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RESUMO 

 
Este projeto refere-se a uma proposta pedagógica em desenvolvimento no curso de licenciatura em 
pedagogia na modalidade presencial de ensino, e que vislumbra a aplicação de um processo avaliativo, 
denominado trabalho avaliativo, que proporciona aos estudantes do ensino superior um reconhecimento 
sobre a aprendizagem colaborativa e a experiência de metodologias de ensino que sejam diferenciadas. O 
presente projeto conta com dois objetivos 1) Envolver os estudantes em tarefas e desafios para resolver e 
desenvolver projetos relacionados à sala de aula; 2) Desenvolver habilidades, pensamento crítico, criativo e 
competência, variáveis necessárias para a formação profissional. E a metodologia do mesmo estrutura-se 
na diversificação de estratégias de ensino e de metodologias para a promoção do desenvolvimento do 
trabalho avaliativo bimestral. Espera-se com este projeto o desenvolvimento de estudantes mais ativos e 
engajados em seu processo de aprendizagem, que vislumbrem a importância de aprenderem propostas e 
pesquisa no ensino superior para replicarem tais experiências em suas atuações na educação básica. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A partir da identificação de que a aprendizagem se refere ao processo de aquisição 
de habilidades, valores e atitudes, que são possibilitados através do estudo, do ensino ou 
da experiência, este projeto tem como propósito a provocação aos estudantes de 
graduação em licenciatura, no intuito destes serem desafiados a agir como 
pesquisadores. No sentido de causar uma ruptura tanto com o método tradicional de 
aprendizagem quanto com a concepção de que o professor é o detentor do saber e o 
responsável pela aprendizagem do estudante. 

Evidenciando a necessidade de uma mudança na estratégia e nas metodologias 
educacionais, conforme sinalizam Bacich e Moran (2018, p. 42) em relação a importância 
do estudante se identificar como responsável pela sua aprendizagem, assumindo uma 
postura ativa, buscando solucionar problemas, desenvolver projetos e gerando 
oportunidades para a construção do seu conhecimento. Neste sentido destaca-se que o 
foco deste projeto é promover o estudante como principal responsável da sua 
aprendizagem para que assim seja construída uma concepção de aprendizagem 
enquanto conexão (SENGE et al., 2005). Opondo-se aos resultados de um diagnóstico 
desenvolvido no ano de 2017 sobre como os estudantes de pedagogia se reconheciam 
enquanto responsáveis e envolvidos em um processo de aprendizagem colaborativa, ou 
mesmo identificando seu estilo de aprendizagem em relação ao processo de ensino e 
aprendizagem (CANCIAN, DAL FORNO, MACUCH, 2018; GOZZI, DAL FORNO, 2018). 

De acordo com Senge et al. (2005, p. 25), a proposta que deve ser assumida pelas 
organizações educacionais é possibilitar a construção do conhecimento por meio da 
experiência, promovendo uma estrutura interior em cada estudante para o 
reconhecimento das suas habilidades, potencialidades. Isto porque os bons professores 
possibilitam aos estudantes estarem em comunhão com os temas, as teorias e os 
conteúdos, como também, com seus pares, em comunidade. Evidencia-se, assim, a 
relevância da aprendizagem colaborativa, e das relações estruturadas em sala de aula 
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como possibilidades de pesquisa, estudo e aprendizagem mediadas entre pares, e a 
necessidade deste projeto como uma estratégia pedagógica para a promoção de métodos 
diferenciados na formação do futuro profissional da educação. 

 
2 APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 
A aprendizagem colaborativa é uma abordagem para o ensino aprendizagem, 

trabalhado em grupo onde os estudantes possam resolver problemas, realizar tarefas ou 
criar um produto (LAAL; LAAL, 2012). A proposta sugerida com esse método é utilizar a 
interação entre os estudantes e os temas sugeridos, tornando o conteúdo a ser 
trabalhado mais dinâmico, onde a interação entre os estudantes é o ponto essencial para 
a aprendizagem colaborativa efetiva (NUSSBAUM et al, 2004). Assim, durante a interação 
com o indivíduo a comunicação entre eles não se resume apenas em palavras, o ponto de 
vista do outro é melhor compreendido por meio dos gestos, expressões e tom de voz 
(AHMAD; PINKWART, 2012). 

Desta forma, a aprendizagem colaborativa tem como eficácia colocar o estudante 
em um papel ativo no processo de aprendizagem, sendo responsável pela construção do 
próprio conhecimento. Entende-se assim, que a aprendizagem colaborativa é uma 
estratégia de ensino, sendo utilizado por professores de várias disciplinas, com objetivo 
de preparar os estudantes de maneira mais efetiva para que possam saber lidar com os 
desafios fora do ambiente escolar.  Para ter um bom desempenho com esta proposta, é 
fundamental que todas as atividades sejam planejadas de maneira a provocar rupturas, 
desafiando os educandos a formar um grupo de aprendizagem coesiva e reflexiva, onde o 
principal objetivo é que os membros trabalhem para alcançar objetivos e respeitar a 
diversidade de ideias, valores crenças e estilos de vida. 

Em outras palavras, se você está aprendendo em uma sala de aula, aquilo 
que você compreende é determinado pela maneira como entende as coisas, 
por quem você é e pelo que você já sabe, tanto quanto pelo tema tratado, 
como por quem é apresentado. Aumentar a consciência dos estudantes, 
professores e de outras pessoas sobre essas conexões fortalece o 
processo de aprendizagem. Desconectá-las enfraquece a estrutura e, 
consequentemente, o conhecimento. (SENGE et al., 2005,p. 25) 

 

Neste propósito destaca-se a descrição de Bacich e Moran (2018, p. x), de que é 
[...] essencial uma educação que ofereça condições de aprendizagem em 
contextos de incertezas, desenvolvimento de múltiplos letramentos, 
questionamento da informação, autonomia para resolução de problemas 
complexos, convivência com a diversidade, trabalho em grupo, 
participação ativa nas redes de compartilhamento de tarefas. 
 

Deste modo está sendo proposto uma atuação metodológica diferenciada conforme 
a abordagem atual das metodologias ativas (BACICH, MORAN, 2018) e as considerações 
das escolas que aprendem (SENGE et al., 2005) enquanto as organizações educacionais 
de todos os níveis de ensino que se propõe a construção de um conhecimento voltado ao 
pensamento sistêmico a inovação. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
A proposta deste projeto está organizada com o intuito de gerar um ciclo de 

aprendizagem, que irá repercutir nos estudantes receberem dos seus professores uma 
iniciativa de aprendizagem organizacional no sentido de estarem sistematizados três 
momentos para a aula: exercícios e técnicas, reflexão e mudança, e habilidades e 
capacidades. Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória, descritiva, de múltiplos 
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casos e de abordagem qualitativa. Assim o presente projeto tem dois objetivos 
estabelecidos: 1) Envolver os estudantes em tarefas e desafios para resolver e 
desenvolver projetos relacionados à sala de aula; 2) Desenvolver habilidades, 
pensamento crítico, criativo e competência, variáveis necessárias para a formação 
profissional. 

Quanto às estratégias para a promoção dos objetivos na organização do 
planejamento optou-se pelas propostas de metodologias que provoquem o estudante a ter 
um interesse pela pesquisa. Segundo Dewey (1978), a aprendizagem é uma experiência 
educativa que deve ser uma experiência inteligente, onde deve-se promover a percepção 
das relações e continuidades, bem como a reflexão, para que ocorra a aquisição de novos 
conhecimentos, ou de conhecimentos mais extensos. A seguir apresentam-se definições 
de alguns métodos diferenciados associados ao projeto. 

A mesa de debate (Harkness Discussion) estrutura-se em três momentos e possui 
três agentes, ou seja, é iniciado um aquecimento, para que os estudantes foquem no 
tema, no texto ou no conteúdo que será discutido, após a leitura e estudo do material 
disponibilizado. Em seguida é introduzido, pelo professor a proposta do debate, sua 
organização e é iniciado o procedimento. A finalização é feita através da síntese dos 
assuntos abordados, da apresentação do organograma do diálogo, e da reflexão sobre as 
informações e conceitos abordados. Existem três agentes, o professor que irá 
acompanhar o debate, e introduzir o momento inicial, o redator que irá anotar os 
processos de diálogo, monitorar o organograma e verificar o engajamento, e o moderador 
que irá dinamizar o processo, estimular a participação, e também irá gerar um 
organograma. O redator e o moderador são papéis a serem desempenhados por 
estudantes, e deve ser alternado os responsáveis conforme cada mesa de debate. Um 
dos destaques dessa metodologia é deixar os estudantes a aprenderem com os pares a 
terem respeito e a agirem de maneira democrática, bem como que os aprendizes se 
arrisquem, criem e sejam reflexivos. 

A aprendizagem baseada em projeto (ABP) é uma metodologia abordada para que 
o estudante assume o papel de pesquisador, bem como deverá estar ciente de que a 
resposta a ser construída nesse processo será construída conforme as suas estratégias 
de pesquisa, os conceitos associados e a proposta que será organizada. O professor terá 
o papel de apresentar problemas reais, ou advindos de contextos realistas, para que os 
estudantes confrontem as questões e os problemas, de maneira colaborativa e reflexiva. 
Segundo Bender (2014, p. 15), a ABP pode ser “definida pela utilização de projetos 
autênticos e realistas, baseados em uma questão, tarefa ou problema altamente 
motivador e envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos” 
contextualizando a aprendizagem colaborativa e a investigação.  

A sala de aula invertida é uma metodologia que causa no estudante a 
responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem, o professor fica com o papel de 
colaborar com os estudantes, mas de maneira mais coadjuvante. Os estudantes que 
assumem o papel de expositores, apresentando seus temas, o conteúdo, ou 
problematizando com os pares o conteúdo, uma tarefa ou uma pesquisa. A ação pode 
ocorrer em diferentes ambientes, desde que o professor evidencie aos estudantes que o 
processo tem foco neles, e não na explicação, na apresentação ou na estratégia do 
professor. 

As três propostas apresentadas neste projeto podem ser aplicadas alternadamente, 
e conforme o projeto a ser posto aos estudantes. Todos os procedimentos, etapas ou 
construções deverão ser registradas, principalmente na abordagem descritiva, para que 
toda a construção individual do estudante seja acompanhada pelo professor. Por isso a 
presente proposta refere-se a um trabalho avaliativo complementar, que será entregue 
como parte da nota bimestral da disciplina, mas que evidenciará a aprendizagem do 
estudante e sua competência de escrita.  
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 4 RESULTADOS ESPERADOS 
 

O que se pretende com este projeto é causar nos estudantes de graduação 
propostas de  intervenções pedagógicas condizentes com as necessidades atuais ao 
processo de ensino e de aprendizagem que repercute no aprendiz ativo, no estudante que 
tem perfil para pesquisa, e que se envolve em ações práticas consciente de suas 
estratégias de ensino e suas problematizações, e não que apenas foque no currículo, nas 
diversidades e nas barreiras de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes 
presentes na educação básica. Busca-se que os estudantes de licenciatura em 
Pedagogia, ao experienciarem em sala de aula propostas metodológicas como mesa de 
debate, aprendizagem baseada em projeto, sala de aula invertida e demais propostas 
condizentes com as metodologias ativas, estarão adquirindo uma educação baseada na 
experiência e participando de intervenções pedagógicas que irão promover ações práticas 
para atuarem de modo mais dinâmico e inovador nos espaços escolares em que atuarem. 
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