramente; (  ) não uso 
 
6. Como você avalia as contribuições da Classroom para seu processo de 
aprendizagem: 
(  ) Ótimo; (  ) Bom; (  ) Regular; (  ) Ruim 
Justifique sua resposta: 
________________________________________________ 
 
 
7. Quanto à utilização de outras ferramentas de aprendizagem como aplicativos, 
softwares, aulas em laboratório, aulas práticas e viagens de estudo. 
Como você avalia a frequência de uso  
 (   ) Sua utilização está dentro do necessário para o curso. 
(   ) É bem explorada, na maioria das disciplinas mais específicas do curso. 
(   ) A maioria dos professores não utiliza, mesmo tendo as ferramentas 
disponíveis. 
(   ) Outros, especificar: _______________________________________________ 
 
8. Como você avalia a relevância do uso das Metodologias Ativas  para sua 
aprendizagem? 
(  ) Muito Importante  
(  ) Importante 
(  ) Não interfere 
(  ) Irrelevante 
 
Quanto às disciplinas de projetos integradores responda às questões 9 à 11. 
9. Como você avalia a disciplina. 
(  ) Muito difícil, 
(   ) Difícil 
(   ) Regular 
(   ) Fácil 
 
10. O nível de dificuldade se deve a: (pode ser assinalado mais de uma) 
(   )  falta de autonomia para estudar e pesquisar 
(   )  falta de conhecimentos específicos sobre o objeto de estudo 
(   ) falta de disciplina com os horários e prazos 
(   )  indisposição em procurar o orientador com frequência. 
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(   ) Falta de autonomia para estudar. 
(   ) outros, explicar: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
11. Como você avalia a importância desses projetos para o Curso de Engenharia 
Civil? Justifique  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 


