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APRESENTAÇÃO

A proposta de publicação do livro Processos e 
Práticas de Ensino no IFTM, inicialmente, trouxe como 
temática “Programas e projetos de Ensino”. A publicação 
desta obra tinha como proposta apresentar as atividades 
desenvolvidas por meio de programas e/ou projetos de 
ensino da instituição. Tal proposição foi oriunda da regu-
lamentação dessa modalidade de trabalho no IFTM por 
meio da Resolução 48/2019, que versa sobre o Regula-
mento dos Projetos de Ensino do IFTM.

No entanto, como aconteceu com a maioria das 
atividades cotidianas propostas pelas instituições 
de ensino, o planejamento previsto para publicação 
desta obra foi comprometido no ano de 2020. Tal fato 
decorreu das variantes e singularidades impostas pela 
pandemia, decretada pela Organização Mundial de 
Saúde - OMS, em fevereiro de 2020, causada pelo 
COVID-19 – Coronavírus.

Neste momento todas as atividades cotidianas 
tiveram seu desenvolvimento comprometido ou pelo 
menos modificado, dado o perigo de contágio por meio 
da aglomeração de pessoas. As instituições de ensino, 
assim como os demais organismos sociais, sofreram os 
impactos deste novo cenário, sendo obrigadas a fecha-
rem suas portas, transformando o até então modelo de 
ensino presencial em ensino remoto.

Neste contexto, seguindo os protocolos recomen-
dados pela OMS e conforme orientações do Ministério da 
Educação - MEC, as instituições escolares no Brasil, bem 
como em todo o mundo, suspenderam as aulas presen-
ciais e instituíram as atividades remotas / domiciliares 



como alternativa de estratégia para a continuidade das 
atividades de ensino. Tal ação fez parte de um conjunto 
de medidas de isolamento social que visava minimizar a 
propagação da epidemia do Coronavírus.

Cabe ressaltar que o IFTM em momento algum 
teve a paralisação de suas atividades de ensino e junto 
a outras instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, como o Insti-
tuto Federal de Roraima - IFRO, o Instituto Federal de 
Santa Catarina - IFSC, o Instituto Federal Farroupilha - 
IFFAR, o Instituto Federal Catarinense - IFC, o Instituto 
Federal Goiano – IF Goiano, o Instituto Federal Sul de 
Minas - IFSULMINAS e o Instituto Federal Tocantins – 
IFTO, foi um dos primeiros a instituir o ensino remoto 
enquanto ação iminente diante da suspensão das ativi-
dades presenciais.

Dentro desta nova realidade, o ensino remoto no 
IFTM foi amparado legalmente pela seguinte legislação: 
Portaria MEC nº 343 de 17 de março de 2020; Portaria 
MEC nº 345 de 19 de março de 2020; Portaria MEC nº 
376 de 03 de abril de 2020; Instrução Normativa IFTM 
003 de 19 de março de 2020; Instrução Normativa IFTM 
15 de 14 de outubro de 2020; Instrução Normativa IFTM 
020 de 1º de dezembro de 2020; Instrução Norma-
tiva IFTM 023, de 22 de dezembro de 2020; Instrução 
Normativa IFTM 22 de 21 de dezembro de 2020; e Reso-
lução Nº 077, de 20 de agosto de 2020.

O enfoque nesta rápida mudança de metodolo-
gia de ensino trouxe muitas dificuldades, tanto para os 
profissionais da educação, quanto para os estudantes 
do IFTM. Dentro deste novo cenário foram levantadas 
incertezas e questionamentos, dentre eles cabe ressal-
tar: como as instituições de ensino poderiam buscar 



alternativas e estratégias para manterem os estudantes 
com aproveitamento? Como a qualidade do processo de 
ensino e de aprendizagem, característica de nossa insti-
tuição de Educação Profissional e Tecnológica, pode ser 
mantida diante dessa nova realidade? Como recuperar o 
aprendizado de estudantes que, de alguma forma ou por 
algum motivo, foram prejudicados por não conseguirem 
acompanhar este novo formato de atividades?

A partir dessas indagações iniciais foi planejado e 
desenvolvido o “III Fórum de Ensino do IFTM: desafios e 
perspectivas para a Educação Profissional e Tecnológica 
em tempos de Pandemia”. O principal objetivo deste 
evento foi refletir e dialogar sobre o processo de ensino 
e de aprendizagem em tempos de isolamento social com 
foco nos seguintes aspectos: metodologias e estratégias 
pedagógicas; avaliação do processo de ensino e apren-
dizagem; e, a recuperação da aprendizagem.

As atividades desenvolvidas neste evento, sobre-
tudo os relatos de experiências tecidos por palestrantes 
e expositores enriqueceram sobremaneira o repertó-
rio de saberes dos participantes. Desta forma visando 
registrar tais relatos durante o evento propusemos a 
publicação de algumas exposições no Livro Processos e 
Práticas de Ensino no IFTM. Assim, esta edição  passou 
a denominar-se Processos e Práticas de Ensino no IFTM: 
Programas, projetos e ensino remoto.

No primeiro capítulo desta obra trazemos o 
trabalho “Projeto Anual de Eletrônica”. Trata-se de um 
relato de experiência que trata do Projeto de Ensino 
Interdisciplinar desenvolvido pelos docentes do Curso 
Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do 
IFTM Campus Patrocínio realizado pela primeira vez 
no ano de 2016 e praticado até os dias atuais.



O trabalho “Astronomia de Foguetes: projeto 
de ensino de física” encontra-se no segundo capítulo. 
Neste texto, há a explanação do desenvolvimento de 
um projeto de ensino, no âmbito do IFTM, Campus 
Ituiutaba, com alunos dos cursos técnicos integra-
dos ao ensino médio, cujo enfoque são as temáticas: 
foguetes artesanais e astronomia como temas moti-
vadores para o ensino de física.

No terceiro capítulo “A Interdisciplinaridade como 
Ferramenta de Ensino/Aprendizagem no Curso Superior 
em Engenharia Agronômica no IFTM Campus Uberlândia” 
os autores relatam um trabalho desenvolvido em 2018. 
Como proposta, 6 docentes de 4 disciplinas orientaram 
trabalhos de pesquisa bibliográfica e elaboração de um 
artigo de revisão, com temas que envolveram de forma 
interdisciplinar, pelo menos dois conteúdos.

“Ciclos de Estudos Reflexivos: a docência na 
Educação Profissional e Tecnológica” é o trabalho apre-
sentado no quarto capítulo. Trata-se de um relato de 
experiência de uma ação formativa contínua de profes-
sores, em desenvolvimento no IFTM - Campus Uberlândia, 
promovida pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). Esta 
formação tem sido aprofundada a partir de estudos refe-
rentes à metodologia da pesquisa colaborativa.

O quinto capítulo traz o trabalho “Hormônios 
da Minha Vida: integrando biologia, química e arte”. 
Trata-se da descrição de uma proposta desenvolvida 
entre Química, Biologia e Arte por estudantes do 3º ano 
de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio IFTM 
– Campus Uberlândia. Os estudantes de cinco turmas, 
agrupados em 29 grupos foram desafiados a pesquisar 
sobre um hormônio e apresentá-lo mostrando aspectos 
da estrutura química, da sua regulação genética e de 
seus efeitos fisiológicos no organismo humano.



“Atendimento Educacional Especializado na 
Educação Profissional e Tecnológica: limites e possi-
bilidades em tempos de pandemia” é o texto desen-
volvido no sexto capítulo. O objetivo desse trabalho é 
analisar a experiência docente de Atendimento Educa-
cional Especializado - AEE, com estudantes de uma 
instituição federal de ensino, durante a pandemia.

O sétimo capítulo de nome “Utilização de Meto-
dologia Ativa em Projeto Integrador com Alunos do 1° 
ano do Ensino Médio Integrado” aborda a experiência 
de utilização dos preceitos da metodologia ativa no 
desenvolvimento da unidade curricular Projeto Integra-
dor do Curso Técnico de Alimentos Integrado ao Ensino 
Médio em tempos de distanciamento social decorrente 
da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2.

As autoras do oitavo capítulo “Artes, Sociologia 
e Literatura em Tempos de Pandemia: Relatos de uma 
experiência interdisciplinar no IFTM Campus Uberaba”, 
relatam a experiência decorrida desta atividade inter-
disciplinar em tempos de pandemia”. O trabalho foi 
desenvolvido em seis turmas de terceiro ano integrado 
ao ensino técnico no IFTM Campus Uberaba, durante o 
primeiro trimestre de 2020, período em que a pande-
mia de Covid-19 chega ao Brasil.

O nono capítulo “Avaliação do Processo de 
Ensino e Aprendizagem Remota em Tempos de Isola-
mento Social” tem como objetivo mostrar as impli-
cações da avaliação para o processo de ensino e 
aprendizagem.

Ao analisarmos a atual situação educacional no 
país, verificamos pontos comuns, com singelas varian-
tes, entre as realidades vivenciadas após a adoção 
forçada do ensino remoto desde o início da pandemia. 



Inicialmente percebemos muitas dificuldades em um 
âmbito geral nas instituições de ensino. No entanto, 
atualmente, instaurado o novo contexto educacional 
no mundo, é possível fazer uma breve avaliação levan-
tando pontos positivos e negativos experimentadas por 
meio desta nova metodologia de ensino.

Partindo de um recorte geográfico, focamos aqui 
a realidade vivenciada no IFTM. Para a abordagem deste 
enfoque optamos por uma perspectiva positiva, sobre-
tudo baseada no pensamento de Carl R. Rogers (1902-
1987). Embasados pela teoria de “atualização humana” 
proposta por este estudioso, identificamos novas iniciati-
vas em todos os sentidos até então não pensadas diante 
dos desafios advindos com o desenvolvimento do ensino 
remoto. Isso, consequentemente oportunizou moder-
nizações e criações de novos espaços de ensino, bem 
como a ênfase na preocupação em alcançar o estu-
dante possibilitando-lhe uma aprendizagem significa-
tiva, apesar do distanciamento social e físico.

Portanto, considerando que o momento atual é 
de leitura do percurso vivenciado, a publicação deste 
livro tem como proposta central socializar e avaliar 
ações desenvolvidas por meio de programas e/ou 
projetos, de ferramentas tecnológicas e de novas meto-
dologias adotadas durante o ensino remoto, pelas insti-
tuições de ensino do Brasil, sobretudo no IFTM.

Adriana Paula Martins 

Gyzely Suely Lima

Organizadoras
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PROJETO ANUAL DE ELETRÔNICA - PAE
Leandro Sousa Vilefort 1

Jeanne Gonçalves Rocha 2

Aline Fernanda Furtado Silva 3

Paulo César Álvares Mota 4

Resumo

Este relato de experiência trata do Projeto de 
Ensino Interdisciplinar desenvolvido pelos docen-
tes do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao 
Ensino Médio do IFTM Campus Patrocínio realizado 
pela primeira vez no ano de 2016 e vigente até os dias 
atuais. Após uma breve introdução e contextualização 
histórica da importância de projetos de ensino neste 
nível de escolaridade, será discutido o projeto em si, 
seus objetivos, público-alvo, coordenadores e orien-
tadores, equipes, temas, etapas e avaliação. Ao final, 
são feitas considerações a respeito do desempenho 
dos estudantes participantes.

Palavras-chave: Projeto de ensino. Eletrônica. Inter-
disciplinaridade.

Introdução

O ensino profissional de nível médio no Brasil, 
regulamentado pelo Decreto nº 5.154/2004, é desen-
volvido de forma articulada com o ensino médio 
por meio das formas Integrada, Concomitante e 
Subsequente. A primeira delas, a integrada, sobre a 
1 Doutor em Eletrônica de Potência / Engenharia Elétrica. Professor EBTT do Curso Técnico em Eletrônica 
Integrado ao Ensino Médio do IFTM. leandrovilefort@iftm.edu.br
2 Mestre em Educação Profissional e Tecnológica/Núcleo de Apoio Pedagógico do IFTM. jeannerocha@iftm.edu.br
3 Mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação. Professora EBTT do Curso Técnico em Eletrônica Integrado 
ao Ensino Médio do IFTM. alinefurtado@iftm.edu.br
4 Doutor em Engenharia Elétrica. Professor EBTT do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino 
Médio do IFTM. paulomota@iftm.edu.br

mailto:leandrovilefort@iftm.edu.br
mailto:jeannerocha@iftm.edu.br
mailto:alinefurtado@iftm.edu.br
mailto:paulomota@iftm.edu.br
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qual nos dedicaremos nesse trabalho, é ofertada àque-
les que já tenham concluído o ensino fundamental, 
devendo ser o curso planejado de modo a conduzir o 
estudante à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição e com matrícula única 
(BRASIL, 1996).

As origens desse modelo de articulação entre 
educação profissional técnica de nível médio e ensino 
médio remetem ao movimento educacional em defesa 
de uma proposta de educação politécnica no Brasil, 
especialmente a partir da década de 1980. Essa 
proposta alinhava-se à concepção de uma formação 
completa que contemplasse o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidada-
nia e sua qualificação para o trabalho.

Ramos (2007) leva-nos a refletir sobre a importân-
cia da formação integral para a conjugação das dimen-
sões trabalho, ciência, tecnologia e cultura, elementos 
fundamentais da vida que estruturam a prática social. 
Nessa linha de pensamento, o trabalho é conside-
rado para além do aspecto econômico, mas como um 
processo intrínseco à formação e à realização humana 
por meio do qual o sujeito se conecta socialmente e 
produz sua existência.

De maneira análoga, a tecnologia e a ciência confi-
guram elementos para a formação integral do educando, 
uma vez que compreendem o conjunto de conhecimentos 
e aplicações produzido pela humanidade em processos 
mediados pelo trabalho e pela ação humana.

Outra dimensão da vida que precisa estar inte-
grada aos processos formativos, quando se fala numa 
educação integral, é a cultura, posto que, por meio 
dela, os grupos sociais compartilham valores éticos, 
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morais, simbólicos, que organizam a sua ação e a 
produção artística, estética etc. (RAMOS, 2007).

É com esse entendimento que um projeto de 
Ensino Médio Integrado visa ao desenvolvimento do 
sujeito com possibilidades formativas que contem-
plem a associação entre a formação profissional e a 
compreensão das dinâmicas socioculturais e econô-
micas da atualidade em toda sua complexidade.

Nesse sentido, considera-se fundamental o 
movimento de engajamento à prática educativa que 
disponha de elementos indispensáveis à formação 
integral, com destaque especial para o papel da inter-
disciplinaridade enquanto proposta para o desenvol-
vimento escolar.

Conforme argumenta Morin (2003), a perspectiva 
cartesiana de meados do século XVII de que dividir era 
necessário alargou as fronteiras entre as disciplinas5 e 
acabou por minimizar as interações e retroações entre as 
partes e o todo. A interdisciplinaridade, nesse contexto, 
surge em busca do rompimento com a fragmentação do 
conhecimento e com a hiperespecialização do saber, 
estimulando a retomada da noção de organicidade 
do mundo.

No contexto da educação, a interdisciplinaridade 
propicia o diálogo entre as diferentes áreas do saber, 
favorece a unidade do conhecimento e aproxima o 
estudante da realidade social. Especialmente no que 
tange à educação profissional, estimula uma relação 
de interdependência com a sociedade, minimizando 
o distanciamento entre a atividade profissional e a 
formação escolar.

5 Disciplina — Conjunto específico de conhecimentos com suas próprias características sobre o plano do 
ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos, das matérias (FAZENDA, 2011).
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Ivani Fazenda defende que, quando são criadas 
condições de ensinar em função das relações dinâmicas 
entre as diferentes disciplinas aliando-as aos proble-
mas da sociedade, a interdisciplinaridade torna-se um 
fator de transformação e de mudança social. Ademais, 
esse tipo de proximidade faz com que os especialis-
tas se vejam além de suas próprias especialidades, 
aproveitando-se das contribuições de outras discipli-
nas em um movimento uno (2011, p. 89).

Um bom exemplo nesse sentido é o esforço cole-
tivo empreendido por educadores do Instituto Federal 
do Triângulo Mineiro (IFTM), situado em Patrocínio-MG. 
Por meio de uma atitude interdisciplinar, esse grupo tem 
buscado estimular a identificação entre o vivido e o estu-
dado, a fim de contribuir com a atribuição de sentido à 
profissão escolhida pelos estudantes e com a reflexão 
sobre seu papel na sociedade.

Por iniciativa da equipe de educadores do IFTM 
Campus Patrocínio, foi proposto o desenvolvimento de 
um projeto intitulado Projeto Anual de Eletrônica (PAE), 
por meio de ações que envolvessem, além dos conteúdos 
a serem trabalhados por diversas disciplinas dos cursos 
técnicos integrados ao ensino médio, toda a comunidade 
acadêmica: estudantes, docentes, servidores, técnicos 
administrativos, gestores, bem como a comunidade 
externa da cidade de Patrocínio-MG e região.

Desenvolvimento
O Projeto Anual de Eletrônica

O Projeto Anual de Eletrônica (PAE) surgiu com 
a finalidade de desenvolver conhecimentos e habili-
dades de trabalho em equipe, elaboração de projeto, 
construção de protótipos, levantamento de demandas 
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e busca de solução de problemas reais, finalizando 
com a venda de um produto e/ou serviço.

Esse projeto foi idealizado pelos professores 
Leandro Sousa Vilefort e Osmando Pereira Júnior, do 
Curso Técnico em Eletrônica (TELE) do Instituto Fede-
ral do Triângulo Mineiro – IFTM Campus Patrocínio e 
executado pela primeira vez no ano 2017. Desde sua 
criação, melhorias relevantes no rendimento acadê-
mico dos estudantes deste curso têm sido observadas, 
despertando curiosidade, autodidatismo e engaja-
mento nas atividades do campus.

Através do PAE, cada equipe escolhe um tema 
presente no cotidiano da sociedade, visando ao desen-
volvimento de um protótipo, produto ou serviço a ser 
apresentado a toda comunidade nos eventos previs-
tos no calendário acadêmico, sendo avaliados conti-
nuamente durante todo o desenvolvimento do projeto.

Objetivos

O estímulo ao desenvolvimento de habilidades de 
comunicação, à visão empreendedora com potencial de 
geração de novas ideias e soluções, ao autodidatismo e 
engajamento nas atividades do campus, à familiarização 
com softwares de simulação de circuitos elétricos, ao 
aprimoramento de técnicas de montagem de circuitos e 
ao desenvolvimento de habilidades técnicas específicas 
da profissão estão entre os principais objetivos desse 
projeto. Como forma de se preservar a indissociabilidade 
entre educação e prática social, haja vista a historicidade 
dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem, os 
objetivos devem ser alcançados por meio da construção 
de um protótipo que atenda demandas reais da socie-
dade local, finalizando com a venda de um produto e/ou 
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serviço na Feira de Novos Produtos e Serviços do IFTM 
Campus Patrocínio.

Como desdobramento das atividades do PAE, os 
grupos poderão oferecer minicursos na Semana de 
Cursos e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), os quais são eventos abertos à comunidade e 
previstos no calendário acadêmico, ampliando consi-
deravelmente o público a ser beneficiado com este 
projeto.

Público-alvo

Apesar de ter sido planejado primordialmente 
no âmbito do Curso Técnico em Eletrônica Integrado 
ao Ensino Médio, manteve-se aberto à participa-
ção de estudantes de outros cursos e séries desse 
nível de ensino na instituição em questão. Mediante 
o exposto, o projeto inclui a participação dos estu-
dantes do terceiro ano do Técnico em Administração 
Integrado ao Ensino Médio em etapas como ideação, 
definição do público-alvo, realização de pesquisa de 
mercado, confecção do plano de negócios, publicitário 
e de vendas. Isso promove a interação entre as áreas 
técnicas, característica que reflete a realidade, propi-
ciando a preparação do estudante para o mercado de 
trabalho. Além do mais, há previsão de participação 
de discentes e docentes do Curso Técnico em Manu-
tenção e Suporte à Informática, mediante demandas 
levantadas ao longo do projeto, tais como criação de 
sites na Internet e aplicativos para smartphone.

Coordenador, orientador e coorientadores

O projeto possui um coordenador para orga-
nização geral visando ao andamento ordenado das 
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atividades. Desse modo, o coordenador fica responsá-
vel por elaborar o cronograma de reuniões, planejar as 
datas para entrega das etapas do projeto, dividir as equi-
pes de trabalho, gerenciar as atividades administrativas, 
direcionar os professores e os alunos de outros cursos 
que estejam interessados ou que sejam demandados 
em participar do PAE. Por fim, o coordenador é também 
responsável por gerar os certificados de participação, de 
orientação e de coorientação do projeto.

Cada grupo possui apenas um orientador e pode 
escolher coorientadores (professores) e colaborado-
res (estudantes) de acordo com as demandas levan-
tadas ao longo do processo de desenvolvimento do 
projeto. Os orientadores deverão fazer parte do corpo 
de docentes da área técnica de Eletrônica e são os 
responsáveis pelo bom andamento do cronograma 
de seu grupo. Também devem incentivar, direcionar 
e auxiliar os integrantes quanto aos conhecimentos 
teóricos e práticos requeridos pelo tema escolhido. Por 
fim, são responsáveis pela avaliação do seu grupo nas 
duas primeiras etapas do PAE.

Formação de equipes

Cada versão do PAE apresentou um modelo 
diferente de formação de equipes. Na versão de 
2017, os grupos foram formados com alunos dos três 
anos letivos do Técnico em Eletrônica (TELE). Já nas 
versões de 2018 e 2019, cada turma foi dividida em 
três grupos, totalizando nove grupos com aproxima-
damente oito a dez alunos. A turma do terceiro ano 
do Técnico em Administração (TADM) foi dividida em 
nove grupos para integrar cada grupo do PAE. Dessa 
forma, cada grupo resultou em, no máximo, quatorze 
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integrantes. Os alunos foram selecionados mediante 
análise prévia da equipe de orientadores, respeitando 
os seguintes critérios:

• análise de notas no processo seletivo de ad-
missão (somente para alunos do 1º ano);

• análise de notas nas disciplinas do ano anterior 
(somente para alunos do 2º e 3º anos);

• perfil de aptidão técnica e de liderança;

• afinidade.

Este procedimento visou ao equilíbrio das equi-
pes, promovendo a pluralidade e troca de conheci-
mento entre os alunos.

Temas dos projetos

As equipes escolheram temas para desenvolvi-
mento prático, desde que este estivesse relacionado à 
Eletrônica e solucionasse um problema real, podendo 
o orientador também sugerir temas para as equipes. 
Como direcionamento, recomendou-se que a esco-
lha dos projetos tivesse aproximação com o tema da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A SNCT é um evento nacional, realizado tradi-
cionalmente na terceira semana de outubro, sob a 
coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC). O principal obje-
tivo da Semana é aproximar a Ciência e a Tecnologia 
da população (BRASIL, 2017). Para isso, instituições 
científicas do país todo se reúnem em suas localida-
des para realizar atividades de divulgação científica 
com uma linguagem acessível à população e com 
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experimentos que estimulem a curiosidade e moti-
vem a população a discutir as implicações sociais da 
Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos 
sobre o tema.

Em 2017, o tema da SNCT foi “a Matemática 
está em tudo”. Já em 2018, o tema foi “Ciência para 
a Redução das Desigualdades”. Por fim, em 2019, 
o tema proposto foi “Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. Este 
tema está relacionado aos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) estipulados pelas Nações 
Unidas, especificamente o de número 10 – Redução 
das Desigualdades. Em consequência disso, foram 
propostos temas relacionados à mobilidade e à 
acessibilidade de pessoas com deficiência; coleta, 
separação e reciclagem de lixo; casas sustentáveis e 
automação residencial; kits didáticos; robótica móvel; 
controles remotos e rádio comunicadores; geração 
de energia eólica, solar e hidroelétrica etc.

Etapas de execução

Durante o desenvolvimento do PAE, as equipes 
devem cumprir determinadas atividades, as quais são 
avaliadas pelos orientadores e por um grupo de avalia-
dores. O projeto é dividido em três etapas trimes-
trais, sendo elas: Projeto, Execução e Apresentação. 
As etapas do PAE estão detalhadas a seguir.

Etapa 1 – Projeto

Na primeira etapa, as equipes devem redigir 
uma proposta de projeto contendo: capa identifica-
dora com o tema escolhido, integrantes da equipe, 
coordenador e data de entrega. No corpo do texto, 
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deverão constar os objetivos; finalidade/justificativa; 
público-alvo; fundamentação teórica contendo prin-
cípio de funcionamento, diagrama de blocos, circuitos 
esquemáticos (exemplo, figura 1); resultados de simu-
lação (opcional), metodologia e cronograma de execu-
ção; lista de materiais e orçamento; plano de negócio; 
formas de captação de recursos; plano de marketing 
e vendas e referências.

Figura 1 - Circuito esquemático projeto Elevador Residencial (PAE 2017)

Fonte: Os autores.

Este documento deve ser entregue ao orientador 
da respectiva equipe na data estipulada no cronograma 
geral do PAE. O orientador fica livre para escolher o 
modelo do documento. A avaliação desta etapa é de 
responsabilidade do orientador do respectivo grupo, 
respeitando a pontuação a ser distribuída no primeiro 
trimestre.

Etapa 2 – Execução e Testes

Esta etapa do projeto consiste na execução 
física do projeto, resultando em um protótipo. Para 
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tanto, as equipes devem realizar a compra de materiais 
e equipamentos elétricos de tal forma que o tempo de 
entrega dos materiais seja compatível com o prazo de 
execução do trabalho; montagem e testes em proto-
board; roteamento e confecção das Placas de Circuito 
Impresso (PCI); documentação dos resultados expe-
rimentais utilizando instrumentos de medição (ex.: 
medições de tensão, corrente e impedância com o 
multímetro; documentação das etapas de operação/
formas de onda com osciloscópio; medições de potên-
cia, rendimento, temperatura etc.).

Além do protótipo como resultado dessa etapa, 
os grupos devem apresentar a proposta de trabalho 
na semana de cursos em forma de seminário. Cada 
grupo tem 20 minutos para apresentação, totalizando 
três horas de apresentação no formato de minicurso.

A avaliação desta etapa é de responsabilidade 
do orientador do respectivo grupo, respeitando a 
pontuação a ser distribuída no segundo trimestre.

Etapa 3 – Apresentação do Produto

Esta fase do projeto consiste em como o 
produto é apresentado ao público. Para tanto, algu-
mas atividades devem ser realizadas, a saber: acondi-
cionamento da parte eletrônica e design externo do 
produto; confecção de manual do produto; marketing 
e venda do produto (público-alvo, captação de recur-
sos, marketing, formas de venda e de pagamento 
etc.); apresentação do produto na Feira de Novos 
Produtos e Serviços durante a SNCT, como exempli-
ficam as fotografias 1 e 2.
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Fotografia 1 - Apresentação do protótipo bateria eletrônica (PAE 2017)

Fonte: Os autores.

Fotografia 2 - Protótipo Porta inteligente (PAE 2017)

Fonte: Os autores.

Esta etapa é avaliada por um grupo de exami-
nadores a serem convidados, conforme cronograma 
geral da edição do PAE e pelo professor orientador.

Reuniões e encontros para orientação e execução 
do projeto

As reuniões para execução acontecem em 
horários de aula, a cada duas semanas. Para tanto, os 
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professores que ministram aulas nas disciplinas técni-
cas se revezam na cessão de seus horários de aula 
para tal finalidade. Desse modo, existe uma otimização 
dos horários dos alunos e padronização dos encon-
tros para realização do projeto. Nessas reuniões, nos 
horários de aula das disciplinas técnicas, os alunos do 
terceiro ano do Técnico em Administração não parti-
cipam. Assim, são reservadas algumas reuniões no 
Horário Integrador (terça-feira, das 16h às 17h40) no 
anfiteatro com todos os grupos completos.

Avaliação

São distribuídos um total de quinze pontos aos 
alunos do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao 
Ensino Médio em todas as unidades curriculares de 
característica profissionalizante. A primeira etapa vale 
quatro pontos; na segunda, são distribuídos seis pontos; 
e a última etapa é avaliada em cinco pontos.

Os critérios de avaliação referem-se à partici-
pação individual e em grupo, criatividade, redução de 
custos, senso de urgência, organização, proatividade, 
conhecimento técnico, relevância temática, poten-
cialidade de venda, estética, manual técnico e habili-
dade de venda do produto. Esclarece-se que a nota da 
terceira etapa é a média obtida da nota do orientador 
com a nota fornecida pela banca avaliadora na Feira 
de Novos Produtos e Serviços.

A banca examinadora é composta por dois orien-
tadores, os quais são sorteados, e por dois membros 
externos, que não compõem o quadro de servidores do 
IFTM Campus Patrocínio. Esse total de quatro exami-
nadores atribuem as notas aos projetos, respeitando 
o limite de pontos reservados para esta etapa. Há a 
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recomendação de que os membros externos sejam 
indicados pelos orientadores e que possuam especia-
lidades em áreas afins à Eletrônica, Administração e 
Computação.

Resultados

As fotografias 3, 4 e 5 ilustram as apresentações 
finais dos protótipos para avaliação nas edições 2017 
e 2018, respectivamente. O projeto oportuniza aos 
alunos construírem experiências que vão para além da 
sala de aula e muito além do currículo acadêmico. A 
exemplo, como ilustra a Figura 7, um grupo de alunos 
e professores constrói uma mesa para área de convi-
vência e estudos no campus.

Fotografia 3 - Protótipo de sistema de irrigação automática (PAE 2017)

Fonte: Os autores.

Fotografia 4 - Apresentação de equipe de alunos na SNCT 2018 – Alunos 
de segundo ano EM

Fonte: Os autores.
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Fotografia 5 - Construção de uma mesa para a área de convivência e 
estudos em grupo (SNCT 2018)

Fonte: Os autores.

Considerações finais

A experiência ao longo destes três anos de reali-
zação do PAE tem sido bastante positiva no que diz 
respeito ao engajamento, à motivação e ao entusiasmo 
dos estudantes. Os alunos se sentem cada vez mais inte-
grados ao curso e conseguem perceber a aplicabilidade 
dos conteúdos apreendidos em sala de aula, bem como 
o quanto se faz presente a interdisciplinaridade durante 
a construção dos protótipos de cada equipe.

Por fim, o PAE será integrado ao novo Projeto 
Pedagógico do curso de Eletrônica de forma a garantir 
interdisciplinaridade e integração entre os Cursos 
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, instigando a 
formação integral do aluno como um agente de trans-
formação e inovação.
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ASTRONOMIA E FOGUETES: PROJETO DE 
ENSINO DE FÍSICA

Enilson Araújo da Silva1

Resumo

Este trabalho explana o desenvolvimento de um 
projeto de ensino, no âmbito do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - 
IFTM Campus Ituiutaba, com alunos dos cursos técni-
cos em agricultura, informática, química, eletrotécnica, 
agroindústria, integrados ao ensino médio. Trata-se 
de evidenciar o modo como as temáticas: foguetes 
artesanais e astronomia são temas motivadores e de 
significação para o ensino de física. Nele se encontra 
a formação de conceitos, os experimentos, a contex-
tualização e o viés interdisciplinar como momentos 
pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem 
no desenvolvimento de uma sequência didática em 
física. Essa atividade efetivou-se com a finalidade 
de contribuir com a formação do sujeito em termos 
atitudinais, cognitivos e até mesmo motores. Para isso, 
recorreu a momentos de interações de criar, planejar, 
construir, experimentar, pesquisar e aprender com os 
erros e acertos. Espera-se que o conhecimento desse 
projeto de ensino influencie e/ou contribua para diver-
sificação de metodologias de ensino-aprendizagem e 
instigue um olhar diferenciado para o ensino técnico 
com propósitos de integração do conhecimento e de 
contribuição para a formação do sujeito.

1 Mestre no Ensino de Ciências e Matemática – IFTM Campus Ituiutaba
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Introdução

Com o desenvolvimento da sociedade, multipli-
cando os afazeres, atitudes, hábitos e modos de comu-
nicação, surgiu uma necessidade de se diversificar e 
modernizar as atividades didático-pedagógicas, as 
quais precisam se emancipar das práticas pedagógicas 
mecanicistas, propedêuticas e positivistas. Portanto, 
é necessário modificar o modo de ensinar a fim de 
concorrer ou se alinhar com os diversos artifícios do 
mundo da tecnologia digital e que desviam a atenção 
dos estudantes, cuja confirmação está em:

Pode-se considerar como uma das principais 
características da civilização contemporânea 
o desenvolvimento científico e tecnológico. O 
que diferencia nossa época de períodos ante-
riores é que o momento atual está marcado 
por avanços que se multiplicam e se inovam 
aceleradamente, provocando rápidas trans-
formações no mundo e em quase todos os 
campos da esfera humana. (JACOBUCCI; 
FURQUIM, 2011, p.197)

Nesse entendimento, o projeto de ensino em 
questão constitui uma maneira diferente de envol-
ver os estudantes na questão de o porquê apren-
der. A transparência no processo de ensinar gera um 
ambiente de diálogo e de justificativas para as ativi-
dades em sala de aula. Entre as justificativas estão 
que a de que a finalidade da escola não é ensinar 
português, matemática, ciências, mas também insti-
gar o estudante a compreender que ele é um sujeito 
em formação, principalmente na esfera mental, que 
necessita aperfeiçoar o memorizar, o pensar, o obser-
var e o raciocinar.
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Logo, é necessário esclarecer ao estudante que 
se aprende fazendo e que se desenvolve aprendendo, 
principalmente em termos de ciência e tecnologia. A 
sustentação dessa assertiva é confirmada por Vygotsky 
(2003, p.118) quando diz que o processo de desenvolvi-
mento progride de forma mais lenta e atrás do processo 
de aprendizado; desta sequenciação resultam, então, 
as zonas de desenvolvimento proximal (ZDP), as quais 
contribuem para que o que o estudante possa fazer seja 
desenvolvimento real e condiciona a uma perspectiva 
futura de desenvolvimento no nível mental via ativida-
des didático-pedagógicas, inclusive.

As atividades de planejamento, construção e 
lançamento de foguetes encontram com um aprendiz 
que já possui algumas concepções alternativas adqui-
ridas nas relações sociais com o outro e com as tecno-
logias. No entanto, ao longo do desenvolvimento de 
sequências didáticas, surgem desafios nos quais ele 
ainda não é capaz de se sobressair isoladamente. Por 
meio dos processos de interação, ao vivenciar, ele se 
desenvolve e passa a dominar, atingindo um novo nível 
de desenvolvimento.

A partir do pressuposto de que o sujeito se 
desenvolve pelas inúmeras aprendizagens, desenca-
deadas no processo de ensino, é que uma Sequência 
Didática (SD) tem sua eficácia. Esta se constitui ao 
promover a divulgação e exploração científica, no uso 
de recursos tecnológicos e na formação da subjetivi-
dade e de funções psicológicas no indivíduo.

Um projeto gera situações de aprendizagem, 
ao mesmo tempo reais e diversificadas. Favo-
rece assim a construção da autonomia e da 
autodisciplina por meio de situações criadas 
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em sala de aula para a reflexão, discussão, 
tomada de decisão, observância de combi-
nados e críticas em torno do trabalho em 
andamento proporcionado ao aluno, ainda, 
a implementação do seu compromisso com 
o social, tornando-o sujeito do seu próprio 
conhecimento. (PORTES, 2010, p.3)

Para tal, precisa do protagonismo do estudante 
que precisa ser autor do seu conhecimento, que não 
se dá por imposição, mas lhe transmite objetivos a 
serem atingidos, sem que ele se dê conta que está se 
constituindo. Para isso o projeto de ensino precisa ser 
desenvolvido em torno de um tema ou de elementos 
motivadores, como são a astronomia, os foguetes, a 
astronáutica, a aeronáutica, o automobilismo, os apara-
tos dos parques de diversões dentre outros.

 Portanto, o projeto de ensino que estamos abor-
dando recorre a um aparato e a um tema para consti-
tuição de uma SD em física, de modo que o estudante 
encontre neles a importância do saber, do porquê da 
existência dos conceitos envolvidos na exploração 
dos tais elementos de investigação ou de compreen-
são. Assim, o projeto de ensino abordado se constitui 
segundo essa concepção.

No ano de 2018, foi desenvolvida, no Instituto 
Federal do Triângulo Mineiro - IFTM Campus Ituiutaba, 
uma SD em física motivada por atividades de lança-
mento de foguetes artesanais e por conhecimentos de 
astronomia. O entender do funcionamento da aerodinâ-
mica de foguetes potencializou o surgimento de concei-
tos da física, da astronomia, da matemática, da química, 
os quais se relacionam e ligam as disciplinas, estimu-
lando inclusive ações interdisciplinares, até extrapo-
lar para conhecimentos do Universo como um todo. 
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Nesse momento é que a física, a astronomia e outras se 
tornam parceiras para a compreensão de fenômenos, 
de aplicações, de princípios e até mesmo de relações 
sociais e de entendimento de construções históricas 
de aparatos aeroespaciais e de modelos de universo.

Ao analisar a estrutura de um foguete, surgem as 
interfaces, os conceitos e seus vínculos, para os quais 
há uma história da sua constituição atrelados a signifi-
cados e importância. Isso levou os estudantes a se inte-
ressarem pelos conceitos, pela história de consolidação 
dos conceitos e pelos respectivos significados, sempre 
com a finalidade de os alunos atingirem os objetivos 
propostos que, nesse caso, é o de desenvolver aparatos 
com aerodinâmicas eficientes, podendo obter o melhor 
lançamento de foguete artesanal possível, a aplicação 
prática do conhecimento desenvolvido.

Observa-se que o projeto de ensino, para influen-
ciar nas diferentes vertentes, precisa ser consistente 
e abrangente em termos de invocar ciências, tecno-
logias e inclusive sociedade. Porquanto, a temática 

“foguetes artesanais” associada à astronomia, como 
será percebido, contribuiu de modo significativo para 
o ensino com SD que envolveu várias áreas do conhe-
cimento, principalmente a astronomia.

Desenvolvimento

O ensino-aprendizagem em si é um processo que 
se desenvolve mediante atividades diversificadas, seja 
por ações em pares, ações interdisciplinares, problema-
tizações, conceituação, experimentação, contextuali-
zação etc. De outro modo, acontece por planejamento, 
fundamentação, engajamento, ação e reflexão, intera-
ções etc. Nesse viés, o projeto de ensino aqui abordado, 
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buscou apoiar-se no fazer dos estudantes com a fina-
lidade de contribuir no desenvolvimento dos sujeitos. 
Sempre com foco no desenvolvimento da criatividade, 
da imaginação, da percepção, da atenção, da sociabi-
lização e da cognição. Não se pode prever no projeto 
de ensino, de forma pontual, o passo a passo, pois as 
curiosidades surgem e elas fomentam discussões que 
podem fugir do escopo da SD, mas são contribuições 
significativas, como:

Para aprender é preciso ir construindo andai-
mes e relações com sentido. Alguns estão nas 
disciplinas ou, em outros casos, em campos do 
saber que não se restringem aos limites disci-
plinares. Também se constroem a partir do 
diálogo, da intuição, do encontro com outros 
e da experimentação. (HERNANDEZ, apud 
WELP; SARMENTO; KIRSH, 2014, p.67)

A obtenção de resultados positivos no processo 
ensino-aprendizagem precisa de, conforme Carvalho 
(2011, p.255), quatro pontos pertinentes na SD: a) proble-
mática, para principiar a construção de um conheci-
mento; b) atividade prática para existir ação intelectual; 
c) consciência das ações para a construção do conheci-
mento; d) explicações científicas. Pautado nesses quesi-
tos, foram desenvolvidas as seguintes ações: idealização 
de bases de lançamentos de foguetes; medir, serrar e 
colar tubos plásticos de condução de propelentes; leitura 
de pressão em manômetros e acionamento de gatilhos 
de lançamentos dos foguetes. Outra ação foi a leitura 
de livros que abordam a história da astronáutica, tais 
com evolução dos foguetes, corrida espacial e de livros 
que descrevem o sistema solar e artigos que tratam da 
evolução e formação de sistemas estelares. Em algumas 
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aulas de intenso diálogo, no viés de uma pergunta 
responder a outra pergunta (incitação do raciocínio), 
discorria-se sobre conceitos de força, movimento, de 
foguetes como meio de transportes, de Terra como nave 
espacial e muitas outras. Para conceber o foguete como 
um veículo de transporte, de ordem espacial, o aprendiz 
precisa inteirar-se mais da história do desenvolvimento 
dessa tecnologia, o que o instiga a compreender a histó-
ria da astronáutica e o desenvolvimento da astronomia, 
as quais são áreas que se beneficiam uma da outra, de 
forma mútua.

De modo que, fundamentado na concepção que 
o conteúdo se aprende e o sujeito, por consequência, 
se desenvolve, é que se apropria do princípio da abor-
dagem dos conhecimentos e da retomada deles, pois 
é na retomada que os conhecimentos se consolidam. 
Portanto, se o professor de química aborda o conceito 
densidade e o professor de física o retoma, o apren-
dizado torna-se mais consolidado e o conceito se 
estrutura melhor no nível mental, como ferramenta de 
pensar e como elemento de vínculo de outros concei-
tos. Enquanto o professor de matemática explora 
geometria espacial, o professor de física recorre 
ao mesmo conhecimento para discutir densidade 
e hidrostática; o professor de física também utiliza 
das funções matemáticas para interpretar e descre-
ver o movimento de voo dos foguetes e o professor 
de matemática contextualiza seu ensino mediante as 
atividades de foguetes para ensinar as funções.

Por exemplo, um foguete artesanal é impul-
sionado com bicarbonato de sódio e vinagre, uma 
reação química que permite discutir com o estudante 
o conceito de ácido, de base, de reações de dupla 
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troca e outras. Nesse contexto, o professor de física, 
ao explanar os princípios de funcionamento de um 
foguete, pode adentrar em conceitos da química até 
em processos de transferência de energia relacionados 
ao propelente (agente que impulsiona o foguete), que 
ocorre em reações de emissão de gases para impulsio-
nar o artefato no momento de lançamento. Também 
pode sugerir ao professor de química, que trabalha 
com os mesmos estudantes, abordar o assunto no 
tempo oportuno. Outro exemplo ocorre na magnitude 
de um foguete, cujas dimensões como área, volume 
(explorados na matemática) impactam na aerodinâ-
mica e na eficiência do lançamento. Até a estrutura 
da base de lançamento de foguetes (plataforma de 
lançamento), exige detalhamento matemático para 
sua eficiência, como ângulo, triangulação, além do voo 
do foguete que pode ser descrito por funções mate-
máticas de primeira e de segunda ordem.

Apesar de que o homem há muito tempo se preo-
cupou em conhecer o universo e os recursos para tal, 
somente com o desenvolvimento das tecnologias digi-
tais é que foi possível um avanço nas respectivas áreas. 
Assim, no âmbito do projeto de ensino, o professor de 
física propôs uma aula simultânea de física e história 
em que, enquanto o professor de física abordava a 
evolução dos conceitos da física, o de história abor-
dou a revolução industrial, desde as locomotivas até 
a fixação das estações espaciais orbitando ao redor 
do planeta. Verifica-se, portanto, uma metodologia de 
aula diferente, em que dois professores interagem ao 
mesmo tempo no decorrer de uma aula.

Ao abordar as finalidades de um foguete e suas 
diferentes funções nos deparamos com atividades da 
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astronáutica, lançamento de satélites para telecomu-
nicações e para monitoramento remoto. Isso exige a 
compreensão das funções de diferentes profissionais 
no setor das atividades aeroespaciais, sejam engenhei-
ros, astronautas, controladores de voo, etc. Isso abre 
um leque de caminhos para o exercício do diálogo e 
da busca de conhecimentos. Até mesmo compreen-
der tecnologias como o GPS (guia de posicionamento 
global), satélites, ônibus espaciais, sondas espaciais 
e de que modo o país se encontra nessas atividades 
aeroespaciais. Isso instiga também compreender as 
camadas da atmosfera, os diferentes corpos celestes, 
as interações entre os corpos celestes e os satélites, as 
ações e interferências do campo gravitacional, a dimen-
são do universo e a formação dos corpos celestes.

 Enfim, requer que seja abordada a astronomia 
do sistema solar, da via láctea, a cosmologia, a idade 
dos astros e, consequentemente, seus processos de 
desenvolvimento (nascimento, vida e morte das estre-
las) e efeitos das luminescências. Nesse sentido, a 
compreensão do universo permitiu aos estudantes do 
Curso Técnico em Química vislumbrar, além de reações 
químicas, novos materiais sobre ação da gravidade 
terrestre, microgravidade, e que elementos químicos, 
via fusões nucleares vieram da formação de corpos 
celestes, contribuindo para contextualizar química, 
geografia, biologia, história e outros.

Os estudantes dos cursos técnicos em Agroin-
dústria, Informática, Eletrotécnica, Agricultura e 
Química, integrados ao ensino médio, do IFTM Campus 
Ituiutaba, do ano de 2018, principiaram a construção 
dos conhecimentos de astronomia e de foguetes com 
um filme que explora a história da corrida espacial, 
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quando a Rússia, no mês de outubro de 1957, lançou 
o Sputnik, primeiro satélite a orbitar o nosso planeta. 
O filme trouxe uma atmosfera de ânimo, de incentivo 
aos estudos e aos temas motivadores.

Portanto, o desenvolvimento partiu de uma 
Sequência Didática em física motivada por foguetes e 
astronomia. Esta iniciou-se com a demonstração das 
partes principais de um foguete, o CP (centro de pressão) 
e o CG (centro de gravidade), conforme figura a seguir.

Figura 1 - Centro de Pressão, Centro de Massa e Centro de Gravidade 
em um foguete artesanal

Fonte: SILVA, 2016, p.39.

Logo, esses dois pontos arremeteram estudan-
tes e professor a compreender, de início, o conteúdo de 
hidrostática (pressão dos fluidos) e as leis de Newton da 
Gravitação Universal (envolve estudo do campo gravi-
tacional dos corpos celestes). Percebe-se que o Centro 
de Pressão (CP) nos leva ao conceito de pressão, que é 
abrangente: pressão hidrostática, pressão atmosférica, 
pressão termodinâmica, instigando a aprender sobre 
os fluídos e sobre as atmosferas de diferentes planetas 
e satélites naturais. Também o Centro de Gravidade 
(CG) abriu porta para o interesse dos estudantes no 
campo gravitacional, na cosmologia, nas leis de Kepler 
da Gravitação Universal.
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Durante o voo do foguete acontece a resistên-
cia do ar e a ação da força de arrasto (atrito). Logo de 
imediato, no desenvolvimento do projeto, são explora-
das três forças: força peso, força de atrito e peso, e os 
seus efeitos (segundo a lei de Newton). Então, como 
essas são grandezas vetoriais, o conhecimento de 
resultante vetorial e de decomposição vetorial preci-
sou ser explorado, e isso ocorreu logo após a abor-
dagem de hidrostática e de gravitação universal. O 
voo do foguete leva a decomposição de movimentos, 
sendo um na vertical e outro na horizontal. Verifica-se, 
portanto, que nas atividades de foguetes há muito de 
física e, assim, se constitui uma SD.

Desse modo, o projeto de ensino foi encorpado e 
promoveu interações com as outras disciplinas. Isto se 
justifica, pois, os conteúdos envolvidos em cada disci-
plina foram distribuídos em diferentes campos do conhe-
cimento de forma a sistematizar e organizar os saberes. 
O conjunto dos conteúdos existentes nos currículos 
escolares proporciona aos estudantes um aporte de 
conhecimentos considerados imprescindíveis ao seu 
processo de formação.

A astronomia foi abordada em paralelo com a 
física, nos horários de almoço, previamente definidos, e 
nas salas em que havia um computador para cada dois 
estudantes. No início do projeto também identificamos 
a necessidade de nivelamento matemático e a explora-
ção das dimensões astronômicas contribuiu, sobrema-
neira, para a ampliação da visão micro e macroscópica. 
Em uma das aulas visualizou-se uma formiga de apro-
ximadamente um milímetro. Sugeriu-se que ela fosse 
dividida em 1000 pedaços e instigou o pensamento 
para o questionamento: o que sobrou na milésima 
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parte de uma formiga? Um micrometro de (µm) de 
tamanho? Células? Organelas citoplasmáticas? Visível 
ou invisível ao olho humano? Em seguida, dividiu-se 
aquela milésima parte da formiga em 1000 pedaços e, 
novamente, questionamos, o que tem nesse pedaço? 
Átomos? Moléculas? Porventura, não é a espessura 
de uma membrana plasmática, da ordem de nanôme-
tro (nm)? Sendo assim, nela estão proteínas, lipídeos, 
glicídios, logo, ainda há muitos constituintes, pois uma 
proteína tem cadeias de no mínimo 20 aminoácidos. 
E se for a membrana citoplasmática dividida em 1000, 
chega-se ao picômetro (pm), uma unidade de medida 
atômica. Prontamente, os aprendizes já se inteiraram 
um pouco sobre o microcosmos.

Posteriormente, em outra aula, foram exploradas 
as esferas do universo, os planetas, suas distâncias e 
as estrelas e suas distâncias. Ao final dessa atividade, 
estudantes e professores compreenderam que as 
dimensões astronômicas estão em função de o quanto 
a luz viaja ao longo de um ano, o ano-luz e, inclusive, 
a ideia de que não se vê no presente, pois para se ver 
qualquer objeto é preciso que a luz viaje por um tempo 
e, portanto, sempre se vê no passado.

Neste projeto, a disciplina de física foi a disciplina 
central. Ela oportunizou a outras disciplinas abordar, 
mesmo que sutilmente, o tema. Isto se justifica pois,

Os conteúdos existentes em cada disciplina 
foram separados em diferentes domínios do 
conhecimento de forma a sistematizar e orga-
nizar os saberes. A soma dos conteúdos exis-
tentes nos currículos escolares proporciona 
aos alunos uma base de conhecimentos consi-
derados indispensáveis ao seu processo de 
formação. (MIRANDA, 2012, p.105)



40

Na física, partiu-se da fuselagem do foguete, 
principalmente dos pontos cruciais para o bom voo 
de um foguete, ou seja, do Centro de Gravidade (onde 
age a força gravitacional, peso do aparato) e do Centro 
de Pressão (onde se concentra a força resultante de 
sustentação, o empuxo), à estruturação da SD.

O projeto de ensino foi desenvolvido com estu-
dantes de diferentes cursos técnicos integrados ao 
ensino médio e, por isso, houve processos de contex-
tualização diferentes, conforme as curiosidades dos 
estudantes. A exemplo, o curso técnico de Agricultura 
se valeu do Sistema Solar na análise de cultivo das dife-
rentes espécies de vegetais; no Curso de Eletrotécnica, 
os campos magnéticos da Terra e do Sol despertam 
interesse devido ao conhecimento do eletromagne-
tismo que os alunos possuem e que influenciam o 
sistema elétrico terrestre (ventos solares); no curso de 
Informática os modelos de universo e eventos astro-
nômicos são melhor compreendidos e empreendidos 
via computação gráfica, na exploração de aplicati-
vos, como o Stellarium; o curso de Agroindústria, que 
explora a produção de alimentos, é parte importante 
no desenvolvimento de alimentos para sobrevivência 
de astronautas, cosmonautas e futuros moradores de 
Marte. Sendo assim, nada na atividade humana está 
alheio ao universo. Como mecânica quântica também 
é significativa na exploração e otimização da tecno-
logia. A astronomia/cosmologia constitui um viés de 
inúmeras perspectivas a explorar. E, tanto quântica 
quanto astrofísica abrangem leis, princípios e incóg-
nitas a serem debatidos e incessantemente questio-
nados. Todos esses conhecimentos são portas abertas 
de motivação no processo de ensino-aprendizagem.
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Por meio do filme, os estudantes já despertaram 
para os foguetes e para o espaço sideral. Ao realizar 
o relatório do filme, a leitura e a escrita foram neces-
sárias e, conforme Vygotsky, apud Ivic (2010), em 

“pensamento e linguagem”,

A razão disso é o fato de que este meio contém 
em si um modelo de análise das realidades 
(análise em unidades distintas, linearidade e 
temporalidade de organização dos pensamen-
tos, perda de sentido da totalidade, etc.) e das 
técnicas psicológicas, em particular, a amplia-
ção do poder da memória que, consequen-
temente, provoca as mudanças das relações 
entre a memória e o pensamento, etc. Assim, 
tendo acesso à língua escrita, o indivíduo se 
apropria de técnicas psicológicas oferecidas 
por sua cultura, que se tornam suas “técnicas 
interiores” (IVIC, 2010, p.22)

Assim, escrever exercita a linguagem interior 
e promove aprendizagens múltiplas. Em seguida, 
propôs-se um planejamento para uma base de lança-
mento de foguetes que pudesse promover eficiên-
cia num lançamento de foguetes, semelhante aos da 
figura a seguir.

Figura 2 - Bases de lançamentos de foguetes

Fonte: SILVA, 2016, p.2.
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Nesse momento houve interações, exercício da 
criatividade e concorrência. Até os estudantes mais intro-
vertidos deram o seu palpite. Iniciou-se um progresso na 
formação do sujeito, pois o estudante de perfil inibido 
interagiu com outros estudantes e isso encorajou a parti-
cipação de todos nas atividades subsequentes, inclusive 
efetivação da inclusão.

Vale lembrar o caso de uma estudante que, tendo 
o material em mãos, não acreditou no seu projeto de 
base de lançamento de foguetes e, no entanto, cons-
truiu o aparato. Quando iniciou o processo de interações 
experimentais, em que as bases e os foguetes foram 
testados, houve uma surpresa na eficiência do lança-
mento, pois conseguiram já no primeiro lançamento 
um bom resultado. Grande foi a euforia e o processo 
de interação, fazendo-os sentir a sua existência e o seu 
protagonismo.

Na fase de testes, nos lançamentos dos foguetes, 
muitos se preocupavam em observar o voo dos seus 
foguetes artesanais e verificar se a aerodinâmica foi 
bem construída, o que de certo modo instigou o exer-
cício da atenção e da observação.

Considerações finais

Fundamentado na teoria da Formação social da 
mente, de Vigotski (2003) e, no pensamento de lingua-
gem de Vygotsky(1993), foi possível envolver os estu-
dantes em diferentes processos de interação, entre 
eles, interações de astronomia, interações de planeja-
mento de bases de lançamentos de foguetes e de cons-
trução de foguetes, interações de testes de lançamentos 
e correções de variáveis influenciadoras no voo dos 
foguetes, interações de aplicação do conhecimento, etc. 
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Cabe salientar que a abordagem no âmbito da teoria de 
forças sem que os aprendizes conhecessem as leis de 
Newton, permitiu a tomada e retomada desse conceito, 
pois quando ocorreu a elucidação das Leis da dinâ-
mica newtoniana o conceito ficou fortalecido. O mesmo 
ocorreu com o conceito de massa, de aceleração, de 
vetores e de movimento.

As limitações são nítidas nos jovens da socie-
dade atual, pois os que não trabalham e apenas estu-
dam, permanecem mais tempo envolvidos nas redes 
sociais, o que leva a uma ineficácia do fazer mecânico, 
do modo como seguram objetos, ferramentas de cortar, 
de apertar, de serrar etc. Desse modo, o projeto em 
questão oportuniza o uso de tais ferramentas, necessi-
tando raciocínio e, até mesmo, conhecimento das peças 
envolvidas na construção das bases de lançamento de 
foguetes. Logo as interações de construção, seja com o 
sujeito que está próximo e com o objeto (tubos, manô-
metro, adesivos plásticos, madeira, serras, pregos, para-
fusos), liberta os estudantes do cárcere em que vivem 
cotidianamente nas redes sociais e abre um novo olhar.

O projeto de ensino facilitou o processo de 
ensino-aprendizagem por se tornar mais significativo 
para grande parte dos estudantes, instigando-os à 
pesquisa. No decorrer do desenvolvimento do projeto, 
incitou novas ideias as quais conduziram a projetos 
de pesquisa. Por exemplo: como as aulas de química 
podem ser contextualizadas em fenômenos celes-
tes? Que professores das áreas técnicas recorrem 
aos conhecimentos de astronomia em suas ativida-
des de ensino? Que outras tecnologias, para uso na 
sociedade ou mesmo na sala de aula, ou materiais 
didáticos-pedagógicos podem ser desenvolvidos 
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por intermédio dos aparatos utilizados no projeto de 
ensino de foguetes e de astronomia?

Portanto, de modo geral, os conteúdos foram mais 
significativos para estudantes e professores, a SD foi 
desfragmentada, não linear, contextualizada e permi-
tiu a potencialização da conceituação, construção de 
conceitos por meio de relação de um conceito com 
outro num processo de inter-relação. Desenvolveu-se 
repleta de experimentos, de uso de tecnologias como 
o aplicativo de visualização do espaço, de construção 
de relatórios de atividades e até com o uso das redes 
sociais em que os estudantes tanto se envolvem.

O projeto despertou em alguns estudantes a 
iniciativa da autoria e em outros, menos diligente, a 
abertura para a socialização. Também criou ambientes 
de diálogos conscientes e potencializou a confiança 
entre estudante-estudante e estudante-professor.
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Resumo

Trabalhos interdisciplinares em cursos superiores 
de graduação e pós-graduação são menos comuns que 
no nível básico de ensino. Entretanto, ações conjun-
tas entre docentes e estímulo a uma aprendizagem 
mais abrangente e significativa podem ser uma ferra-
menta importante para uma formação profissional 
diferenciada. Neste texto, relatamos um trabalho desen-
volvido em 2018, com alunos do 2º período de Enge-
nharia Agronômica do IFTM Campus Uberlândia. Como 
proposta, 6 docentes de 4 unidades curriculares orien-
taram trabalhos de pesquisa bibliográfica e elaboração 
de um artigo de revisão, com temas que envolvessem 
de forma interdisciplinar pelo menos dois conteúdos 
relacionados às unidades curriculares envolvidas. Os 
resultados foram considerados satisfatórios por parte 
dos docentes, pois todos os alunos apresentaram uma 
proposta válida, redigindo um artigo de minirrevisão e 
fazendo uma exposição oral. Por parte dos estudantes, 
1 Doutora em Agronomia – Ciência do Solo. Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFTM 
Campus Uberlândia).
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(IFTM Campus Uberlândia).
3 Doutora em Genética e Melhoramento de Plantas. Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(IFTM Campus Uberlândia).
4 Mestre em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - 
substituto (IFTM Campus Uberlândia).
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a autoavaliação mostrou que mais de 90% considera-
ram sua participação boa ou excelente, uma vez que 
conseguiram, ao longo do desenvolvimento do trabalho, 
tanto atingir os objetivos propostos quanto superar as 
próprias expectativas iniciais. Tais resultados evidenciam 
que a metodologia aqui tratada propiciou a construção 
do conhecimento por meio de um processo de diálogo 
e interação entre os quatro diferentes campos do saber, 
permitindo que os objetivos fossem atingidos.

Palavras-chave: artigos de minirrevisão; contextua-
lização; educação superior; formação profissional; 
pesquisa no ensino.

Introdução

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) define-se 
como uma “instituição de educação superior, básica 
e profissional, pluricurricular e multicampi” (BRASIL, 
2008) e revisa continuamente a sua missão, visão e, 
principalmente, objetivos, metas e ações por meio de 
um instrumento técnico-político denominado Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI).

O PDI do IFTM estabelece ainda que os seus 
princípios norteadores e a sua concepção metodoló-
gica são pautados nos princípios da interdisciplinari-
dade, da relação teoria e prática, da contextualização 
e da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão, de forma a garantir a identidade pedagó-
gica e institucional, respeitadas as especificidades dos 
campi que o compõem (IFTM, 2019).

Para possibilitar essa contextualização baseada em 
interdisciplinaridade o mesmo documento conclui que
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o ato de ensinar não pode restringir-se a uma 
questão de transferir conhecimentos ou a um 
simples processo de transmissão de conteúdo. 
Muito além disso, implica em trabalhar modos 
de raciocinar, de refletir, de interpretar, de 
compreender e de intervir. Pressupõe ação do 
sujeito, pois o estudante, agente construtor do 
próprio conhecimento, ao aprender, estabelece 
relações entre os diversos saberes, podendo 
produzir novos saberes (IFTM, 2019).

Nesse sentido, entende-se que aprender não signi-
fica apenas acumular conteúdos, mas, sim, apropriar-se 
de novos conceitos e inter-relações que advêm das 
ações promotoras de discussões e de implementação 
de práticas pedagógicas transformadoras por parte 
das instituições. Entretanto, não é o que se observa 
usualmente na prática.

Gattás e Furegato (2007) afirmam que o atual 
sistema educacional universitário tem seus projetos 
pedagógicos fragmentados, baseados em um modelo 
que permite a divisão do saber representado pela 
disciplina e, nessa formatação, sua estrutura organi-
zacional é crivada por áreas de conhecimento isola-
das, que não se comunicam umas com os outras, o 
mesmo acontecendo com os professores, que não 
compartilham experiências e vivências. Esse fato já 
era apontado por Freire (1992), o qual afirma que a 
prática educativa tradicional reprime a criatividade e 
o diálogo comunicativo.

Com isso, observamos com frequência que, no 
ensino superior, os professores, no esforço de levar 
seus alunos a aprender, fazem-no de maneira a dar 
importância ao conteúdo em si, e não à sua interliga-
ção com a situação da qual emerge, gerando, assim, 
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a clássica dissociação entre teoria e prática (SILVA; 
TAVARES, 2005).

Esse fato se contrapõe com a expectativa da 
sociedade e, nesse sentido, segundo Favarão e Araújo 
(2004), a sociedade atual exige que a universidade e 
as demais instituições que ofertam ensino superior não 
somente capacitem os acadêmicos para futuras habi-
litações nas especializações tradicionais, mas, prin-
cipalmente, que tenham em vista a formação deles 
para desenvolver suas competências e habilidades 
em função de novos saberes que se produzem e que 
exigem um novo tipo de profissional.

Segundo diversos autores (ARAÚJO, 2002 e 
2003; COLOM, 2004; FAZENDA, 1998 e 2008; LÜCK, 
2008 e 2010; MORENO, 1998 e 1999; MORIN, 2010; 
PATARO, 2008), quando se consegue superar a 
fragmentação do ensino, formatado em disciplinas, 
chega-se à formação integral dos alunos para exer-
cerem criticamente a cidadania, mediante uma visão 
global do mundo, favorecendo o enfrentamento de 
problemas complexos.

Considerando que, no campo conceitual, a 
interdisciplinaridade será sempre uma reação alter-
nativa à abordagem disciplinar normalizadora (seja 
no ensino ou na pesquisa) dos diversos objetos de 
estudo, podemos perceber que a ideia de interdiscipli-
naridade também promove a interligação de saberes 
e é capaz de provocar mudanças nos atuais modelos 
de ciência, pois pressupõe que as disciplinas isoladas 
já não oferecem respostas satisfatórias aos problemas 
contemporâneos (ARAÚJO, 2003).

No contexto do ensino, a interdisciplinaridade é 
vista como um processo que envolve a integração e o 
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engajamento de educadores. Trata-se de trabalho cole-
tivo, com interação dos componentes curriculares entre 
si e com a realidade que, certamente contribuirá para a 
almejada formação integral. Segundo afirmam Gattás 
e Furegato (2007), o processo de construção da inter-
disciplinaridade é uma tarefa difícil. Há dificuldades em 
se conviver com a diversidade e com as inseguranças 
que permeiam esse tipo de abordagem, principalmente 
para a grande maioria dos docentes que não se capa-
citaram para isso.

Para Japiassu (1976), a interdisciplinaridade 
pode ser entendida através das relações de interde-
pendências e de conexões recíprocas, rompendo as 
fronteiras disciplinares; caracteriza-se pela intensidade 
das trocas entre especialistas e pelo grau de integra-
ção real das disciplinas, em um mesmo projeto de 
pesquisa ou trabalho.

Para Silva e Tavares (2005), as propostas peda-
gógicas que possibilitem a interdisciplinaridade são 
essenciais para tornar o processo ensino/aprendiza-
gem mais dinâmicos, possibilitando uma articulação e 
contextualização dos conteúdos a serem desenvolvi-
dos em sala de aula, para que o aluno possa construir 
suas próprias competências, seu próprio conheci-
mento sobre os assuntos de determinada disciplina/
componente curricular e relacioná-la com as outras 
áreas do conhecimento.

Pela importância do exposto e visando diminuir 
o efeito limitador do processo ensino/aprendizagem 
ocasionado pela fragmentação das matrizes curricula-
res atualmente organizadas em “unidades curriculares” 
praticada no Projeto Pedagógico do Curso de Enge-
nharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia, o 
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desenvolvimento de ações ou propostas pedagógicas 
que possibilitem a interdisciplinaridade, como prevista 
em seu PDI, são essenciais. Desse modo, o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar os resultados 
de uma proposta de ação coletiva de articulação e 
contextualização de conteúdos de quatro componen-
tes curriculares do curso de Engenharia Agronômica 
do IFTM Campus Uberlândia por meio de um projeto 
de ensino.

Proposta metodológica para o desenvolvimento do 
trabalho interdisciplinar

A proposta de trabalho interdisciplinar surgiu 
como uma forma de evidenciar para os estudantes 
a aplicação dos conhecimentos abordados em cada 
uma das unidades curriculares envolvidas, a saber: 
Morfologia e Sistemática Vegetal; Fundamentos de 
Química Orgânica; Informática Aplicada e Zoologia, 
todas ofertadas no 2º período do curso de Engenha-
ria Agronômica do IFTM Campus Uberlândia. O traba-
lho foi desenvolvido no 2º semestre de 2018, em uma 
turma com 37 estudantes e com a participação de 6 
docentes, atuantes em 4 unidades curriculares.

A proposta lançada para os estudantes foi a de 
desenvolverem em grupos um artigo de mini-revisão, 
a partir de pesquisa bibliográfica com tema interdis-
ciplinar de interesse do grupo. Como requisitos, cada 
grupo deveria buscar um tema que envolvesse pelo 
menos duas unidades curriculares para apresentar 
de forma escrita (artigo) e oral. Entre as habilidades 
a serem avaliadas, considerou-se a capacidade de 
estabelecer as ligações entre os conceitos e as áreas 
das unidades curriculares. Para o desenvolvimento da 
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pesquisa, cada grupo foi orientado a pesquisar o tema 
escolhido na internet, em bases de dados de artigos 
científicos (como Scielo, Google Acadêmico, Scopus, 
Science Direct, entre outros), a partir de palavras-chave 
previamente escolhidas, tanto em português quanto 
em inglês. Também houve orientação para que a busca 
fosse em artigos com menos de 10 anos de publicação 
(preferencialmente). Após a primeira busca por artigos, 
foram orientados a ler os resumos e selecionar (filtrar) 
apenas 8 a 10 artigos mais interessantes/focados para 
elaboração e redação do artigo de revisão. Terminado 
o prazo de elaboração, com espaços de tempo dedi-
cados à orientação de cada grupo de estudantes, os 
artigos foram entregues para uma pré-correção. Essa 
etapa durou cerca de 60 dias, entre os meses de agosto 
e outubro. Com a pré-correção pretendeu-se minimizar 
a entrega de trabalhos com qualidade muito aquém das 
solicitações (e expectativas), o que poderia resultar em 
notas baixas na avaliação final. Na devolutiva dada aos 
estudantes com base no artigo redigido, eles foram (re)
orientados quanto a desvios do tema proposto, neces-
sidade de interrelações, novos enfoques que poderiam 
ser explorados, problemas com formatação, referên-
cias, qualidade das figuras apresentadas, elaboração 
de legendas, entre outras. Um novo prazo de cerca de 
15 dias foi dado para as correções e preparo da apre-
sentação oral.

Após a reelaboração do artigo de revisão e ou 
suas correções, os grupos prepararam uma apresen-
tação oral para toda a turma, que foi realizada no mês 
de novembro de 2018.

Os estudantes foram orientados quanto aos crité-
rios de avaliação, tanto da parte escrita quanto da parte 
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oral do trabalho. A atribuição de pontuação foi feita em 
quatro eixos principais (Quadro 1).

Quadro 1 - Forma de avaliação do trabalho interdisciplinar, em 100%

Artigo (parte escrita, 50%): a parte escrita do trabalho deveria 
ser entregue no padrão de uma revista, formatado e com todos 
os elementos obrigatórios em uma publicação: título, resumo, 
palavras-chave, introdução, material e métodos, resultados e 
discussão e referências.

Abordagem integrada de pelo menos 2 conteúdos (20%): a 
abordagem integrada dos conteúdos deveria permear a redação 
do artigo. Entre os conteúdos envolvidos na proposta, pelo menos 
dois deles deveriam estar presentes no texto apresentado.

Qualidade da apresentação oral e domínio do conteúdo de 
apresentação (20%): para parte oral os alunos foram orienta-
dos a elaborarem slides com figuras de boa qualidade, primando 
pela discussão dos pontos chave do trabalho (interdisciplinari-
dade). Deveriam apresentar pouco texto, fontes grandes e uma 
sequência lógica como a apresentada na parte escrita.

Participação ativa de todos os integrantes do grupo (10%): 
embora a participação ativa dos estudantes não fosse possível 
de ser verificada em tempo integral, a previsão de atendimentos 
para dúvidas e a presença na apresentação oral seriam avaliadas.

Fonte: Os autores.

Os docentes envolvidos na ação estiveram presen-
tes coletivamente nas avaliações e a nota final atribuída 
foi uma média das atribuições de cada um. Para cada 
uma das unidades curriculares a pontuação atribuída foi 
distinta: Fundamentos de Química Orgânica e Zoologia - 
30% da nota total do semestre; Morfologia e Sistemática 
Vegetal - 15%, Informática Aplicada - 5%. Imediatamente 
após cada apresentação houve interação entre os docen-
tes, estudantes apresentadores e estudantes que assis-
tiam às apresentações, em discussões acerca dos temas 
apresentados.

Cada estudante também participou de uma avalia-
ção sobre o desenvolvimento das pesquisas, redação 
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do texto e apresentação final (individualmente). Essa 
avaliação foi orientada por um questionário, com ques-
tões abertas e fechadas (Quadro 2).

Quadro 2 - Questões respondidas pelos estudantes que participaram do 
projeto, para autoavaliação da sua participação e da contribuição 
do trabalho para sua formação

Questões abertas:

1. Resuma, em uma frase ou parágrafo, as interações explici-
tadas pelo trabalho interdisciplinar;

2. De alguma forma, o trabalho contribuiu para melhorar o seu 
entendimento em alguma das disciplinas envolvidas, ou em 
mais de uma delas? Explique;

3. Há algum outro tema do seu conhecimento que gostaria de 
estudar, ainda relacionando os conteúdos propostos nesse 
trabalho?;

4. Tem alguma sugestão para contribuir com outras turmas?;
5. Nota final (atribua um percentual entre 0 e 100% para o 

trabalho do seu grupo, incluindo parte escrita e parte oral).

Questões fechadas, com alternativas excelente, boa, regular, 
fraca ou não participei:

1. Minha participação no trabalho foi;
2. O trabalho apresentado pelo meu grupo atingiu os objetivos 

propostos de forma;
3. A contribuição do trabalho para minha formação5 (em relação a 

qualquer dos aspectos relativos ao trabalho como pesquisa, inter-
pretação, análise de textos, elaboração de sínteses e redação) foi.

Fonte: Os autores.

Todas as etapas do trabalho foram consideradas 
importantes para o desfecho das apresentações orais 
e escritas. Na primeira etapa da proposta, que envolve 
tanto a concepção e definições dos eixos norteadores 
pelos docentes quanto a exposição para os estudan-
tes, destacamos que houve uma fase de “acolhimento” 
da ideia. Isso porque não tínhamos um modelo tal 
como proposto para servir de exemplo. Então, cada 

5 Para essa pergunta, a alternativa “Excelente” foi substituída por “Acima das expectativas em relação ao 
início do trabalho”.
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grupo precisou absorver a ideia e buscar um tema 
de interesse, no qual pudessem trazer ideias iniciais 
de integração, mesmo antes de iniciarem a pesquisa 
bibliográfica. Nessa fase, os docentes se empenharam 
em reforçar nas aulas a importância e a abrangência 
do que estava sendo proposto.

Na sequência, começaram os atendimentos aos 
grupos e auxílio para que buscassem mais aspectos 
relacionados ao tema escolhido, enfatizando aspectos 
do conhecimento da área de Química Orgânica, Zoolo-
gia, Morfologia e Sistemática Vegetal que poderiam 
ser abordados e fazer com que o objetivo proposto 
fosse alcançado. A maioria dos estudantes mostrou 
dificuldade para visualizar inter-relações, necessitando 
da orientação dos docentes para buscar mais possibi-
lidades. Uma das razões para essa observação pode 
ser o período em que os alunos se encontravam (2º 
período, 1º ano) e o envolvimento de unidades curri-
culares básicas dentro do curso, ou seja, os discentes 
ainda possuíam pouco conhecimento da área técnica, 
que possivelmente demandaria a mobilização de 
conhecimentos básicos. É importante frisar que entre 
os alunos que demonstraram mais habilidade para 
correlacionar os assuntos estavam os egressos do 
IFTM do Campus Uberlândia, de cursos Técnicos em 
Agropecuária, pois já traziam experiências interdisci-
plinares na sua formação de nível médio.

Considerações sobre o trabalho desenvolvido

Como resultado do trabalho, apresentamos o 
Quadro 3, com dados das pesquisas bibliográficas 
realizadas.
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Quadro 3 - Títulos dos artigos (T) e palavras-chave (PC) das pesquisas de 
revisão bibliográfica realizadas por alunos do 2º período de 
Engenharia Agronômica do IFTM, G = Nº do grupo (referên-
cia); E/G = Número de estudantes por grupo

G E/G Título do artigo de revisão e palavras-chave

1 04

(T) Efeito da secreção do feromônio de alarme em 
formigas cortadeiras do gênero Atta e Acromyrmex. 
(PC) Formigas cortadeiras, feromônios, feromônios 
de alerta.

2 04

(T) Óleo de neem (Azadirachta indica) na agricultura. 
(PC) Neem, óleo de neem, Azadirachta indica, controle, 
pragas X neem, obtenção, fungos, controle biológico, 
óleo de neem na agricultura.

3 04 (T) Relação entre Eucalyptus ssp e saúvas. (PC) Euca-
lipto, alelopatia, saúva.

4 04
(T) Maracujá (Passiflora edulis) e sua polinização 
pela abelha mamangava (Bombus). (PC) Polinização, 
maracujá amarelo, mamangava.

5 04
(T) Manejo de pastagens para alimentação bovina. (PC) 
Bovinocultura, lignina, celulose, digestão de celulose, 
microrganimos do rúmen e digestão ruminal.

6 05
(T) Efeito do tanino na alimentação de ruminantes e 
não-ruminantes. (PC) Sorgo, Disgestibilidade, Impala-
tabilidade, Nutrição, Aves Domésticas, Gado bovino.

7 04 (T) Diabrotica speciosa e a soja. (PC) Diabrotica 
speciosa e soja.

8 04

(T) Pulverização eletrostática: a revolução na apli-
cação de agrotóxicos e seu controle na Spodoptera 
frugiperda. (PC) Agrotóxicos, pulverização, insetici-
das, lagarta do cartucho e lannate.

9 04 (T) Irrigação integrada. (PC) Irrigação, manejo, fertir-
rigação, defensivos via irrigação

Fonte: Os autores.

Foram apresentados nove artigos e todos os 
discentes expuseram oralmente suas propostas. 
Conforme ilustrado na Figura 1, houve interação entre 
pelo menos duas disciplinas em todas as apresenta-
ções.
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Figura 1 - Aspectos interdisciplinares destacados em cada artigo. Os núme-
ros indicam o grupo de estudantes (relacionados no Quadro 3)

Fonte: Os autores.

Foi possível perceber entre os trabalhos dife-
rentes níveis de integração entre as disciplinas, bem 
como diferentes graus de profundidade alcança-
dos pelos artigos apresentados. Entre os trabalhos 
mais elaborados, destacaram-se “O efeito do tanino 
na alimentação de ruminantes e não ruminantes”, “O 
óleo de neem (Azadirachta indica) na agricultura” e 

“Diabrotica speciosa e a soja”. O destaque para essas 
pesquisas começa pela presença evidente de relações 
entre as disciplinas, além da sua aplicação e importân-
cia na agricultura, envolvendo aspectos econômicos 
e sociais, os quais não haviam sido solicitados inicial-
mente. Entre esses três trabalhos destaque, o primeiro 
e mais bem avaliado pelos docentes foi também o que 
apresentou maior número percentual de artigos cien-
tíficos na revisão.

A análise das referências apresentadas em 
cada artigo (Tabela 1) revela que foram usadas 165 
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referências em 9 trabalhos apresentados. A maioria 
delas (87, correspondendo a 52,7%) são fontes não 
acadêmicas, revistas, artigos de revistas técnicas, arti-
gos de jornais e algumas dissertações ou teses. Em 2 
dos trabalhos com maior número de referências foi 
utilizada maior quantidade de periódicos e livros. No 
entanto, em alguns, as referências eram de capítulos 
de um mesmo livro. O uso de normas técnicas, arti-
gos de revistas de empresas, artigos de blogs, anais e 
resumos de congressos foi muito frequente. Problemas 
na padronização da citação foram comuns, o que nos 
indica que o critério do rigor acadêmico necessário a 
uma publicação em periódicos não foi atendido pela 
maioria dos trabalhos, embora tenha sido recomen-
dado nas orientações para sua elaboração.

Tabela 1 - Análise das referências citadas nos artigos dos estudantes. 
RC (Referências citadas), RP (Referências de periódicos), RL 
(Referências de livros), OR (Referências de outra natureza), 
em números absolutos (N) e em percentual (%)

Grupos RC
RP RL OR

N % N % N %

1 34 20 58,8 10 29,4 4 11,8

2 8 0 0,0 0 0,0 8 100,0

3 17 1 5,9 1 5,9 15 88,2

4 19 6 31,6 0 0,0 13 68,4

5 10 0 0,0 0 0,0 10 100,0

6 37 24 64,9 4 10,8 10 27,0

7 21 7 33,3 1 4,8 13 61,9

8 12 3 25,0 0 0,0 9 75,0

9 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4

Totais 165 62 37,6 17 10,3 87 52,7

Fonte: Os autores.

Entre o corpo docente, almejávamos que as 
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pesquisas pudessem ser divulgadas por meios acadê-
micos formais, tais como congressos ou periódicos. Para 
essa turma, passados 8 meses do encerramento do traba-
lho, nenhum deles foi enviado para avaliação. Isso reflete, 
de uma certa forma, a falta de visão por parte dos estu-
dantes da importância do exercício da redação científica, 
que não é algo natural e a maioria não tem oportunidade 
para esse exercício em períodos tão baixos da gradua-
ção. Embora tenhamos um evento da área agronômica 
no campus, o qual aceitou receber trabalhos oriundos de 
projetos interdisciplinares desenvolvidos internamente, 
novamente nenhum trabalho foi submetido.

Em relação às percepções apontadas pelos estu-
dantes no questionário de feedback individual, obti-
vemos mais de 90% de repostas “Boa” e “Excelente” 
para as 3 questões fechadas (Figura 2), o que indica que 
os alunos participaram ativamente do trabalho (Minha 
participação foi…), atingiram os objetivos (Atingimos 
os objetivos de forma…) e ainda apontam como posi-
tiva a contribuição do trabalho para sua formação (A 
contribuição do trabalho para minha formação foi…). 
Nessa última pergunta, destacamos que apenas um estu-
dante julgou que a contribuição foi regular e é possível 
que ele seja também um que teve a participação regu-
lar (no seu próprio julgamento). Entre os demais estu-
dantes, 65% avaliaram como uma contribuição “acima 
das expectativas em relação ao início do trabalho”, o 
que revela muita importância de acordo com a visão 
dos próprios estudantes. Entendemos que a elabora-
ção do trabalho cumpriu o objetivo inicial de eviden-
ciar para os estudantes as inter-relações não apenas 
de conteúdo, mas as visões /observações /comentá-
rios diferentes de cada docente frente às apresentações, 
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em função das formações básicas de cada um. Além 
disso, ficou evidente para os estudantes como é possí-
vel que um complemente e/ou melhore o que o outro 
fez, mostrando a importância das construções coletivas 
também entre os docentes.

Figura 2 - Resultados do questionário de feedback dos alunos em relação 
às três questões fechadas (100% = 37 alunos)

Fonte: Os autores.

Quadro 4 - Respostas selecionadas dos estudantes para a questão 1 
aberta da autoavaliação: Resuma em uma frase ou parágrafo 
as interações explicitadas pelo trabalho interdisciplinar

Grupos
Respostas Selecionadas

Respostas Específicas

1
O objetivo do trabalho foi mostrar a utilização da 
pulverização eletrostática no controle da lagarta 
do cartucho com a aplicação do inseticida Lannate.

2
Abordamos como são feitas as comunicações das 
formigas, o que cada uma faz (responsável), seus 
alimentos e os métodos de controle.

3 A irrigação integrada ajudando no combate de 
pragas e na economia de água no mundo.

4
Foi explicitado características da planta envolvida 
e características da sua atuação na produção da 
cultura em ação às pragas.
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5 A importância da abelha mamangava na polinização 
do maracujá.

6 Foi analisado a interação da soja com a Diabrotica 
o que atrai e a características de morfologia

7 O trabalho feito mostra algumas características do 
eucalipto e das formigas saúvas e sua relação.

8

As interações abordadas pelo grupo foi tanino 
no sorgo, efeito do tanino em ruminantes e aves, 
composição química do tanino, morfologia dos 
animais citados e do sorgo.

9
Envolve zoologia, morfologia e química, pois 
aborda a estrutura das forrageiras, os microrganis-
mos e a estrutura química.

Respostas Gerais

2 Conhecimento e aprendizado integrando diferen-
tes disciplinas dentro de um assunto específico

3 Aprendizado prático e promissor, contendo emba-
samento teórico.

4

O trabalho interdisciplinar tem uma grande impor-
tância, pois mostra de uma forma mais prática a 
interação que há entre as disciplinas, sejam elas 
químicas ou biológicas

5
A busca de um conhecimento mais amplo por meio 
da interação de diversas disciplinas e suas matérias 
relacionadas ao trabalho aplicado.

7
A troca de conhecimento através das pesquisas 
feitas pelos alunos foi de alta relevância para a 
ampliação de conhecimento.

8
O trabalho contribui para a melhor compreensão 
dos métodos de alimentação dos animais e conse-
quências causadas pelos produtos.

Fonte: Os autores.

Essa questão foi respondida por todos os inte-
grantes de cada grupo e selecionamos respostas repre-
sentativas que foram divididas em dois grupos, os 
quais chamamos de respostas específicas e respostas 
gerais (Quadro 4). Percebemos que o entendimento da 
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pergunta não foi o mesmo por todos os estudantes nem 
mesmo dentro do mesmo grupo. Alguns estudantes 
responderam mais diretamente referindo-se entre a inte-
gração das disciplinas de Biologia, Química e Morfologia, 
referente aos temas estudados. Como pode ser obser-
vado no referido Quadro, outros estudantes apontaram 
a importância do trabalho interdisciplinar para melhor 
aprendizado bem como para a sua formação. Acredita-
mos que os dois conjuntos de respostas apontam que 
os objetivos desta ação integradora foram alcançados à 
medida que os estudantes conseguiram realizar as inte-
grações necessárias para a redação do trabalho bem 
como entenderam a importância do trabalho interdisci-
plinar para a sua formação.

Os benefícios observados e aqui relatados são 
corroborados por Gattás e Furegato (2007), que afir-
mam que a interdisciplinaridade pode ser entendida 
através das relações de interdependências e de cone-
xões recíprocas, rompendo as fronteiras disciplina-
res, uma vez que se caracteriza pela intensidade das 
trocas entre especialistas e pelo grau de integração 
real das disciplinas, no interior de um mesmo projeto 
de pesquisa ou trabalho. A construção interdisciplinar 
parte da premissa de um envolvimento de educadores 
na busca de soluções para os problemas relacionados 
ao ensino e à pesquisa.

Considerações finais

A organização dos currículos dos cursos de 
graduação preconizando a “disciplinarização” é a 
proposta de estudo da realidade pela ótica de uma 
única disciplina como se fosse o todo. Entendemos 
que o estudo fragmentado que as diferentes unidades 
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curriculares fazem da realidade é um processo neces-
sário para a constituição do conhecimento. Contudo, o 
estudo disciplinar não deve ser considerado suficiente 
e nem a única forma pela qual se deve conhecer a reali-
dade. Por isso, a proposta de ação interdisciplinar ora 
proposta buscou justamente quebrar este paradigma, 
ou seja, mostrar que os componentes curriculares se 
relacionam e se complementam e devem ser trabalha-
dos em conjunto para possibilitar ao aluno a visão do 
todo e não apenas a fragmentada.

O desenvolvimento das ciências e os avanços 
da tecnologia evidenciam a importância da interdis-
ciplinaridade no ensino, uma vez que o conhecimento 
se constrói num processo de interação entre os dife-
rentes campos do saber. Com isso, vemos a necessi-
dade de se romper com a tendência fragmentadora e 
desarticulada do conhecimento disciplinar, por meio 
da compreensão da importância da interação entre as 
diferentes áreas do saber.

Considerando que todas as unidades curriculares 
que formam as matrizes curriculares são indispensá-
veis para a formação dos bacharéis em suas respectivas 
áreas, a integração entre os conteúdos é fundamental 
para a qualidade da educação oferecida. Assim, a inter-
disciplinaridade vem sendo introduzida nas instituições 
que oferecem ensino superior por meio da realização 
de projetos e trabalhos integrados em diferentes cursos 
de graduação, reunindo os conteúdos trabalhados pela 
matriz curricular em cada período letivo. Contudo, há um 
número reduzido de trabalhos que discutem a interdis-
ciplinaridade no ensino superior, bem como os resulta-
dos dessas ações, o que justifica as pesquisas nessa área.

As ações propostas na metodologia aqui tratada, 
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a partir de um mesmo projeto de pesquisa/trabalho, 
privilegiaram a construção de um diálogo e o planeja-
mento conjunto entre as quatro disciplinas e os profes-
sores envolvidos possibilitando uma real cooperação e 
troca de informações na sala de aula. Nesta proposta, 
contextualizar se tornou uma postura frente ao 
ensino e partiu do saber dos alunos para desenvolver 
competências que possibilitassem ampliar este saber 
inicial, estimulando e motivando o aluno a ampliar esse 
conhecimento com autonomia.

Nesse sentido, entendemos que a ação cole-
tiva de articulação e contextualização de conteúdos 
dos quatro componentes curriculares envolvidos no 
projeto de ensino, possibilitou diversos benefícios na 
formação integral do aluno. Como as unidades curri-
culares “tradicionais” não perderam sua importância 
e sim foram vistas em suas relações de complemen-
taridade e interdependência, propiciou-se o desen-
volvimento das relações interpessoais do grupo; 
motivou-se o trabalho coletivo e a mudança de postura 
ou atitude dos estudantes envolvidos e ampliou-se a 
capacidade de analisar criticamente situações reais 
do cotidiano do engenheiro agrônomo. Isso demons-
trou para os alunos que esta formação não os capacita 
para uma especialidade, mas, sim, objetiva prepará-los 
para o “Mundo do Trabalho”, que envolve problemas 
complexos, amplos e globais da realidade.

Cabe a cada um de nós realizar novas reflexões 
sobre contextualização e interdisciplinaridade de 
conteúdos e propor alternativas aos desafios que nos 
são colocados hoje no âmbito da produção científica 
e da educação no ensino superior. Entendemos que 
este é o caminho.
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Resumo

O artigo apresenta um relato de experiência de 
uma ação formativa contínua de docentes, desenvol-
vida no Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus 
Uberlândia, promovida pelo Núcleo de Apoio Pedagó-
gico. A formação foi denominada “Ciclos de Estudos 
Reflexivos: A Docência na Educação Profissional e 
Tecnológica” aprofundada a partir de estudos refe-
rentes à metodologia da pesquisa colaborativa. Como 
aporte teórico, utilizamos os estudos sobre identidade 
profissional docente, desenvolvimento profissional 
docente, formação contínua de docentes e metodo-
logia da pesquisa colaborativa, respaldando-nos em 
conhecimentos de autores como Pimenta (2000), 
Marcelo Garcia (2009) e Ibiapina (2008). A utiliza-
ção dessa metodologia de formação contínua tem 
apresentado resultados exitosos na concretização 
dos objetivos propostos pelos grupos que se formam 
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consonantes com os princípios da colaboratividade 
e interdisciplinariedade, focados nas necessidades e 
especificidades formativas dos docentes participantes. 
Estudos de doutorado8 sobre a formação contínua de 
docentes foram realizados pela equipe do Núcleo de 
Apoio Pedagógico do Campus Uberlândia e trouxeram 
contribuições mais densas e registros mais detalhados 
da metodologia, bem como relatos dos participantes 
e dos mediadores sobre os processos formativos dos 
docentes e dos mediadores.

Palavras-chaves: Identidade Profissional Docente. 
Desenvolvimento Profissional Docente. Formação 
Contínua. Metodologia Colaborativa. Educação Profis-
sional e Tecnológica.

Introdução

A docência é uma profissão que, assim como as 
demais, exige formação. Não basta ter o domínio dos 
conhecimentos específicos da disciplina a ser minis-
trada, pois estes não se restringem apenas ao conheci-
mento técnico. É preciso um saber docente que envolva 
a dupla competência: a científica e a pedagógica, ou 
seja, as diferentes dimensões do trabalho docente. 
Nesse sentido, a formação contínua é condição essen-
cial para o bom desenvolvimento da profissão docente, 
em uma perspectiva reflexiva e preocupada com as 
várias dimensões do fazer pedagógico.

O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) do 
Instituto Federal Triângulo Mineiro (IFTM) - Campus 
Uberlândia, atento às demandas do corpo docente, reali-
zou ao longo dos anos de 2014 a 2018 levantamentos 
8 Tese de doutorado - “Tecendo colaborativamente a formação e o desenvolvimento profissional docente no 
IFTM: identidade, saberes e práticas”. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31278/3/
TececendoColabortivamenteFormacao.pdf>.

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31278/3/TececendoColabortivamenteFormacao.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31278/3/TececendoColabortivamenteFormacao.pdf
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junto aos professores no que se refere a suas necessida-
des de formação, por meio de questionários aplicados nas 
reuniões pedagógicas e através de um questionário mais 
detalhado feito por um Formulário do aplicativo Google 
Forms9, no ano de 2018, que contou com a participação 
considerável dos docentes do Campus Uberlândia, sendo 
que de um total de 83 docentes, 67 responderam ao ques-
tionário. Assim, verificamos que os docentes percebem a 
necessidade de formação contínua e de espaços de trocas 
de experiências para lidar com as diferentes temáticas que 
envolvem o trabalho docente.

Nos cursos técnicos e tecnológicos do IFTM - 
Campus Uberlândia, grande parte dos docentes são 
bacharéis; logo, não tiveram a formação específica 
para a docência, que se refere aos conhecimentos 
pedagógicos, essenciais para o desenvolvimento da 
prática de ensinar. Nesses cursos, também atuam 
docentes licenciados que possuem lacunas nos seus 
processos formativos, principalmente para atuar no 
ensino técnico e tecnológico. Assim, o NAP propôs 
um projeto de formação contínua que atendesse os 
anseios dos docentes do Campus Uberlândia, bem 
como contribuísse para a criação de uma cultura de 
espaços específicos de estudos sobre a profissão 
docente, propiciando trocas de experiências e refle-
xões sobre a prática profissional.

Diante disso, foi instituído o projeto “Ciclos de 
Estudos Reflexivos: a docência na Educação Profis-
sional e Tecnológica”, com o intuito de refletir sobre 
o exercício da docência na Educação Profissional e 
Tecnológica, possibilitando aos docentes repensarem 
suas atitudes profissionais, problematizando suas 
9 O Google Forms é uma ferramenta integrada ao Google Docs que permite a criação de formulários de 
pesquisa e questionários on-line. O aplicativo é oferecido gratuitamente pelo Google e permite a coleta e 
a organização das respostas de forma automática e em tempo real.
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ações práticas educativas, contribuindo para fomen-
tar reflexões críticas sobre a prática pedagógica.

A formação, nessa perspectiva, tem sido aprofun-
dada a partir de estudos referentes à metodologia da 
pesquisa colaborativa. O NAP do Campus Uberlândia 
encontrou nesta metodologia de pesquisa uma opor-
tunidade de desenvolver a formação contínua dos seus 
docentes. Como aporte teórico, utilizamos os estudos 
sobre identidade profissional docente, desenvolvimento 
profissional docente, formação contínua de docentes 
e metodologia da pesquisa colaborativa. Os princi-
pais autores utilizados foram: Pimenta (2000), Marcelo 
Garcia (2009) e Ibiapina (2008).

Os “Ciclos de Estudos Reflexivos” são entendidos 
como espaços efetivos de formação docente na pers-
pectiva apontada por Ibiapina (2008, p.72), ou seja, com 
a finalidade de desencadear “[...] processos formativos 
que servem de referencial para o aprendizado profissio-
nal e o desenvolvimento do conhecimento científico”. 
Por meio do aprofundamento teórico-crítico, da troca de 
experiências e de debates os participantes têm a opor-
tunidade de reelaborarem seus saberes, reconsiderarem 
suas crenças e práticas pedagógicas, dessa forma se 
reinventarem-se como docentes.

Segundo Aguiar e Ferreira, os Ciclos de Estudos 
Reflexivos constituem:

(...) um procedimento complexo de construção, 
(re)construção de conhecimento e do próprio 
processo cognoscitivo, uma vez que as análi-
ses e discussões neles vivenciadas oportu-
nizam, além da reconstrução dos saberes, a 
reconsideração de valores, crenças e objeti-
vos de ação, propiciando a opção por alterna-
tivas mais eficazes à solução dos problemas 
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vivenciados no cotidiano da prática pedagó-
gica (AGUIAR e FERREIRA,2007, p.76).

O projeto de formação docente foi desenvol-
vido em parceria com a Direção de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (DEPEX), da Coordenação Geral de Ensino 
(CGE) e do NAP. A DEPEX e a CGE asseguraram ao 
projeto recursos financeiros para pagamento de 
mediadores externos e demais auxílios que se fazem 
necessários durante a execução da ação formativa. Já 
o desenvolvimento da formação, incluindo o planeja-
mento, a organização e a mediação das sessões refle-
xivas, foi realizado pela equipe do NAP, composto 
pelas pedagogas e pela psicóloga da instituição.

Desenvolver a formação contínua dos docen-
tes é uma das atribuições do NAP e uma necessidade 
premente na realização de suas atividades, porém se 
tratou de um desafio para a equipe. O que facilitou o 
processo de construção e desenvolvimento do projeto 
foi o espírito de colaboração entre os membros do 
NAP, que perceberam nas diferenças pessoais, acadê-
micas e profissionais a potencialidade do trabalho em 
equipe.

A 1ª Edição do “Ciclo de Estudos Reflexivos” foi 
ofertada no segundo semestre de 2018, propiciando a 
formação contínua de 17 professores. Diversas temáticas 
foram estudadas e debatidas como: identidade profissio-
nal docente, identidade institucional, integração curricu-
lar, planejamento e avaliação da aprendizagem, interação 
professor-estudante, metodologias ativas e Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC’s), além de inclusão 
escolar e dificuldades de aprendizagem.

No primeiro semestre de 2019, foi ofertada 
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a 2ª Edição do “Ciclo de Estudos Reflexivos”, que 
reuniu um grupo composto por 13 professores. As 
temáticas estudadas e debatidas na 2ª Edição foram: 
identidade e papel do professor da Educação Profis-
sional e Tecnológica na perspectiva da integração 
e da interdisciplinaridade, formação e significa-
ção docente, resolução de conflitos e comunicação 
(professor/estudante, professor/professor e profes-
sor/equipe pedagógica), processos de ensino apren-
dizagem na perspectiva freiriana, metodologias 
ativas e processos neurofisiológicos aplicados ao 
ensino-aprendizagem, além do papel do professor 
na modernidade líquida.

A 3º Edição dos Ciclos de Estudos Reflexivos 
teve seu início no primeiro semestre de 2020, no 
entanto foi interrompida no momento em que se 
instalou o estudo emergencial remoto, em decorrên-
cia da pandemia COVID-19, decretada mundialmente 
pela Organização Mundial de Saúde – OMS, pois nessa 
formação são prezados momentos presenciais para 
o desenvolvimento efetivo da aproximação entre os 
participantes.

As temáticas estudadas nos “Ciclos de Estudos 
Reflexivos” foram mapeadas a partir do desenvolvi-
mento de rodas de conversa e/ou dinâmicas de grupo 
por meio do levantamento das necessidades formati-
vas do grupo que se constituiu. No decorrer das ações, 
são propiciados espaços de estudo e reflexão de refe-
renciais teóricos importantes sobre a educação e à 
docência na Educação Profissional e Tecnológica.

Sendo assim, para estudo e aprofundamento 
teórico das temáticas, foi organizado um material de 
apoio - artigos científicos, livros para leitura e produção 
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de registros escritos - com a finalidade de potenciali-
zar a elaboração de novos conceitos e novos saberes 
profissionais. Também foram convidados mediado-
res externos no caso em que o grupo entendeu como 
necessário e importante, para as contribuições nas 
reflexões sobre as temáticas propostas.

• Diante do exposto, os “Ciclos de Estudos Reflexivos” 
tem como objetivos:

• Refletir sobre a constituição da identidade profis-
sional docente e os sentidos de ser professor da 
Educação Profissional e Tecnológica;

• Investigar as necessidades formativas dos docentes 
para que a partir delas possa se realizar o levanta-
mento das temáticas a serem estudadas pelo grupo 
de docentes e mediadores;

• Promover espaços coletivos de reflexão sobre a prá-
tica pedagógica, por meio da troca de experiências 
e de estudos de referenciais teóricos, promovendo a 
unidade teoria-prática e possíveis modificações nas 
concepções de prática pedagógica;

• Possibilitar por meio da ação formativa a apro-
ximação da equipe pedagógica com as necessi-
dades reais dos docentes e, colaborativamente, 
desenvolver uma formação com os professores e 
não para os professores;

• Contribuir para a constituição de uma cultura de 
formação contínua e de desenvolvimento profis-
sional de docentes que atuam na Educação Pro-
fissional e Tecnológica.
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A formação docente sob a perspectiva colaborativa

A formação contínua de docentes é um dos 
condicionantes que validam o processo de constru-
ção da identidade profissional docente e desenvolvi-
mento profissional docente, conforme reitera Marcelo 
Garcia (2009, p. 11): “o desenvolvimento profissional 
é concebido como um processo colaborativo”. Com 
isso, os processos de formação contínua de docentes 
apresentam-se como um dos alicerces para fomentar a 
consciência crítica, o questionamento, a capacidade de 
reflexão e de intervenção, além de possibilitar a consoli-
dação da unidade teoria-prática, uma vez que a teoria e 
a prática não se excluem, complementam-se. Portanto, 
“refletir sobre a prática docente envolve tanto a neces-
sidade de rever a teoria quanto de desvelar as vicissitu-
des da ação docente” (IBIAPINA, 2008, p. 18).

A formação de professores só faz sentido se 
construída dentro da profissão e apropriada a partir 
da reflexão dos docentes sobre o seu próprio trabalho. 
Nóvoa (2009) comenta que, enquanto a formação de 
professores for tratada como uma injunção do exterior, 
empobrecerá as possibilidades de mudança no inte-
rior do campo profissional docente. Nesse sentido, a 
escola, como um espaço público e coletivo, que propi-
cia o desenvolvimento das pessoas, apresenta-se como 
o lócus privilegiado para a instituição de espaços de 
formação contínua de docentes.

Os “Ciclos de Estudos Reflexivos” têm como base 
metodológica a perspectiva da pesquisa colaborativa, 
o que proporciona ao mesmo tempo a construção de 
saberes e a formação contínua de docentes.

Pesquisa colaborativa é, no âmbito da 
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educação, atividade de co-produção de sabe-
res, de formação, reflexão e desenvolvimento 
profissional, realizada interativamente por 
pesquisadores e professores com o objetivo 
de transformar determinada realidade educa-
tiva (IBIAPINA, 2008, p.31).

As ações formativas devem considerar os 
docentes como sujeitos ativos, como intelectuais 
transformadores, como pesquisadores de sua própria 
prática, colaborando assim para que os processos 
de formação imprimam concepções e práticas que 
contribuam para transformar a educação e a valori-
zação da profissão docente.

Essas ações promovem um agir coletivo e cola-
borativo para a construção de um processo educativo, 
visto que a formação docente é também entendida 
como processo de aprendizagem da docência e deve 
considerar a instrumentalização teórica, não ignorando 
a prática e a experiência do professor. Nesse sentido, há 
que se criar possibilidades de confronto desses sabe-
res experienciais docentes com os aportes teóricos que 
permitem a elaboração de novos conceitos.

O projeto fundamentou-se na intermediação entre 
as necessidades reais dos professores e a equipe peda-
gógica/NAP que, a partir de um agir colaborativo, desen-
volveram uma formação com os professores e não para 
os professores. Essa aproximação desmitifica a afirma-
ção de que a equipe pedagógica deveria ser detentora 
de um saber didático-pedagógico absoluto ou setor que 
reproduz ou repassa informações e preceitos, bem como 
uma instância fiscalizadora do trabalho docente.

Salientamos que a equipe do NAP também enfrenta 
dificuldades e possui necessidades a serem desenvolvidas, 
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diversos desafios e obstáculos diários a serem supera-
dos. De fato, o NAP com a parceria da DEPEX e CGE 
é o responsável pela formação docente em serviço no 
contexto da instituição, no entanto, é importante que 
essa formação seja pautada em uma prática colabo-
rativa, pois assim a equipe pedagógica e os docentes 
passam a ter condições de buscar o aprimoramento 
coletivo no desempenho de cada função.

Etapas do processo formativo

Os “Ciclos de Estudos Reflexivos: a docência 
na Educação Profissional e Tecnológica” tem como 
premissa a importância da adesão voluntária dos parti-
cipantes. Segundo Aguiar e Ferreira (2007), sem essa 
adesão “os processos continuarão a ser inócuos. O 
professor poderá cumprir por obrigação, porém o fará 
contra sua necessidade” (p. 77).

Desse modo, o convite para a participação da 
ação formativa foi feito via e-mail da DEPEX contendo as 
informações mais importantes como: período da inscri-
ção, número de vagas, forma de seleção (realizada atra-
vés de sorteio), data do sorteio, data prevista de início e 
de término da formação, período de realização (matu-
tino ou vespertino), bem como a explicitação de que, 
por se tratar de uma formação em serviço, os docentes 
que participassem da formação teriam em seu horário 
de trabalho o período reservado para tal ação.

No primeiro dia da formação, apresentamos o 
projeto do “Ciclo de Estudos Reflexivos”, detalhando 
os objetivos, os fundamentos teóricos, e a metodolo-
gia, além de definir o cronograma de forma colabora-
tiva. A formação é composta pelas seguintes etapas: 
sessões reflexivas, sala de aula virtual, levantamento 
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das necessidades formativas, elemento estético, 
memórias reflexivas, contrato didático, café colabora-
tivo, cartas pedagógicas e carta aberta. Abaixo, deta-
lharemos como funciona cada etapa da formação.

Sessões reflexivas

Os “Ciclos de Estudos Reflexivos” são compostos 
por sessões reflexivas, que são espaços de “criação de 
novas relações entre teoria e prática, permitindo que o 
professor possa compreender o que, como e o porquê das 
suas ações. E principalmente, porque propicia condições 
do docente perceber que as opções afetam as práticas” 
(IBIAPINA, 2008, p. 97).

O cronograma das sessões reflexivas com a defi-
nição das datas, encontros semanais ou quinzenais, 
quais temáticas serão trabalhadas em cada sessão e o 
quantitativo de sessões é definido colaborativamente 
com o grupo de professores participantes, juntamente 
com os mediadores /membros do NAP. O tempo desti-
nado a cada seção tem sido de 3h30 minutos.

As sessões reflexivas são momentos de escuta, 
possibilidades de estabelecimento de um diálogo cola-
borativo, reflexivo e sem julgamentos. Docentes e media-
dores ocupam um espaço horizontal de diálogo, de troca 
de experiências e de ressignificação de novos conceitos, 
não havendo, assim, saberes com maior ou menor valia.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido caminhou 
rumo à construção de um ambiente de aprendizagem 
mútua, não em forma de um controle ou fiscalização do 
outro, mas em uma perspectiva de compartilhar sabe-
res e experiências, como defende Freire (1996, p. 23) 

“[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender”.
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A criatividade é um fator preponderante na 
organização das sessões reflexivas, pois no processo 
de ensino-aprendizagem aguçamos todos os nossos 
sentidos. Dessa forma, o modo como se organiza a 
identidade da formação, a sala, o café, os slides, os 
referenciais teóricos fazem toda a diferença.

Quando nos referimos ao processo criativo, deve-
mos entendê-lo de forma contextualizada, pensando em 
como as instituições de ensino podem promover condi-
ções sociais e objetivas para favorecer a criatividade dos 
professores. De acordo com a visão histórico-cultural, a 
criatividade é um processo que depende não somente 
de fatores biológicos que incidem sobre o desenvol-
vimento cerebral, mas os processos criativos ocorre-
rão também por meio de fatores sociais e culturais que 
favorecem que os indivíduos se tornem mais criativos 
(Oliveira e Lima, 2017; Vigotski, 2016).

Assim, acreditamos que as ações formativas na 
escola tornam-se um elemento institucional fundamen-
tal para estimular a criatividade dos docentes durante 
um processo de formação contínua, baseada em expe-
riências de colaboração mútua e imaginação criativa por 
parte destes.

Sala de aula virtual

Para facilitar a comunicação e a interação entre 
o grupo colaborativo, foi criada uma sala de aula virtual 
na plataforma Google Classroom10. Nela, a equipe do 
NAP postava os planejamentos das sessões reflexivas, 
os referenciais teóricos e/ou materiais de apoio, as ativi-
dades propostas e as memórias reflexivas. O uso dessa 

10 O Google Classroom é um aplicativo oferecido gratuitamente pelo Google que permite a criação de uma 
sala de aula virtual, proporcionando a interação entre professores e alunos.
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plataforma digital se mostrou um excelente instrumento 
didático-pedagógico para facilitar a organização da 
formação. No entanto, a equipe pedagógica percebeu 
a necessidade de melhorar e potencializar a interação 
que a ferramenta possibilita, visto que para os docen-
tes é uma ótima oportunidade de interação, troca de 
experiências, reflexões, além de aprender a utilizar uma 
ferramenta digital em suas aulas para trabalhar com uma 
geração que vive conectada.

Levantamento das necessidades formativas e conhe-
cimentos prévios dos docentes

Uma das etapas mais importantes do processo 
formativo proposto pelos “Ciclos de Estudos Reflexivos” 
é o levantamento das necessidades de formação do 
grupo que se constituiu. O ato de refletir sobre a prática 
e sobre a ação pedagógica está intimamente relacio-
nado ao reconhecimento das necessidades formativas 
por parte dos sujeitos que se dispõem a discutir o fazer 
pedagógico, que se propõem a falar sobre os desafios 
enfrentados e sobre os obstáculos a transpor.

As necessidades podem surgir ou a partir do 
contexto social que a originou, ou de um 
conjunto de aspirações formativas individuais 
expressas pelos professores que possuem o 
interesse de passar de um nível atual de conhe-
cimento para um outro superior, construído por 
meio de um estudo específico e sistemático que 
possibilite à condução da docência de forma 
mais profissional (IBIAPINA, 2008, p. 42).

Além do levantamento das necessidades forma-
tivas, é importante fazer junto aos docentes uma 
sondagem dos conhecimentos prévios, para que 
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possamos verificar as lacunas existentes na formação, 
bem com as potencialidades dos professores.

Nada começa da estaca zero, é de fundamen-
tal importância estimular a expressão dos 
conhecimentos prévios, visto que eles ajudam 
os docentes a perceber que todo conheci-
mento se liga às aquisições anteriores e se 
projeta na dinamização de novos avanços ou 
na construção de conceitos mais abrangen-
tes e, ao mesmo tempo, mais articulados com 
significados construídos socialmente. Esse 
movimento reflexivo cria condições para que 
o professor identifique qual o quadro teórico 
de referência que explica e, ao mesmo tempo, 
orienta a prática docente. Nesse sentido, 
reafirmo a necessidade de se conhecer os 
quadros teóricos construídos pelos professo-
res, visto que para motivar o processo refle-
xivo daquilo que está por trás das práticas 
adotadas por eles, é necessário desvelar os 
conceitos que as constituem e a teoria da 
qual deriva a crença na eficácia de tal prática 
(IBIAPINA, 2008, p. 44).

Esses levantamentos começam a ser trabalha-
dos desde a primeira sessão reflexiva, mas para que 
haja uma definição consensual do grupo, a relação das 
necessidades formativas e as expectativas relacionadas 
à formação, bem como os conhecimentos prévios são 
definidos a partir da segunda sessão. A metodologia 
utilizada é a seguinte:

1. Individualmente cada participante elenca suas 
necessidades formativas/ temáticas que gostaria 
de aprofundar e suas expectativas relacionadas 
à formação.
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2. Dividimos em quatro grupos de 3 a 5 pessoas de-
pendo do quantitativo de participantes e pedimos 
que em grupo conversem sobre as necessidades 
individuais e posteriormente definam as priorida-
des do grupo.

3. Após essa dinâmica, provavelmente teremos um 
quantitativo de quatro grupos de necessidades e 
solicitamos que um representante de cada grupo 
socialize com o grupo maior. Assim, com todas 
as necessidades dos quatro grupos socializadas, 
todos os participantes definem em conjunto as 
temáticas que irão compor aquele “Ciclo de Estu-
dos Reflexivos” e as datas em que ocorrerão cada 
encontro. Aproveitamos e definimos também os 
mediadores das sessões: os professores possuem 
conhecimentos prévios sobre diversas temáticas 
e podem colaborar com o grupo mediando ses-
sões e caso não seja possível todas as sessões se-
rem mediadas pelos participantes do grupo cola-
borativo, convidamos mediadores externos.

Na primeira e na segunda sessão reflexiva, traba-
lhamos com a temática identidade profissional docente 
e colocamos os professores para refletirem sobre o 
que é ser professor de um Instituto Federal. Pedimos 
que nesse momento de reflexão eles construam um 
crachá “Quem sou eu neste momento” e socializem 
com o grupo. Tal ação corrobora com Pimenta no que 
concerne a identidade profissional:

Uma identidade profissional se constrói, pois, a 
partir da significação social da profissão; da revi-
são constante dos significados sociais da profis-
são; da revisão das tradições. Mas, também, 
da reafirmação de práticas consagradas 
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culturalmente e que permanecem significati-
vas. Práticas que resistem a inovações porque 
prenhes de saberes válidos às necessidades 
da realidade. Do confronto entre as teorias e 
as práticas, da análise sistemática das práticas 
à luz das teorias existentes, da construção de 
novas teorias (PIMENTA, 2000, p. 19).

Contrato didático

Nos “Ciclos de Estudos Reflexivos” realizados, 
utilizamos uma metodologia de construção de um 
contrato didático colaborativo entre os docentes e 
mediadores para o bom andamento das sessões refle-
xivas. O Contrato Didático é um instrumento pedagó-
gico que possibilita a sistematização de regras visando 
orientar os encontros.

Elemento estético

A arte tem a real capacidade de fazer com que 
nossos sentidos sejam mobilizados, pois possibilita um 
mergulho no nosso mundo interior por meio do mundo 
exterior. Desse modo, a proposta feita ao grupo foi de 
que cada sessão reflexiva fosse iniciada com a apre-
sentação de um elemento estético (música, poema, 
pintura, conto, livro de literatura, qualquer elemento 
que aguçasse os sentidos).

Ao apresentarmos a proposta, destacamos a 
importância da dimensão estética da docência, rela-
cionada à sensibilidade, à emoção, à afetividade e que 
seria importante para aguçar as emoções para os diálo-
gos à luz dos referenciais teóricos. Inicialmente, delega-
mos a responsabilidade de trazer o elemento estético 
não apenas aos mediadores, mas também aos docentes, 
alternadamente, reafirmando a perspectiva colaborativa. 
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Porém, a equipe pedagógica percebeu a necessidade de 
aprimorar esse item, pois não conseguimos fazer com 
que o elemento estético partisse do grupo também, 
talvez pela proposta ser nova para eles.

Memórias reflexivas

As memórias reflexivas compõem o histórico de 
nossas sessões e são permeadas de muitos sentidos 
e sentimentos. Na 1ª Edição, pela inexperiência com a 
proposta colaborativa, as memórias foram realizadas 
pelos mediadores e lidas a todos na sessão seguinte para 
que pudessem fazer qualquer tipo de alteração (inserção 
e retirada de informação).

Já na 2ª Edição, a equipe pedagógica propôs que 
as memórias fossem coletivas, com o olhar de um ou 
mais participantes. Ao relatarem como transcorreu a 
sessão anterior, as memórias eram cheias de emoção 
tanto para aqueles que escreviam como também para 
aqueles que ouviam, se mostrando um excelente instru-
mento realizado colaborativamente.

Café colaborativo

As sessões reflexivas eram organizadas com 
muito cuidado e atenção, também no que se refere à 
oferta de um café (comidas e bebidas). Os participantes 
aderiram à proposta do café ser colaborativo e, a cada 
sessão, notava-se a preocupação e o zelo em sua orga-
nização. Era um momento de conversas descontraídas 
que promoviam a aproximação dos participantes.

Cartas pedagógicas

As cartas pedagógicas foi um instrumento 
utilizado pelo grupo como avaliação formativa, 



85

proporcionando a compreensão a respeito das temáti-
cas e dos pressupostos teórico-metodológicos desen-
volvidos ao longo das sessões reflexivas.

O exercício de escrever cartas pedagógicas contri-
bui para incentivar a prática de reflexão sobre o que se 
faz como docente, como se faz e porque se faz. Há diver-
sas e inúmeras formas de redigir as cartas pedagógicas, 
que se proponham a anunciar ou a denunciar algum fato 
a alguém individual, ou a um coletivo.

O ponto de partida para a produção de uma carta 
pedagógica é a intencionalidade, pois se trata de explici-
tar uma posição político-pedagógica que orienta nossas 
concepções e ações. Ao final do curso, cada docente 
participante elaborou sua carta pedagógica e realizamos 
um momento de socialização das mesmas.

Carta aberta

Durante a realização da 1ª Edição dos “Ciclos de 
Estudos Reflexivos” foi sugerido pelo grupo colabora-
tivo que nos encontros em que houvessem temáticas 
com sugestões relacionadas a melhorar o funciona-
mento do Campus, essas fossem registradas através 
de uma carta aberta a ser enviada à DEPEX, no final 
dos Ciclos, visando auxiliar na execução da gestão da 
Instituição. Dessa forma, nas duas edições realizadas 
foram feitas cartas abertas com registros dos anseios 
e sugestões do grupo colaborativo.

Certificação

A duração dos “Ciclos de Estudos Reflexivos” 
normalmente é de 42 horas, porém essa carga horária 
não é fixa, depende do levantamento das necessidades 
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formativas dos docentes, bem como do quantitativo de 
sessões propostas pelo grupo. Ao final da formação, os 
docentes recebem o certificado de participação.

Considerações finais

A escolha por essa metodologia está pautada na 
premissa de que, por meio do aprofundamento teórico, 
da convivência entre pares e da troca de experiências 
os professores poderão desenvolver sua identidade 
docente, ampliar seu repertório de saberes, rever suas 
práticas e compreenderem de modo mais aprofundado 
o contexto complexo e multifacetado em que atuam 
profissionalmente, conforme suas necessidades.

A utilização dessa metodologia tem apresentado 
resultados exitosos na concretização dos objetivos 
propostos pelos grupos que se formam, consonantes 
com as características colaborativas, interdisciplinares 
e focadas nas necessidades e especificidades formati-
vas dos docentes. Estudos de doutorado sobre a foram 
realizados pela equipe do NAP- Campus Uberlândia e 
trouxeram contribuições mais densas e registros mais 
detalhados da metodologia, bem como relatos dos parti-
cipantes e mediadores sobre os processos formativos 
dos docentes em curso.

Diante do exposto reafirmamos o compromisso 
institucional com a formação e o desenvolvimento 
profissional docente, por meio de experiências cola-
borativas que contribuem para o desenvolvimento 
humano de professoras e professores e que, certamente, 
reverberam na qualidade das práticas pedagógicas.
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Resumo

Os trabalhos interdisciplinares são considerados 
boas ferramentas para diminuir a fragmentação dos 
conteúdos escolares, abordar temas de maior inte-
resse para os estudantes, aumentar a dinâmica da sala 
de aula através de atividades de pesquisa e, conse-
quentemente, melhorar a aprendizagem. Neste traba-
lho, descrevemos uma proposta desenvolvida entre 
Química, Biologia e Arte por estudantes do 3º ano 
de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio IFTM 
Campus Uberlândia. Os estudantes de cinco turmas, 
agrupados em 29 grupos, foram desafiados a pesqui-
sar sobre um hormônio e apresentá-lo mostrando 
aspectos da estrutura química, da sua regulação 
genética e de seus efeitos fisiológicos no organismo 
humano. Além da pesquisa, um requisito fundamental 
solicitado foi a apresentação de modelos tridimensio-
nais que representassem a molécula e os conceitos a 
ela relacionados, assim como o gene, sua localização 
e local de produção. Um total de 15 hormônios foram 
distribuídos por sorteio entre os grupos. A proposta 
foi feita de modo a conduzir um concurso entre os 
grupos, pois após uma primeira apresentação em cada 

1 Doutora em Ciências (Biologia Celular e Molecular). IFTM Campus Uberlândia.
2 Doutora em Agronomia (Ciência do Solo). IFTM Campus Uberlândia.
3 Mestre em Biologia. IFTM Campus Uberlândia.
4 Mestre em Educação. IFTM Campus Uberlândia.
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turma, os melhores trabalhos seriam convidados a uma 
exposição e apresentação para toda a comunidade 
escolar. Durante a elaboração das pesquisas e preparo 
dos estudantes para a apresentação, observou-se o 
envolvimento e empenho em procurar compreender 
mais profundamente aspectos relacionados aos dois 
conteúdos, de forma aplicada ao dia a dia, principal-
mente em função da percepção, por parte deles, de 
que os hormônios estão presentes em todos os seres 
humanos, de que as consequências da sua falta ou do 
excesso influenciam diretamente na sua vida. Os estu-
dantes envolvidos mostraram feedback muito positivo 
quanto ao impacto que o desenvolvimento das pesqui-
sas sobre os conhecimentos teóricos, as interrelações 
entre os assuntos teóricos e, principalmente, sobre a 
importância desses conhecimentos para a compreen-
são de fenômenos cotidianos vivenciados por eles.

Introdução

O IFTM tem como missão institucional “Ofertar 
a educação profissional e tecnológica por meio do 
ensino, pesquisa e extensão, promovendo o desenvol-
vimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva 
e democrática”. Faz parte também da visão institu-
cional ser uma instituição de excelência na Educa-
ção Profissional e Tecnológica (EPT), objetivando 
impulsionar o desenvolvimento tecnológico, científico, 
humanístico, ambiental, social e cultural, por meio de 
atividades relacionadas ao incentivo ao pensamento 
crítico, à reflexão, à pesquisa e à inovação (IFTM, 
2015). Nossos estudantes devem ser formados para 
uma prática profissional competente, relacionada aos 
fundamentos científicos e tecnológicos. Nos cursos 
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Técnicos Integrados ao Ensino Médio, público-alvo do 
nosso relato, os estudantes têm entre 14 e 18 anos e 
têm a oportunidade de serem formados em uma nova 
práxis, interdisciplinar, integrada e formadora de estu-
dantes com potencial diferenciado.

A escola deve preparar o aluno para o mercado de 
trabalho e para a vida em sociedade e, para tanto, espe-
ra-se que a formação desses estudantes seja baseada no 
domínio de competências e não apenas no acúmulo de 
informações (SANTOS; SCHNETZLER, 1997). Para Chas-
sot (2000), as melhores ações nesse sentido estão rela-
cionadas ao desenvolvimento de capacidade de tomada 
de decisão, a qual, por sua vez, ocorre com o desenvolvi-
mento da própria autonomia. Busca-se, também, propiciar 
condições para o desenvolvimento de habilidades, o que 
se dá por meio de estratégias bem estruturadas e orga-
nizadas, levando em conta os conhecimentos prévios 
dos estudantes (LOPES, 1999).

Uma das formas de alcançar esses objetivos é 
usar a pesquisa como um meio que possibilite ao estu-
dante adquirir habilidade para aprender permanente-
mente (Art. 21, p. 6, BRASIL, 2012) o que forma para 
a vida e para cidadania. Entretanto, de acordo com 
Galiazzi, Moraes e Ramos (2003), ainda são poucos 
os docentes que utilizam a pesquisa em aula como 
forma de educar. Ulhôa et al. (2008) também apontam 
para a necessidade de formar estudantes capazes de 
buscar informações e realizar pesquisas. A pesquisa 
é considerada uma atividade “mais que necessária” 
para a formação de estudantes da educação básica, 
um princípio educativo (OVIGLI, 2014).

Além da pesquisa, a abordagem interdisciplinar 
de conteúdos pode levar os estudantes a alcançarem 
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dimensões mais profundas do conhecimento e de suas 
indissociáveis relações sociais, em função de se esta-
belecerem novas e mais amplas conexões entre os 
conteúdos e suas aplicações práticas. Thiesen (2008) 
analisa aspectos pedagógicos e epistemológicos da 
interdisciplinaridade e afirma que a interdisciplina-
ridade busca resgatar o caráter de totalidade do 
conhecimento, trazendo mudanças nas ciências e na 
educação como um todo.

A interdisciplinaridade, como fenômeno 
gnosiológico e metodológico, está impulsio-
nando transformações no pensar e no agir 
humanos em diferentes sentidos. Retoma, 
aos poucos, o caráter de interdependência e 
interatividade existente entre as coisas e as 
ideias, resgata a visão de contexto da reali-
dade, demonstra que vivemos numa grande 
rede ou teia de interações complexas e recu-
pera a tese de que todos os conceitos e teorias 
estão conectados entre si. Ajuda a compreen-
der que os indivíduos não aprendem apenas 
usando a razão, o intelecto, mas também a 
intuição, as sensações, as emoções e os senti-
mentos (THIESEN, 2008, p. 552).

O ambiente escolar, associado à pesquisa, é 
propício e favorece a aprendizagem da argumentação, 
questionamento, da dúvida, de escutar e responder 
com fundamento, sustentar posições e tomar decisões 
baseadas na reconstrução do conhecimento científico 
(OLIVEIRA; BAZZO, 2016).

O relato do trabalho desenvolvido é um exemplo 
de sucesso do ganho para corpo docente e discente 
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envolvidos no árduo desafio de ensinar e aprender 
com mais significados.

Desenvolvimento

O projeto de ensino “Hormônios da Minha Vida” 
foi realizado no IFTM Campus Uberlândia, integrando as 
unidades curriculares de Biologia, Química e Artes, no 
ano letivo de 2018, no período de março a junho, com 
os cursos técnicos Agropecuária, Alimentos, Manuten-
ção e Suporte em Informática e Meio Ambiente inte-
grados ao ensino médio, abrangendo cinco turmas e 
cento e cinquenta e três (153) estudantes. Primeira-
mente, as turmas foram divididas em equipes, totali-
zando vinte e nove (29) equipes com 4 a 6 integrantes 
cada. Para dar início aos trabalhos, foram seleciona-
dos pelos docentes dezessete (17) hormônios cujas 
estruturas não envolvessem cadeias conjugadas com 
proteínas (Tabela 1). Cada grupo de estudantes sorteou 
um hormônio para pesquisar.

Além da pesquisa para compreensão dos aspec-
tos químicos, estruturais, biológicos e fisiológicos do 
hormônio, os estudantes precisavam buscar uma 
forma física para representar a estrutura química do 
hormônio e a sua localização em termos genéticos 
(locus gênico). Para tanto, poderiam escolher quais-
quer materiais. Os estudantes deveriam apresen-
tar oralmente os resultados em cada sala de aula e, 
após avaliados pelos docentes de Biologia, Química 
e avaliadores convidados, os três melhores trabalhos 
de cada turma foram convidados para fazer parte de 
uma exposição para toda comunidade escolar.
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Tabela 1 - Distribuição dos hormônios a serem estudados para as cinco 
turmas do Técnico Integrado ao Ensino Médio do IFTM Campus 
Uberlândia. Ano letivo de 2018 

Cursos Técnicos / Turmas

AGRO ALI M.S.I. M.A.

Hormônios 3A 3B 3E 3C 3D

Adrenalina X X X

Aldosterona X

Colecistocinina X X

Cortisol X X

Dehidroepiandroste-
rona X

Diidrotestosterona X

Dopamina X X

Estradiol X

Histamina X X

Hormônio Liberador 
de Tireotrofina X X

Melatonina X

Progesterona X X

Serotonina X X

Testosterona X X

Tiroxina X X

Triiodotironina X X

Tromboxano X
Fonte: Os autores.

AGRO = Técnico em Agropecuária; ALI = Técnico em Alimentos; M.S.I. = Manutenção e Suporte em Informática; 
M.A. = Técnico em Meio Ambiente.

Para a construção dos modelos químicos das 
moléculas foram utilizados materiais como bolinhas 
de isopor, arame, isopor, tintas, balas de goma, vare-
tas, algodão, purpurina e papel machê. Os modelos 
foram elaborados sobre superfície plana e modelos 
para serem expostos pendurados. Já para os modelos 



94

genéticos, foram usados rolos vazios de papel alumínio, 
macarrão, tubos de cola quente, garrafas pet, botões, 
rolinhos de diversos materiais, canos (Figura 1).

Figura 1 - Alguns modelos químicos e genéticos representativos dos hormô-
nios. A imagem, da esquerda para direita e de cima para baixo 
as moléculas dos hormônios apresentadas foram: progesterona, 
serotonina, histamina, estradiol, cortisol e testosterona

Fonte: Os autores.

Na sequência, foi realizada uma atividade 
conjunta com todas as turmas, no anfiteatro da escola. 
Iniciando com uma dinâmica, conduzida pela profes-
sora de Arte, os estudantes receberam uma figura 
impressa com posturas introspectivas ou extroverti-
das, que já estava colocada sobre as cadeiras do anfi-
teatro quando os estudantes chegaram. Depois de 
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apresentar alguns aspectos do significado da lingua-
gem corporal foram estimulados a comporem, por 
dois minutos, uma forma corporal que representasse 
introspecção (braços cruzados, cabeça baixa, ombros 
caídos, expressão facial de desânimo ou apatia, entre 
outros) ou extroversão (cabeça erguida, expressão 
facial de confiança, braços para cima, posição de vitó-
ria, sorrisos). Os estudantes foram questionados sobre 
sua percepção pessoal quanto aquele momento.

Após a dinâmica, os estudantes assistiram a 
um vídeo5 sobre a influência da linguagem corporal, 
que tem estreita relação com a liberação de hormô-
nios na corrente sanguínea, moldando o comporta-
mento das pessoas. No final da dinâmica, exibiu-se 
um vídeo com as imagens dos próprios estudantes 
durante as apresentações, destacando a participação 
de todos, as substâncias e genes representados na 
sala de aula, e a melhor equipe, entre todas as turmas, 
foi premiada (Figura 2).

5 Amy Cuddy. Sua linguagem corporal molda quem você é. Disponível na plataforma de palestras TED  
< https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=pt>

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=pt
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Figura 2 - Premiação atribuída ao melhor trabalho apresentado Hormônio 
Triiodotironina; medalhas e troféu conferido à equipe vencedora; 
equipe proponente do trabalho

Fonte: Os autores.

A fim de verificar se os estudantes foram capa-
zes de fazer uma relação entre o vídeo apresentado e 
a proposta por eles desenvolvida, fez-se um questio-
nário composto por três perguntas, sendo elas:

1) O que é um hormônio?;

2) O hormônio é uma substância química?;

3) Qual foi a principal mensagem que vocês 
entenderam sobre o vídeo apresentado? 
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Entre as respostas fornecidas pelos grupos, 
observou-se que todos os grupos apresentaram enten-
dimento com relação às perguntas 1 e 2. No entanto, 
quanto à questão 3, apenas 41,4 % dos grupos (12 grupos) 
conseguiram estabelecer uma relação entre o vídeo e a 
temática proposta, como pode ser visto na resposta 
dada por uma equipe do curso de Agropecuária: “Que 
nós podemos influenciar o funcionamento e liberação de 
hormônios no corpo indiretamente a partir da maneira 
que agimos e nos expressamos corporalmente”.

Em relação à avaliação quantitativa das ativi-
dades desenvolvidas pelos estudantes, atribuiu-se 10 
pontos no primeiro trimestre. A Tabela 2 apresenta a 
média das notas atribuídas e a média das notas atri-
buídas pela autoavaliação dos estudantes.

Tabela 2 - Comparação entre as médias das notas atribuídas pelos docen-
tes (MFP) e as médias das notas atribuídas pelas autoavalia-
ção dos estudantes (MFAV) e diferença entre as médias (DM) 
para as cinco turmas do Técnico Integrado ao Ensino Médio 
do IFTM Campus Uberlândia. Ano letivo de 2018 

Curso/Turma MFP MFAV DM

AGRO 3A 9,2 8,6 0,6

AGRO 3B 8,2 7,7 0,5

M.S.I. 3C 8,1 8,2 -0,1

M.A. 3D 9,4 8,6 0,8

ALI 3E 8,7 8,6 0,2
Fonte: Os autores.

AGRO = Técnico em Agropecuária; ALI = Técnico em Alimentos; M.S.I. = Manutenção e Suporte em Informática; 
M. A. = Técnico em Meio Ambiente.

Observou-se que, na maioria dos casos, os docen-
tes atribuíram uma nota média maior aos estudan-
tes quando comparado com as notas atribuídas pelas 
autoavaliações. Ao realizar a autoavaliação, permite-se 
ao aluno a “reflexão sobre o próprio desempenho é um 
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meio eficiente para o aluno aprender a identificar e corri-
gir seus erros (BIBIANO, 2010, online)”. Percebe-se que 
os estudantes tenderam a ser mais rigorosos na autoa-
valiação quando comparados com as notas atribuídas 
pelos próprios docentes.

Para avaliar o desenvolvimento do trabalho de 
forma qualitativa, considerando o desenvolvimento 
pessoal e as percepções dos estudantes, aplicou-se um 
questionário semiestruturado para dois estudantes de 
cada grupo se posicionarem individualmente, sendo um 
deles o líder do grupo; e um questionário aberto para 
ser respondido pelas equipes. Essas atividades foram 
desenvolvidas após a atividade de fechamento reali-
zada em conjunto com todas as turmas.

Entre as questões apresentadas, 7 foram obje-
tivas, registrando apenas sim ou não como resposta, 
buscando identificar se o aluno compreendeu as rela-
ções interdisciplinares entre hormônios, biologia e 
química que permeavam os objetivos propostos no 
projeto; e 5 questões, também registrando apenas 
sim ou não como resposta, abordavam o interesse em 
realizar a pesquisa, cumprir as atividades propostas, 
trabalhar em grupos. Para esses grupos de perguntas, 
as respostas foram positivas, sendo que a maioria dos 
grupos compreendeu a proposta e foi capaz de esta-
belecer as relações, além de sentirem-se motivados.

Salienta-se o relato de um estudante, que mostra 
não apenas ter estudado e aprendido, mas demonstra 
também ter feito uso do conhecimento de forma prática.

“Estudamos e houve um conhecimento que passa-
mos aos nossos colegas, aprendemos muito 
sobre os hormônios que nós apresentamos. Eu, 
particularmente, sabia muito pouco sobre a 
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tireoide e foi muito bom conhecer mais sobre 
esse hormônio. Eu aprendi e soube passar um 
conhecimento a minha família que tem casos de 
hipotireoidismo.” (Estudante do curso Técnico 
em Agropecuária).

Concluída essa primeira etapa do trabalho e da 
avaliação, os estudantes premiados foram convidados a 
melhorarem aspectos visuais dos seus trabalhos ou corri-
girem alguma falha detectada nas primeiras apresenta-
ções, aprimorarem o que já haviam estudado para então 
apresentarem para a comunidade escolar. Essa etapa foi 
realizada com adesão voluntária dos estudantes. Entre 
os convidados, que foram 16 equipes, 68,7% aceitaram o 
desafio e participaram da exposição (Figura 3).

Figura 3 - Exposição dos trabalhos para a comunidade escolar do IFTM 
Campus Uberlândia. Ano letivo de 2018

Fonte: Os autores.
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A exposição ficou montada por 15 dias e os 
estudantes tiveram momentos presenciais de apre-
sentação para o público. Foram atribuídos mais dois 
pontos extras no 2º trimestre, a título de bônus, pela 
participação. A visitação da comunidade escolar foi 
bastante intensa o que motivou os grupos a apresen-
tarem também, na 1ª Reunião de Pais e Mestres de 2018. 
As exposições são importantes espaços de aprendi-
zagem não formais que permitem ao aluno ter seu 
trabalho reconhecido pelos docentes, pelos colegas, 
pelos pais validando a importância e o empenho no 
trabalho realizado.

Considerações finais

Projetos de ensino representam uma exce-
lente ferramenta para formar elos entre disciplinas 
de diferentes áreas, na maioria das vezes, envolvendo 
diversas ações, dinâmicas, pesquisas e etapas que 
exigem dos estudantes esforço para que a apren-
dizagem e a superação dos desafios lançados pela 
proposta se concretize. São propostas que favore-
cem a ocorrência da aprendizagem, pois o estudante 
está ativo no processo de aquisição do conhecimento. 
Com as ações, os estudantes relacionam e interli-
gam diferentes conhecimentos, assim como asso-
ciam experiências e vivências que já possuíam e os 
novos conhecimentos adquiridos. O processo de 
ensino-aprendizagem torna-se, de fato, significativo 
para os estudantes.

É importante destacar também que, para os 
docentes envolvidos, a experiência interdisciplinar 
representa um novo desafio a cada ação, etapa ou 
evento. Desde o lançamento da ideia inicial, o convite 
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aos colegas para participação, possibilidade de sepa-
rar tempo para conversas, reuniões e construção da 
proposta, adaptação para uso de espaços alternati-
vos, adequação de horários para participação coletiva 
nas ações (tanto em relação às turmas, que precisam 
de um horário disponível em comum, quanto para os 
docentes, que podem estar envolvidos com aulas com 
turmas diferentes das envolvidas no projeto) e, até 
mesmo, dimensionamento quanto ao tempo desti-
nado às atividades do projeto dentro de cada plano 
de ensino. Percebemos crescimento profissional com 
o trabalho colaborativo e temos observado que essas 
experiências promovem ampliação gradativa da nossa 
capacidade de trabalho fora da área de conforto de 
cada conteúdo ministrado individualmente.

Merece destaque também a apresentação de 
uma nova forma de avaliação para os estudantes, 
aquela feita coletivamente por mais de um professor. 
Quando os estudantes tomam conhecimento desse 
fato, em um primeiro momento, reagem como se 
fosse assustador e ameaçador. No entanto, as discus-
sões que surgem a partir das apresentações e discus-
sões em função das diferentes formações acabam se 
mostrando um rico momento para todos os envolvidos. 
Dessa forma, ao final das avaliações, os estudantes 
percebem o ganho que não existiria se apenas um 
docente estivesse presente.

Considerando todo relato feito, o projeto 
“Hormônios da Minha Vida” representou uma proposta 
efetiva de um projeto de ensino, integrando as disci-
plinas de Biologia, Química e Arte.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES EM TEMPOS DE PANDEMIA

Judith Mara de Souza Almeida1

Luana Tillmann2

Resumo

Neste estudo, temos como objetivo narrar e anali-
sar a nossa experiência como docentes de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), com estudantes de 
uma instituição da Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica, durante o contexto de 
atividades de ensino remotas (AERs), em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19. Temos como referencial 
os estudos de Garcia (2017); Brasil (2008; 2015), entre 
outros. Adotamos como percurso teórico-metodológico 
a Pesquisa Narrativa a partir do contar de experiências 
(CLANDININ; CONNELLY, 2000, 2011; CONNELLY; CLAN-
DININ, 2004). Para analisá-las, partimos da composição 
de sentidos (ELY et al., 2001). Os resultados apontam 
como desafios: necessidade de ações para o desenvol-
vimento do letramento digital de alguns estudantes; 
superar a concepção de educação baseada no trans-
missionismo; a exclusão de estudantes que não dispõem 
de equipamentos e internet, ou precisam trabalhar para 
contribuir com a renda familiar. Quanto às possibilidades: 
ampliação da participação de estudantes e familiares no 
AEE com as tecnologias de comunicação; o ressignificar 
do fazer docente no AEE em tempos de pandemia.

1 Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia. Professora de Atendimento 
Educacional Especializado no Instituto Federal Catarinense - Campus de Araquari.
2 Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, pelo Instituto Federal Catarinense. Professora do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, na área de concentração em Atendimento Educacional Especializado, no Instituto Fede-
ral Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul.
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Palavras-chave: Atendimento Educacional Especiali-
zado. Inclusão. Acessibilidade.

Introdução

Iniciamos contextualizando para o leitor qual a 
nossa relação com a educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva, a fim de possibilitar a percepção 
das lentes que utilizamos para olhar e analisar a nossa 
experiência. Somos duas professoras, Judith e Luana, 
normovisual e cega respectivamente, com experiên-
cias pregressas envolvendo a educação de crianças 
e jovens com deficiências em instituições de ensino 
especializado, escola especial e/ou de ensino regu-
lar, escola comum. Nossas histórias se entrecruzam 
no ingresso por concurso público no Instituto Federal 
Catarinense como professoras de AEE, mesmo estando 
em campi distintos, pela proximidade e envolvimento 
de ambas com a deficiência visual, experienciada por 
uma e vivenciada como prática profissional por ambas. 
Nosso primeiro contato ocorreu via rede social, a partir 
do início do segundo semestre de 2017, estabelecendo 
parcerias para realização de pesquisas, compartilha-
mento de experiências, publicações, apresentações 
em eventos científicos de educação, projetos de forma-
ção continuada para docentes, entre outras partilhas 
enquanto pares de profissão (NÓVOA, 2009), além do 
fortalecimento de vínculos na dimensão pessoal.

A atualidade nos apresentou o desafio de não 
somente lidar com a pandemia do novo Coronavírus, mas 
também com as AERs, para as quais nem nós professo-
res, tão pouco os estudantes, estávamos preparados 
para lidar com esse modelo de ensino e aprendizagem. 
Além disso, percebemos que as desigualdades sociais 
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ficaram mais evidentes, visto que nem todos os estudan-
tes têm acesso aos equipamentos necessários e à inter-
net para desenvolverem seus estudos nesse momento. 
Por esse motivo, nos unimos a fim de nos apoiarmos 
enquanto pares, professoras pesquisadoras, que atuam 
na mesma área para realizar este estudo.

Assim sendo, pretendemos alcançar os seguintes 
objetivos: narrar e analisar a nossa experiência como 
docentes de AEE, com estudantes de cursos técnicos 
integrados ao ensino médio e de graduação de uma 
instituição da rede federal de educação profissional, 
científica e tecnológica, durante a realização de AERs 
em decorrência da pandemia da Covid-19; problema-
tizar os desafios enfrentados pelos docentes de AEE 
e pelos estudantes, durante a experiência de buscar a 
inclusão educacional em tempos de isolamento social. 
Consideramos que o presente estudo possa colaborar 
com outros docentes que estejam vivenciando o desa-
fio de incluir estudantes público da educação especial 
em tempos de isolamento social.

Desenvolvimento

O percurso teórico-metodológico desenvolvido 
foi a pesquisa narrativa, que possibilita compreender a 
experiência como história vivida (living) e/ou contada 
(telling). Nessa perspectiva, a narrativa é objeto e 
método de estudo. Objeto, porque nós, pesquisado-
ras, concentramos nossos esforços para compreender 
a experiência estudada. É também método porque é 
narrando que apresentamos e discutimos nosso objeto 
de estudo e, ainda, compomos sentidos da experiên-
cia vivida (CLANDININ; CONNELLY, 2000; CONNELLY; 
CLANDININ, 2004). O conceito de experiência aqui 
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compartilhado tem como base a perspectiva Deweyana, 
ou seja, é caracterizada pela interação contínua do 
pensamento humano com o ambiente pessoal, social 
e material. A experiência é compreendida como “ [...] 
as histórias que as pessoas vivem. As pessoas vivem 
histórias e no contar dessas histórias se reafirmam. 
Modificam-se e criam novas histórias. As histórias vivi-
das e contadas educam a nós mesmos e aos outros [...]” 
(CLANDININ; CONNELLY, 2004, p. 27).

Para esses autores, a experiência pode ser fonte 
de entendimento e de conhecimento, visto que pesqui-
sadores narrativos estudam experiências de indivíduos 
no mundo e buscam maneiras de compreender como 
elas são vividas e compostas.

No presente estudo, caracterizada como telling 
ou o contar de uma experiência, narramos uma história 
vivida por nós, pesquisadoras/participantes no AEE, 
envolvendo estudantes matriculados em um curso 
técnico integrado ao ensino médio, da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Trata-se 
de uma instituição que oferta também cursos de forma-
ção continuada em diversas áreas do conhecimento. 
Conta com mais de dois mil estudantes matriculados 
no ensino médio ou superior. Para estudantes que têm 
direito à educação especial é ofertado o AEE.

Os textos utilizados e analisados para este estudo 
são compostos por notas de campo elaboradas a partir 
de nossas percepções sobre o AEE para estudantes do 
ensino médio/técnico e do superior. Para analisar esses 
textos, utilizamos a composição de sentidos assumindo 
a interpretação como o resultado da interação entre 
textos de campo e a intervenção das nossas experiên-
cias pessoais e profissionais (ELY et al., 2001). Essas 
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autoras destacam que a composição de sentidos é na 
verdade moldada pelos olhos dos pesquisadores, o que 
implica maneiras pelas quais pessoas individualmente 
veem o mundo e de que forma interpretam o que veem. 
Conforme as autoras, “os sentidos que compomos a 
partir dos nossos estudos são filtrados pelas nossas cren-
ças, atitudes e experiências prévias e posições teóricas 
formais e informais que compreendemos e em que acre-
ditamos” (ELY et al., 2001, p. 38).

Escolhemos compor sentidos a partir de um 
poema envolvendo a temática aqui apresentada, esse 
é um entre outros possíveis caminhos para análise da 
experiência na pesquisa narrativa: poesia, teatro, resumo, 
síntese, diálogos, entre outros (ELY et al. , 2001).

Entendemos que a escola comum configura-se 
como um espaço privilegiado de convivência e constru-
ção de conhecimentos para todos os estudantes, sejam 
eles com ou sem deficiências, visto que somente a partir 
da experiência, aceitação, respeito e valorização das 
diferenças é que a deficiência pode ser compreendida 
como uma das muitas formas corporais de ser, estar 
e interagir no mundo (DINIZ, 2007). Assim, visa-se a 
superação da perspectiva de deficiência como algo 
patológico, como falta de algum sentido ou mesmo 
como limitação, ou ainda, como sinônimo de incapaci-
dade, visto que o que ocorre é uma incompatibilidade 
entre as habilidades de uma pessoa e o mundo em que 
ela vive e interage. O mundo é constituído de tal forma 
que é como se, em todo momento a incapacidade fosse 
projetada no indivíduo, entretanto, sob uma perspec-
tiva social, percebemos que ela não está na pessoa, mas 
pode estar em um espaço em que falta acessibilidade 
para todos, por exemplo.
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Assim, precisamos analisar e refletir sobre os 
aspectos relacionados às singularidades da experiência 
da deficiência, a partir do enfrentamento de diferentes 
barreiras no processo de ensino e aprendizagem e das 
possibilidades de acessibilidade (DINIZ, 2007). Nessa 
perspectiva, as possíveis desvantagens vivenciadas 
pelas pessoas com deficiência são consideradas a partir 
do enfrentamento de barreiras, de formas de opressões 
sociais e de falta de acessibilidade.

O discurso neoliberal de igualdade despende 
um posicionamento meritocrático, entendendo que 
se a todos foram ofertadas as mesmas oportunidades, 
se o estudante não conseguiu permanecer e/ou não 
obteve êxito, é porque a dificuldade/defeito/problema 
está nele, isso é, o estudante é o responsável por seu 
fracasso na aprendizagem. Esse discurso coaduna 
com a perspectiva do modelo médico da deficiên-
cia (DINIZ, 2007) que reconhece que a deficiência e 
a desvantagem estão em uma dimensão individual, 
sendo responsabilidade da própria pessoa. Por sua 
vez, o discurso da igualdade na diferença, assinalado 
por Suzart et al. (2009), pressupõe um sentido demo-
crático, partindo das diferenças de cada um e das suas 
respectivas necessidades para expansão do pertenci-
mento de todos.

Embora a concepção de deficiência tenha 
evoluído teoricamente, a prática nem sempre tenha 
acompanhado essas mudanças, visto que até meados 
dos anos noventa, mesmo com estudos e orienta-
ções legais para a efetivação da inclusão educacio-
nal e mudanças na perspectiva de Educação Especial 
com caráter substitutivo, esse modelo segregacionista, 
excludente e substitutivo ainda prevalecia.
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Foi principalmente a partir da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008), que outro modelo de educa-
ção especial passou a ser desenhado em nossas esco-
las. Nessa perspectiva, ela perpassa todos os níveis, 
etapas e modalidades de ensino e é destinada aos 
estudantes que possuem deficiência, transtorno do 
espectro do autismo e/ou altas habilidades/superdo-
tação (BRASIL, 2008). Tal modalidade objetiva elimi-
nar as barreiras impostas ao processo de escolarização 
dos estudantes público da Educação Especial por meio 
da garantia de diversos serviços de apoio, denomina-
dos de AEE, conforme as necessidades educacionais 
específicas individuais.

De acordo com o Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011), 
o qual regulamenta a educação especial e seus serviços 
de apoio especializado em âmbito nacional, o AEE é “[...] 
compreendido como o conjunto de atividades, recursos 
de acessibilidade e pedagógicos organizados institucio-
nal e continuamente” (BRASIL, 2011, Art. 2º, parágrafo 1º). 
Pode ser ofertado de maneira complementar à forma-
ção dos estudantes com deficiência e com transtorno do 
espectro autista ou de maneira suplementar à formação 
dos estudantes com altas habilidades/superdotação.

Ressaltamos que a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008) garante o AEE para estudantes da educação 
profissional, por meio de ações que “[...] possibilitam a 
ampliação de oportunidades de escolarização, forma-
ção para a inserção no mundo do trabalho e efetiva 
participação social”. (BRASIL, 2008, p. 16). Com a 
promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (LBI), nº 13.146 (BRASIL, 2015), o direito 



111

dos estudantes do ensino médio/técnico e superior a 
esse tipo de acompanhamento foi ratificado. Conforme 
artigo 28 da LBI, é atribuído ao poder público o dever 
de assegurar sistemas educacionais inclusivos em todos 
os níveis e modalidades de ensino. Assim sendo, perce-
bemos que a LBI reforça a necessidade de atuação 
de docentes da área de educação especial no ensino 
médio e superior, inclusive na modalidade da educação 
profissional e tecnológica.

Reiteramos que a educação especial no Brasil 
se estrutura sob a perspectiva da educação inclusiva, 
esta última fundamentada no princípio da educação 
de qualidade para todos os estudantes, independente-
mente das características que eles apresentam, assim 
como, enaltece a promoção da acessibilidade e da 
equidade de condições.

Camargo (2017) aponta a dificuldade comu-
mente encontrada pelos docentes em compreenderem 
o que significa educação especial e educação inclusiva. 
Em congruência com o exposto pelo autor, observa-
mos que se faz frequente o uso equivocado desses 
conceitos como sinônimos em discursos de profissio-
nais da educação. Vale destacar que a educação espe-
cial se caracteriza como uma modalidade de ensino não 
substitutiva ao ensino comum, a qual é destinada a um 
segmento específico de estudantes, ou seja, estudantes 
com deficiências, transtorno do espectro do autismo e 
altas habilidades/superdotação. Já a educação inclu-
siva, trata-se de uma concepção educacional decor-
rente do paradigma de inclusão social (SASSAKI, 1999), 
destinada a todas as pessoas, independentemente de 
suas características físicas, intelectuais, econômicas, 
linguísticas, culturais, dentre outras.
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Nesse sentido, a perspectiva de educação inclu-
siva preconiza o acesso de todos os estudantes à escola, 
respeitando as especificidades, as diferenças de cada 
um ao longo do processo de ensino e aprendizagem, 
com vistas à oferta de equidade de condições e à segu-
ridade do direito de aprender por meio da promoção 
de uma educação pública e de qualidade (SASSAKI, 
1999) e que possibilite uma formação humana abran-
gente com vistas à formulação de uma leitura crítica 
consistente da realidade social para todos os estudan-
tes (GARCIA, 2017, p. 20).

A jornalista Cláudia Werneck, no livro “Inclusão 
social: quem cabe no seu TODOS?” (WERNECK, 1999), 
lança o questionamento e abre espaço para a reflexão 
de quem, para nós, pertence a esse todos. Assim como 
a autora, destacamos que, quando olhamos para o 
TODOS, consequentemente, vemos as desigualdades 
sociais e as influências recíprocas estabelecidas, na 
medida em que as diferenças no todo social não são 
ontológicas, mas sim, produzidas socialmente como 
mecanismos de manutenção do status quo pela socie-
dade moderna (SILVA, 2000).

A educação inclusiva necessita estar respaldada 
no fundamento da equidade de condições, a fim de 
que todos os estudantes acessem, participem, perma-
neçam e aprendam ao longo dos processos de ensino 
e aprendizagem, com vistas a emancipação intelectual 
e crítica do sujeito. “A palavra de ordem é equidade, 
o que significa educar de acordo com as diferenças 
individuais, sem que qualquer manifestação de dificul-
dades se traduza em impedimento à aprendizagem.” 
(CARVALHO, 2005, p. 35). Logo, a seguridade de equi-
paração de oportunidades aos estudantes reconhece 
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as diferenças individuais, assim como contribui para 
a efetivação da permanência e da conclusão de todos 
no processo de escolarização.

Apoiadas na concepção da inclusão social, 
entendemos que uma sociedade inclusiva tem 
compromisso com todas as pessoas e não apenas 
com aquelas com deficiência (WERNECK, 1999, p. 40). 
Ou seja, sempre que falarmos de inclusão social, nosso 
olhar estará direcionado para todos os sujeitos que 
são subordinados aos mecanismos de exclusão social 
gerados pelo processo de globalização da economia 
atual (BORGES; FAGIANI, 2018). Nesse sentido, o para-
digma da inclusão social baseia-se no princípio de uma 
sociedade para todos sem distinção, mediante a segu-
ridade de direitos e a oferta de equidade de condições 
entre todas as pessoas.

Estão dentre os princípios fundamentais da 
inclusão social a celebração das diferenças, o direito de 
pertencer, a valorização da diversidade humana, a soli-
dariedade humanitária, a igual importância das mino-
rias e a cidadania com qualidade de vida. (SASSAKI, 
1999). A intencionalidade educativa de uma escola 
que se reconhece na diversidade, na luta contra os 
processos sociais excludentes, na aposta e na crença 
incondicional nos seus jovens alunos, sujeitos sociais, 
repletos de necessidades, desejos e sonhos, traduz 
seu compromisso em responder aos desafios da nossa 
sociedade (GARCIA, 2017).
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Composição de sentidos

Inclusão em tempos de pandemia

A Educação é direito de tod@s3?

mas quem faz parte desse tod@s em tempos de 
isolamento social?

São muitos os desafios:

Como estudar a distância sem computador ou outro 
equipamento que permita acessar os conteúdos, as 
atividades, acompanhar as aulas, realizar e enviar as 

atividades aos professores?

Falta acesso à internet, é preciso dividir o tempo 
com as tarefas domésticas, é necessário trabalhar e 

ajudar nas despesas da casa.

E o local para estudo? vale tudo: a cama no quarto, o 
sofá da sala, a mesa da cozinha.

O irmão pequeno que chora, o pai chora o desem-
prego, chora a família com fome.

A necessidade da educação escolar de modo remoto 
escancara desigualdades que já existiam na escola, 

mas que no presencial ficam veladas

Como me organizar sozinh@? Preciso de ajuda! Por 
onde começar, são tantos conteúdos

Mas há possibilidades:

é necessário transpor a metodologia tradicional 
e pensar possibilidades outras que envolvam a 

multimodalidade e atinjam as diversas maneiras 
de aprender

3 @ Optamos por utilizar artigo neutro para retirar marca de gênero.
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Desenvolver este estudo nos possibilitou 
compreender que a pandemia da COVID-19 colocou 
em evidência as desigualdades sociais da sociedade 
capitalista, aumentando ainda mais a distância entre 
os incluídos e os excluídos, conforme destaca Moura 
(2014). Desse modo, aqueles que apresentam condi-
ções materiais para acompanhar o ensino remoto sem 
a preocupação em relação à falta de equipamento, 
envolvimento com trabalho em busca de renda para 
suprir as necessidades básicas da família que vive a 
redução da jornada de trabalho e, consequentemente, 
de salários ou a situação de desemprego.

Além disso, também observamos, em situações 
em que foram disponibilizados equipamentos para 
alguns dos estudantes, que não adianta contar com o 
recurso e não ter desenvolvido os letramentos neces-
sários para utilizar o computador, diferentes platafor-
mas etc. Podemos exemplificar a partir da situação de 
um estudante com Transtorno do Espectro do Autismo 
que recebeu um computador, porém não conseguia 
acessar o e-mail pessoal ou entrar no Google Classroom 
para buscar conteúdos e atividades. Esse mesmo estu-
dante relatou dificuldades em relação ao fato de que 
em casa não consegue se concentrar, devido às irmãs 
menores que também são autistas e ficam agitadas na 
maior parte do dia. Esses três irmãos necessitam de 
profissional de apoio para auxiliar no desenvolvimento 
das atividades, na organização da rotina escolar. Esse 
suporte profissional é garantido pela LBI, no capítulo 
IV, artigo 28, inciso XVII (BRASIL, 2015). A experiência 
com o estudante autista nos mostra o quão importante 
é atuarmos no AEE de maneira a apoiar o desenvolvi-
mento da sua autonomia.
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Observamos também, durante o AEE aos estu-
dantes com deficiências, que a maioria deles tem uma 
concepção de educação bancária (FREIRE, 1987), ou 
seja, aquela em que eles se veem como receptores 
passivos do conhecimento que vem do professor, 
alguém que sabe o conteúdo e vai transmiti-lo. Muitos 
estudantes se queixam da realização de pesquisas, pois 
acreditam que o professor deveria ensinar o conteúdo 
ao invés de propor atividades em que a busca ocorra 
primeiro pelo estudante, de modo a possibilitar em 
momentos posteriores a discussão e a construção de 
conhecimentos com o professor atuando como media-
dor e o estudante assumindo o protagonismo nesse 
processo. Percebemos que temos muito a avançar 
nesse sentido.

No que diz respeito ao trabalho docente, inicial-
mente observamos certa dificuldade em mensurar a 
quantidade de conteúdos e, especialmente de ativi-
dades, enviadas aos estudantes. Foi necessário inter-
romper o processo, replanejar, rever a própria prática, 
observando o que era preciso modificar para que os 
estudantes conseguissem desenvolver as atividades. 
Ao mesmo tempo, era preciso conhecer plataformas, 
aprender a gravar videoaulas, pensar a acessibilidade 
durante o ensino remoto. Foi então que nós, docen-
tes de AEE, decidimos nos organizar em grupo e criar 
protocolos inclusivos, a fim de auxiliar os professores 
dos componentes curriculares na organização e elabo-
ração de materiais digitais acessíveis aos estudantes 
que são acompanhados, visando à minimização das 
possíveis barreiras de acesso à informação e à comu-
nicação, bem como tecnológicas e a inclusão dos estu-
dantes na perspectiva de Garcia (2017).
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Destacamos que as orientações pedagógicas 
disponibilizadas nos protocolos inclusivos podem ser 
caracterizadas como gerais, visto que consideramos 
que a deficiência ou o transtorno não define por si só 
os recursos pedagógicos e de acessibilidade condizen-
tes às singularidades de cada pessoa. Também ressal-
tamos que é fundamental que questões relacionadas, 
por exemplo, ao contexto socioeconômico, à rede de 
apoio, ao acesso às tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação, ao uso das tecnologias assistivas 
sejam consideradas no planejamento e na disponibi-
lização de materiais digitais acessíveis. Nesse sentido, 
nós professoras de AEE, trabalhamos de forma colabo-
rativa com os docentes de outros componentes curri-
culares, objetivando identificar e atender situações 
relativas aos estudantes com necessidades específi-
cas que não estejam contempladas nessas orientações 
gerais, isto é, aquelas destinadas à estudantes com 
características comuns.

Buscamos destacar também que a aprendiza-
gem pode parecer mais prazerosa quando os professo-
res desenvolvem aulas e disponibilizam materiais que 
atingem os vários estilos de aprendizagem (HUDSON, 
2019): o visual, para quem aprende observando; o audi-
tivo, para aqueles que aprendem melhor ouvindo e se 
expressando oralmente; o cinestésico, para aqueles que 
aprendem fazendo. Orientamos que para atingir as dife-
rentes maneiras de aprender dos estudantes, incluindo 
aqueles públicos do AEE, os professores podiam contar 
com a multimodalidade, ou seja, uso integrado de dife-
rentes recursos comunicativos, tais como linguagem 
verbal [texto] ou não verbal [imagem], sons e música 
entre outras possibilidades que permitam a exploração 
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multissensorial e aprendizagens por diferentes rotas. A 
partir disso, observamos que as ações propostas para 
incluir estudantes com deficiências, também parecem 
apropriadas para aqueles sem deficiências, pois consi-
dera e respeita as diferenças.

Durante o período de atividades de ensino 
remotas muitas ações têm sido implementadas na 
instituição para favorecer a participação de todos 
os estudantes, como a elaboração de um questioná-
rio para conhecer a realidade dos estudantes. Esse 
questionário foi elaborado pelo Núcleo Pedagógico 
em parceria com o Serviço de Suporte e Acompa-
nhamento Educacional - SISAE e Direção de Ensino, 
Pesquisa e Extensão - DEPE, divulgado na página da 
instituição para preenchimento. Os dados possibilita-
ram observar que nem todos tinham acesso à inter-
net, foi necessário que alguns servidores realizassem 
o preenchimento para o aluno, a partir de conversa 
por telefone. A ação adotada para resolver a falta de 
acesso foi a disponibilização de auxílio inclusão digi-
tal. Também ocorreu a disponibilização de materiais 
impressos, entregues no domicílio dos estudantes não 
contemplados com o auxílio digital.

Após quinze dias da suspensão das atividades 
de ensino presenciais e de manutenção das AERs, foi 
necessário pausar as atividades remotas para plane-
jamento do ensino, ao mesmo tempo a estrutura-
ção e oferta de um curso pelo Centro de Educação a 
Distância - CEAD, para a formação dos profissionais em 
relação à utilização de recursos digitais no processo 
de ensino e aprendizagem. Houve o envolvimento da 
reitoria; pró-reitorias; direção geral; direção de ensino, 
pesquisa e extensão; discentes, docentes e técnicos 
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em três frentes de trabalho: Grupo de Trabalho - GT de 
Contingenciamento e Crise, a fim de estruturar a parte 
técnica de retorno às aulas, pensando ações de acolhi-
mento, acompanhamento e recuperação, já pensando 
o retorno das atividades presenciais, de estudantes 
que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento 
das atividades de ensino remotas. GT de Atividades de 
Ensino Remotas, cuja finalidade é monitorar o processo 
de atividades de ensino remotas e propor melhorias. Por 
último o GT de Desenvolvimento Institucional e Desen-
volvimento Humano e Social, criado com o objetivo de 
elaborar diretrizes relacionais com a comunidade acadê-
mica durante a suspensão das atividades, com vistas à 
manutenção e fortalecimento dos vínculos.

Foram realizadas reuniões com as coordenações 
de curso e os docentes para definição de platafor-
mas, carga horária e o desenvolvimento de atividades 
interdisciplinares, a fim de evitar a utilização de varia-
das plataformas, excesso de atividades, confundindo 
os estudantes e dificultando ainda mais o processo. 
Destacamos a percepção do olhar humano do profes-
sor em relação às condições apresentadas por alguns 
estudantes que justificaram a não realização das 
atividades remotas por diversos motivos e a busca 
conjunta por alternativas para incluir a todos.

Por tudo o que foi exposto e a título de finaliza-
ção, destacamos a importância do trabalho conjunto 
em prol da inclusão de TODOS os estudantes no 
processo de construção de conhecimentos, visto que 
a educação inclusiva é responsabilidade de todos nós 
e não apenas dos profissionais da educação espe-
cial. Além disso, a pandemia da COVID-19 e a necessi-
dade de adotarmos o isolamento social, demonstrou 
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a necessidade de pensarmos a inclusão para além das 
pessoas com deficiências.

Conclusões

Desenvolver o presente estudo nos possibilitou 
concluir que pensar a inclusão em tempos de isola-
mento social torna a tarefa muito mais complexa. Nesse 
sentido, necessitamos ainda mais do trabalho colabo-
rativo, a fim de nos fortalecermos enquanto grupo.

 Analisar a experiência de pensar a inclusão 
durante o período de atividades de ensino remotas, 
fez com que a função social da educação profissio-
nal ficasse mais evidente, ou seja, a formação integral, 
omnilateral, politécnica do estudante, a fim de que ele 
possa contribuir, a partir de uma visão crítica, para a 
transformação no sentido de uma sociedade justa e 
equitativa (MOURA, 2014). Conforme o autor, a educa-
ção profissional pode contribuir com o aumento da 
capacidade de (re)inserção social, laboral e política 
dos seus formandos.

Parece estar ainda mais em evidência, na atuali-
dade, a necessidade de as instituições federais atuarem 
de forma articulada o ensino, a pesquisa e a extensão, 
destacando-se a importância do envolvimento dos 
estudantes em estudos envolvendo questões do 
contexto de vida.

Finalizamos destacando o desafio da inclusão 
escolar frente a uma sociedade capitalista, visto que as 
reformas políticas, econômicas e sociais podem influen-
ciar de maneira negativa esse processo e favorecer o 
conformismo em relação ao mundo em que vivemos, 
onde tudo gira em torno da mercadoria, do consumo e 
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da meritocracia. Sem a pretensão de esgotar o tema aqui 
proposto, afinal, muitos outros estudos podem surgir 
como desdobramento do que foi aqui apresentado: uso 
e desenvolvimento de recursos e ferramentas de tecno-
logia assistiva em contextos de ensino remoto; a pers-
pectiva do desenho universal para a aprendizagem na 
educação profissional, entre outras possibilidades.
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UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA EM 
PROJETO INTEGRADOR COM ALUNOS DO 1° 

ANO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
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Marlei José de Souza Dias2

Resumo

O artigo apresenta um relato de experiência de uma 
prática pedagógica, em desenvolvimento no - Instituto 
Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Uberlândia, 
utilizando os preceitos da metodologia ativa no desen-
volvimento da unidade curricular Projeto Integrador do 
Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 
em tempos de distanciamento social decorrente da 
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Como aporte 
teórico, utilizamos os estudos sobre metodologias ativas. 
Os principais autores utilizados foram: Freire (1996), Melo 
e Sant’ana (2012) e Moura e Barbosa (2013). É nesse 
cenário que as metodologias ativas se apresentam como 
contribuição relevante na criação de ambientes de apren-
dizagem contextualizados que favorecem a autoiniciativa, 
o protagonismo, a participação ativa e a aprendizagem 
significativa em um momento de grande apreensão e de 
busca de soluções e aprendizagens rápidas para adapta-
ção do processo de ensino-aprendizagem ao contexto da 
pandemia, principalmente em cursos técnicos integrados 
ao ensino médio. Os resultados obtidos foram satisfa-
tórios tanto em termos de aproveitamento acadêmico 
quanto à satisfação dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino remoto. Metodologias Ativas. 
Projeto Integrador.

1 Doutor em Ciências - IFTM Campus Uberlândia.
2 Doutora em Educação - IFTM Campus Uberlândia.
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Introdução

A complexa transformação política, econô-
mica, cultural e social pela qual o mundo passa exige 
da humanidade uma rápida adaptação às inovações 
tecnológicas veiculadas por meio da informação e da 
comunicação. No âmbito educacional, não é diferente, 
pois há uma busca constante por mudanças e transfor-
mações, principalmente no que concerne a uma práxis 
pedagógica capaz de superar os limites do ensino pura-
mente técnico e de uma pedagogia tradicional, visando 
à formação de estudantes como seres éticos, críticos, 
reflexivos, transformadores e humanizados.

Nesse sentido, as metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem vêm sendo utilizadas por 
muitos professores para possibilitar o desenvolvi-
mento integral do estudante, visto que propiciam a 
interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a rela-
ção teoria-prática e a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, bem como estimula processos 
construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 1996). 
Nessa perspectiva, os estudantes constroem o conhe-
cimento e compreendem que os problemas enfrenta-
dos pela humanidade não podem ser explicados de 
forma dissociada e sim interligada, interdependente 
e contextualizada; aprendem a se relacionar com o 
mundo e desenvolvem a autonomia, a ética e a cida-
dania, elementos tão caros para a construção de uma 
sociedade mais justa e mais humana.

No entanto, é preciso rever o modelo tradicio-
nal de escola, consolidado no século XIX e as práticas 
pedagógicas culturalmente consagradas no âmbito 
educacional e, principalmente, romper com a cultura de 
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que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno 
é apenas um sujeito passivo de um saber culturalmente 
elaborado. Entretanto, o perfil do aluno mudou muito 
e não conseguimos mais ter a atenção e o interesse do 
estudante pelo conhecimento se a aprendizagem não 
for significativa e contextualizada.

Contrapondo a essa visão bancária de educa-
ção, Freire (1996, p.25) nos traz que “não há docência 
sem discência, na medida em que as duas se expli-
cam, e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se 
reduzem à condição de objeto um do outro. Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender”. Assim, o processo ensino-aprendizagem 
que promova a transformação requer uma curiosidade 
criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito 
ativo (FREIRE, 1996), porém, para que essa mudança 
ocorra, é preciso desenvolver a autonomia do estu-
dante, tanto individual, quanto coletiva, na busca e na 
construção de conhecimentos.

Destarte, esse processo de mudanças de 
concepções e práticas requer mudanças curriculares 
que pressupõem a passagem da disciplinaridade para 
a interdisciplinaridade3 e transdisciplinaridade4, além 
de apresentar novas estratégias de ensino-aprendiza-
gem. Independente de desenvolver propostas interdis-
ciplinares ou transdisciplinares, o importante é que as 
ações educativas tenham como objetivo a integração 
dos saberes, se aproximando da complexidade do 
mundo e da cultura na qual estamos inseridos.
3 Para Zabala (1998, p.143), a interdisciplinaridade [...] é a interação entre duas ou mais disciplinas, que pode 
ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria 
do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa. Estas interações podem implicar transferên-
cias de leis de uma disciplina para outra e, inclusive, em alguns casos dão lugar a um novo corpo disciplinar, 
como a Bioquímica e a Psicolinguística.
4 Para Zabala (1998, p.144), transdisciplinaridade [...] é o grau máximo de relações entre as disciplinas, daí que 
supõe uma integração total dentro de um sistema totalizador. Esse sistema favorece uma unidade interpretativa, 
com o objetivo de constituir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento (ZABALA, 1998, p. 144).
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Diante do exposto, as metodologias ativas são 
importantes recursos para a formação crítica e refle-
xiva dos estudantes por meio de processos de ensino- 
aprendizagem que relevam o contexto contemporâneo 
da docência quando favorecem a autonomia e a curio-
sidade dos educandos (MOREIRA E RIBEIRO, 2016). 
Esta tem sido uma metodologia utilizada pelos docen-
tes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio 
no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), neste 
ano, devido a uma pandemia causada pelo vírus 
SARS-CoV-2. O contexto da pandemia modificou de 
um dia para outro o entendimento de sala de aula, de 
ensino, de aprendizagem, de relação professor-aluno e 
de avaliação, pois contamos agora com outro elemento 
entre a relação professor–conhecimento–aluno, isto é, 
uma tela de computador/ tablet/ smartphone que 
utilizamos para a comunicação e interação entres 
esses atores do processo ensino-aprendizagem, dada 
a necessidade de distanciamento social.

Com a virtualização da sala de aula, surgiram 
novos desafios: como garantir o interesse dos estu-
dantes que passaram a estudar em casa? Como traba-
lhar a sua autonomia e, ao mesmo tempo, garantir o 
aprendizado do conteúdo a ser trabalhado nas unida-
des curriculares?

Assim, a utilização de metodologias ativas foi o 
caminho adotado para trabalhar a unidade curricular 

“Projeto Integrador”, constante na matriz curricular do 
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Alimentos 
integrado ao ensino médio do IFTM Campus Uberlân-
dia para os alunos do 1º ano, na tentativa de superar, 
concomitantemente, dois desafios: a realização das 
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aulas 100% remotas e a integração curricular de forma 
que desperte a atenção dos estudantes.

Segundo Melo e Sant’ana, (2012), as metodologias 
ativas de ensino e aprendizagem podem trazer os estu-
dantes ao centro da discussão na qual os conhecimen-
tos são mediados, responsabilizando-se pela construção 
de novas perspectivas, estímulo ao trabalho em equipe, 
consideração e respeito ao erro. É necessário ressaltar, 
todavia, que este processo conta com fragilidades, tais 
como a exigência pela maturidade discente e a falta de 
suporte do docente como facilitador do ensino.

Para contextualizar a proposta desenvolvida, 
apresentamos os objetivos da unidade curricular 
Projeto Integrador, constantes no Projeto Pedagó-
gico do Curso:

• promover a interdisciplinaridade e a integração 
das disciplinas relacionadas ao eixo integrador 
Segurança Alimentar;

• fortalecer a articulação entre teoria e prática, a 
contextualização e a motivação;

• desenvolver habilidades de trabalho em grupo, 
comunicação oral e escrita;

• estimular a resolução de problemas na área de 
segurança alimentar e o pensamento crítico;

• pesquisar sobre a importância das boas práticas 
de fabricação em estabelecimentos manipuladores 
e comercializadores de alimentos;

• implantar em diversos tipos de estabeleci-
mentos comerciais as boas práticas e outras 
ferramentas que auxiliam para a segurança do 
alimento e do manipulador.
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A partir destes objetivos, o grande desafio foi o 
de integrar unidades curriculares a partir de um eixo 
central tendo como limitador o distanciamento físico 
entre os 19 docentes que ministram aulas no 1º ano 
do curso. Para manter o interesse no eixo central e ao 
mesmo tempo provocar a curiosidade dos estudantes 
e exercitar a sua autonomia, ao longo de semanas, dife-
rentes estratégias foram adotadas, de modo a construir 
um conhecimento que culminasse na produção de um 
portfólio final. Assim, o objetivo do trabalho foi utilizar 
uma metodologia ativa para a integração de conteú-
dos do 1º ano de modo a construir um material de livre 
distribuição ao término da unidade curricular.

Com base no exposto, esse trabalho teve como 
objetivo a socialização de um relato de experiência de 
uma metodologia desenvolvida para colocar em prática 
o Projeto Integrador do 1ª ano do Curso Técnico em 
Alimentos integrado ao ensino médio do IFTM Campus 
Uberlândia em tempos de distanciamento social.

Desenvolvimento

O Projeto Integrador é uma unidade curricular 
desafiante, tanto para os professores quanto para os 
discentes que precisam estar, realmente, em sinto-
nia com o curso, a fim de relacionarem teoria-prática 
de forma harmoniosa, criativa e principalmente cons-
truindo conhecimentos. A metodologia ativa para 
trabalhar com projetos precisa levar em consideração 
situações reais relativas ao contexto e à vida, no sentido 
mais amplo, que devem estar relacionadas ao objeto 
central do projeto em desenvolvimento.

O trabalho com os estudantes teve início ainda 
durante as aulas presenciais (fevereiro/2020), com a 
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definição de um tema de trabalho. De modo a apresen-
tar os conceitos de segurança alimentar e, ao mesmo 
tempo, valorizar as raízes culturais, o tema PANCs (Plan-
tas Alimentícias Não-Convencionais) foi apresentado e 
aceito pelos estudantes com uma ressalva: afinal, o que 
era realmente uma PANC? Esse questionamento foi 
importante, visto que segundo Barbosa e Moura (2013, 
p.55),

a 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.

A primeira ação foi uma caminhada com 
os estudantes pelas dependências do Campus 
Uberlândia para apresentação de uma planta alimen-
tícia não-convencional – a Ora-pro-nóbis, bastante 
comum na região do Triângulo Mineiro e que pode ser 
consumida crua, na forma de saladas, ou em prepa-
rações cozidas. A caminhada levou toda uma manhã 
e, após esta atividade, os estudantes foram provoca-
dos a construir um texto com uma definição própria 
de PANC e suas impressões sobre a caminhada no 
entorno do Campus Uberlândia.

A segunda ação envolveu a origem da planta 
Ora-pro-nóbis, típica da região de Sabará, em Minas 
Gerais. De acordo com Netto (2014), a planta era utili-
zada como cerca viva ao redor de igrejas da região 
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no século XVIII e, devido ao seu potencial alimentí-
cio, era roubada durante as missas enquanto muito 
se ouvia ora-pro-nobis (“rogai por nós”, em latim). De 
modo a despertar a curiosidade dos estudantes, uma 
apresentação das características da planta foi reali-
zada por meio de um vídeo e eles foram desafiados 
a contar a lenda da Ora-pro-nóbis e apresentar a sua 
relação com a cidade de Sabará/MG, local em que é 
realizado anualmente, pela Secretaria de Cultura e 
Lazer, o festival do Ora-pro-nóbis.

A terceira ação envolveu uma pesquisa no 
site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (EMBRAPA). A pesquisa foi orientada, de modo 
que pudessem conhecer como cultivar e propagar a 
Ora-pro-nóbis. Estudamos também alguns aspectos 
como solo, clima e quantidade de água necessária para 
a planta, bem como a produção de mudas da mesma.

A quarta ação teve como propósito demonstrar aos 
estudantes por meio de matérias jornalísticas algumas 
propriedades da planta em estudo. Além de ser conside-
rada nutracêutica e possuir características de alimento 
funcional uma vez que proporciona benefícios médicos 
e de saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de 
doenças, esta hortaliça possui folhas suculentas e comes-
tíveis, podendo ser usada em várias preparações, como 
farinhas, saladas, refogados, tortas e massas alimentícias, 
tais como o macarrão (ROCHA, et al., 2008).

A quinta ação envolveu a unidade curricular de 
Higiene e Segurança Alimentar e consistiu em uma inte-
gração de conteúdos. A aula que seria ministrada pela 
professora da unidade curricular sobre higienização 
de frutas e hortaliças foi totalmente adaptada para dar 
foco à matéria-prima “folhas”. Assim, os estudantes 



132

assistiram vídeos e produziram uma cartilha de como 
higienizar corretamente as folhosas que chegam direto 
do produtor – sujas de terra e com a presença de fuli-
gens e insetos. Os materiais foram avaliados pelos 
professores em conjunto e fizeram parte da pontua-
ção das duas unidades curriculares.

A sexta ação consistiu em apresentar aos estu-
dantes diferentes formas de fazer uma propaganda 
utilizando ferramentas como o PowerPoint e o Canva 
de modo a facilitar a produção de um material informa-
tivo. Essa ação foi utilizada como principal avaliação 
de Projeto Integrador, intitulada “Conte uma História”. 
Munidos com os seguintes conhecimentos acerca da 
Ora-pro-nóbis: origem; características da planta; modo 
de cultivo e propagação e higienização, os estudantes 
foram desafiados a contar a sua versão da história para 
apresentação no festival anual da Ora-pro-nóbis, na 
cidade de Sabará/MG. Houve uma aula expositiva, que 
objetivou mostrar aos estudantes como utilizar uma 
linguagem simples para sintetizar tudo o que haviam 
aprendido e, ainda, adicionar uma receita tradicional 
com a Ora-pro-nóbis. Eles poderiam produzir fascí-
culo, encarte, folder, folheto, cartaz ou livreto de acordo 
com o seu interesse e criatividade. Alguns exemplos de 
peças publicitárias foram apresentados, a exemplo, a 
utilização de personagens de desenhos estimulando a 
vacinação, animações com animais e plantas e histórias 
em quadrinhos. Nessa ação, os estudantes sentiram-se 
bastante desafiados e, ao mesmo tempo, entusiasma-
dos com a autonomia da decisão: qual escolha farei?

Apresentamos neste relato três trabalhos desta-
ques, já que as atividades foram individuais. O primeiro 
destaque está apresentado na Figura 1.
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A estudante optou por fazer um cartaz. O 
elemento estético é simples, não há muitos contras-
tes de cores, mas o principal destaque foi a sua capa-
cidade de síntese em linguagem quase coloquial.

Figura 1 - Cartaz da estudante n° 1

Os personagens de desenho utilizados deram 
uma movimentação ao desenvolvimento da história 
contada, na forma de diálogo. A estudante conseguiu 
sintetizar o conteúdo estudado como se dialogasse 
com uma transeunte em uma exposição – que era um 
objetivo inicial.

As Figuras 2a e 2b mostram o trabalho apresen-
tado por uma segunda estudante.
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Figura 2a - Fascículo da estudante n° 2 - frente

Conforme apresentado acima, a estudante esco-
lheu fazer um fascículo ou encarte, dividido em três 
partes. As duas primeiras colunas apresentaram todos 
os pré-requisitos solicitados de maneira clara, objetiva, 
com muitas imagens e, principalmente, com infor-
mações técnicas de fácil compreensão. A Figura 2b 
mostra o verso do encarte, com uma receita tradicio-
nal utilizando Ora-pro-nóbis. Além das diversas quali-
dades já mencionadas a estética do material chamou 
a atenção – as cores harmonizam entre si e remetem 



135

à cor original da planta, tornando a leitura mais agra-
dável. Vale também destacar a preocupação com as 
cores das letras utilizadas, em fundos escuros a estu-
dante optou pelo branco.

Figura 2b - Fascículo da estudante n° 2 - verso

A terceira estudante produziu um vídeo (uma 
sequência animada de slides). Segundo ela, o vídeo 
seria projetado na parede de um hipotético stand 
enquanto ela explicava o conteúdo. O que mais 
chamou a atenção é que esta estudante buscou simpli-
ficar ao máximo a linguagem utilizada. Segundo ela, 
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houve uma mentalização de como explicar todo 
aquele conteúdo para a sua avó e cada slide foi feito 
com o cuidado de quem busca transmitir algo positivo 
e de fácil entendimento.

Figura 3 - Parte do vídeo da estudante n° 3

As três estudantes receberam a nota máxima 
na avaliação final proposta. Ressaltamos aqui que a 
avaliação das ações do Projeto Integrador foi proces-
sual e formativa, favorecendo a inclusão, a autonomia, 
o diálogo e a reflexão. Coube ao professor mediador 
acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e 
reconhecer os avanços e as limitações de cada um, 
intervindo com sensibilidade.

Considerações finais

São notórias a versatilidade e a criatividade que 
os estudantes apresentaram. Bons trabalhos foram 
apresentados e o objetivo principal da unidade curri-
cular foi atingido: que os estudantes apresentassem 
os conhecimentos pesquisados de uma forma simples, 
em sua própria linguagem e utilizando de elementos 
estéticos conectados ao tema central, desenvolvendo 
sua autonomia. Pode-se observar que houve uma 
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compreensão holística do processo, com a produção 
de um material inédito por meio de uma plataforma 
pouco conhecida pelos estudantes, cumprindo, assim, 
o objetivo central do “Projeto Integrador”, que é a inte-
gração de conteúdos multidisciplinares.

É nesse cenário que as metodologias ativas se 
apresentam uma contribuição relevante na criação 
de ambientes de aprendizagem contextualizados que 
favorecem a auto iniciativa, o protagonismo, a parti-
cipação ativa e a aprendizagem significativa em um 
momento de grande apreensão e de busca de soluções 
e aprendizagens rápidas para adaptação do processo 
de ensino-aprendizagem ao contexto da pandemia, 
principalmente em cursos técnicos integrados ao 
ensino médio.

A nosso ver, a experiência de ensinar e apren-
der utilizando metodologias ativas foi uma experiência 
muito enriquecedora e encorajadora para mais ações 
como a descrita neste relato. Sabemos, porém, que 
é necessário um processo de revisão de concepções 
pedagógicas, possibilitado pela formação contínua, por 
uma constante reflexão sobre nosso papel como educa-
dor e pela reelaboração das nossas práticas.
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Resumo

O intuito deste trabalho é relatar a experiência 
decorrida da atividade interdisciplinar “Artes, Socio-
logia e Literatura em tempos de pandemia” realizada 
em seis turmas de terceiro ano integrado ao ensino 
técnico no IFTM Campus Uberaba, durante o primeiro 
trimestre de 2020, período em que a pandemia de 
Covid-19 chega ao Brasil. A relação entre os conteúdos 
ministrados nas referidas disciplinas, tais como a 
imaginação sociológica e as vanguardas europeias, 
juntamente com a proposta de elaboração de duas 
produções autorais individuais (um texto literário livre 
e uma imagem) relacionando a vivência dos estudan-
tes a respeito da pandemia de Covid-19, oportunizou 
que os discentes passassem de expectadores da arte 
para produtores da arte, em movimento de protago-
nismo vivenciado em um contexto bastante delicado 
e de incertezas que assola todo o mundo.

Palavras-chave: Atividade interdisciplinar. Pandemia 
Covid-19. Arte.
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Introdução

A pandemia de Covid-19 impôs a muitos educa-
dores o chamado ensino remoto, que consiste em uma 
solução temporária para a manutenção das ativida-
des pedagógicas utilizando a internet como principal 
ferramenta. Os profissionais da educação têm lidado 
com novas realidades, com fluxos cada vez mais velo-
zes e supra-humanos. Os desafios não são apenas o 
uso de tecnologias e ferramentas metodológicas liga-
das a elas, mas também novas formas relacionais, dife-
rentes maneiras de se pensar e construir/possibilitar 
o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, 
explorar novas maneiras de ensinar e aprender tem 
sido o objetivo de muitos educadores. Quando há 
distância e a mediação do processo de ensino-apren-
dizagem é feita por máquinas, em um momento tão 
sensível como este, os caminhos possíveis para uma 
educação dialógica e transformadora é o cuidado. O 
cuidado com as vidas e com o que as afeta.

Para o educador Paulo Freire (2004), o apren-
dizado só é possível quando o sujeito aluno é prota-
gonista de sua própria aprendizagem. O professor, 
enquanto mediador deste processo, tem o papel e o 
dever de substanciar esse caminhar, não definindo 
para o aluno o caminho que deve percorrer, mas sim 
instrumentalizando sua autonomia para que construa 
a sua trajetória de maneira independente, sendo esse 
um de seus pensamentos mais célebres: promover a 
educação autônoma (FREIRE, 2004). Além disso, Freire 
também preconiza sobre a importância do ato de ler 
que, no que tange a leitura das palavras, acontece após 
a leitura do mundo, em um “processo que envolvia uma 
compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 
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decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência 
do mundo.” (FREIRE, 2011, p. 19).

Nesse caminhar da aprendizagem, que não 
ocorre somente dentro das salas de aula, mas em todos 
os lugares (especialmente em contexto de ensino 
remoto), nos deparamos com inúmeras expressões 
artísticas, tais como a Literatura, que, para Antonio 
Candido (2011), são

criações de toque poético, ficcional ou dramático 
em todos os níveis de uma sociedade, em todos 
os tipos de cultura, desde o que chamamos de 
folclore, lenda, chiste, até as formas mais comple-
xas e difíceis da produção escrita das gran-
des civilizações. Vista deste modo, a literatura 
aparece claramente como manifestação universal 
de todos os homens em todos os tempos. Não há 
povo e não há homem que possa viver sem ela, 
isto é, sem a possibilidade de entrar em contato 
com alguma espécie de fabulação. Assim como 
todos sonham todas as noites, ninguém é capaz 
de passar as vinte e quatro horas do dia sem 
alguns momentos de entrega ao universo fabu-
lado. (CANDIDO, 2011, p. 176)

Entendendo, portanto, que a leitura de mundo 
precede a leitura da palavra, que o processo de ensi-
no-aprendizagem ocorre por meio do protagonismo 
dos estudantes, viabilizado pela autonomia, e que a 
Literatura – assim como todas as formas de Arte – são 
inerentes a todos os sujeitos de uma sociedade, nós, 
professoras de Artes, Literatura e Sociologia propo-
mos a atividade interdisciplinar “Artes, Sociologia e 
Literatura em tempos de pandemia”, em que os alunos 
dos terceiros anos do IFTM Campus Uberaba tiveram 
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a oportunidade de elaborar um texto literário livre e 
uma imagem autoral que relacionassem suas impres-
sões, sentimentos e emoções a respeito da pandemia 
de Covid-19, que tem afetado todo o mundo desde o 
início de 2020.

Desenvolvimento

A disseminação da Covid-19 não acontece de 
forma democrática, pelo contrário, atinge os diversos 
estratos sociais de diferentes formas, colocando traba-
lhadores e a população mais carente em posições de 
maior vulnerabilidade e risco. Além das desigualdades 
sociais evidenciadas pela pandemia, é manifesto que 
um contágio viral em escala global mudou nossas rela-
ções sociais e a percepção sobre o tempo e o espaço. 
O isolamento social imposto pela pandemia aumen-
tou os fluxos cibernéticos ao passo que instituiu uma 
barreira ao contato físico. Parte destas mudanças já 
vinham sendo construídas desde as políticas neoli-
berais e o aumento do uso de tecnologias em vários 
campos da vida social (HARVEY, 2014).

O futuro cada vez mais impreciso com o aumento 
do desemprego, como mostram os dados da PNAD 
Contínua de 20204, tem sido vivido por várias famílias 
dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba. 
Inseridos na educação profissional e tecnológica, alguns 
estão cursando o 3° ano do ensino médio integrado aos 
cursos técnicos, com o objetivo de adentrar o mercado 
de trabalho que, por sua vez, está absorvendo cada vez 
menos mão de obra. Tal conjuntura tem gerado tensão 
e preocupação nestes estudantes.
4 Link para acesso: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/
releases/28110-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-9-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-27-5-no-trimestre- 
encerrado-em-maio-de-2020 Acesso em: 21 set. 2020.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28110-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-9-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-27-5-no-trimestre-encerrado-em-maio-de-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28110-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-9-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-27-5-no-trimestre-encerrado-em-maio-de-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28110-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-9-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-27-5-no-trimestre-encerrado-em-maio-de-2020
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O tempo presente também tem sido causa-
dor de angústias, pois a iminência de um vírus que 
pode ser letal produz apreensão e agrava os quadros 
de ansiedade. Nesse contexto, entendemos o afeto 
“como algo que chega à consciência e provoca uma 
sensação. É, portanto, algo que se sente” (PISETTA, 
2008, p. 406). Desta maneira, a angústia se caracte-
riza como um afeto, algo sentido e, portanto, cons-
ciente, uma vez que possui uma natureza perceptiva. 
Ainda que a angústia seja vista como um afeto que 
causa incômodo, desterritorializando os sujeitos, sua 
potência criadora é de grande importância.

A angústia, como apontou Lacan (2005) na 
experiência psicanalítica, é o sinal de direcionamento 
da melhora do paciente em processo terapêutico. 
Tomamos emprestada esta ideia ao retirá-la da rela-
ção paciente-terapeuta e a levamos para a relação do 
sujeito com o mundo. A angústia sinaliza aquilo de mais 
íntimo, direcionando o sujeito na possibilidade da trans-
formação daquilo que o angustia (CASTILHO, 2007).

Ao nos defrontarmos com a angústia vivida por 
educadores e alunos, percebemos que há um espaço 
vazio entre os afetos sentidos e a exteriorização deles, 
sobretudo porque este momento histórico não nos é 
conhecido. As gerações que estão experienciando a 
pandemia não possuem registros internos de situações 
semelhantes e o desconhecido também pode produzir 
a incapacidade ou dificuldade de se dizer sobre. Este 
foi o ponto de partida para a construção de nossa 
atividade interdisciplinar intitulada “Artes, Sociologia 
e Literatura em tempos de pandemia”.

Para isso, utilizamos, como marco teórico para 
construção da referida atividade interdisciplinar, o 
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conceito de imaginação sociológica proposto por 
Wright Mills (1972). A imaginação sociológica consiste 
em identificar a relação entre o contexto social e as 
trajetórias individuais. Nas palavras do autor “Ter cons-
ciência da ideia da estrutura social e utilizá-la com sensi-
bilidade é ser capaz de identificar as ligações entre uma 
grande variedade de ambientes de pequena escala. Ser 
capaz de usar isso é possuir a imaginação sociológica.” 
(MILLS, 1972, p. 16).

Assim, Mills nos mostra como os acontecimen-
tos em pequena escala possuem ligações que expres-
sam uma relação macroscópica, compreendida neste 
trabalho como uma relação estrutural. Dessa forma, 
as biografias são construídas dentro de uma estrutura 
social, onde os sujeitos se situam. Portanto, nossas 
trajetórias individuais não são construídas em um 
vácuo, mas erigidas a partir de relações sociais, histó-
ricas, políticas e econômicas.

Não há, nessa ideia, uma oposição entre indiví-
duo e sociedade, mas sim a compreensão colocada 
por Marx (2006) de que os sujeitos fazem sua própria 
história não como querem, mas limitados pelas condi-
ções materiais e históricas de sua própria existência. 
Desse modo, os sujeitos se situam na estrutura social 
com base nessas condições; no entanto, isso não signi-
fica que há uma determinação de como serão estas 
trajetórias, uma vez que eles possuem a possibilidade 
de agência. É com base também nesse conceito que 
compreendemos a importância deste trabalho inter-
disciplinar, que objetivou situar os alunos frente ao 
contexto social por meio da arte.

Por agência, nos alinhamos às construções teóri-
cas de Anthony Giddens (1989) que define este conceito 
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como a capacidade de o ator social realizar ações, inter-
vindo causalmente em uma cadeia de acontecimentos, 
segundo o qual “a reflexividade do sujeito é a faculdade 
específica da agência humana que o habilita a pensar o 
que faz, as regras a que segue, e, portanto, a transfor-
mar tanto práticas quanto regras” (ARBOLEYA, 2013, 
p. 22). Assim, a atividade proposta buscou os agencia-
mentos dos alunos ao colocar como questão os afetos 
diante da conjuntura atual, possibilitando-lhes refle-
tirem sobre a relação sujeito-sociedade, em que, ao 
pensar esta relação por meio de produções artísticas, 
eles pudessem questionar e (re)significar sua própria 
presença no mundo, nunca passiva, mas construtora da 
realidade (FREIRE, 2004).

O aprofundamento teórico constitui-se emba-
samento importante para que se pudesse abordar a 
dimensão dos elementos sociais e culturais na cons-
trução do pensamento e ação estética e artística. Além 
da materialização, a produção artística é também um 
fenômeno de associação imaginativo, mental, cultural 
e comunicativo. Ferraz e Fusari (2010) descrevem o 
praticar/refletir/fazer/trabalhar/construir, o represen-
tar um conhecimento de mundo e o sentir/expressão 
como momentos interligáveis da produção artística 
situadas em um tempo/espaço sociocultural.

Nesse sentido, a atividade interdisciplinar foi 
realizada no âmbito das referidas unidades curriculares 
presentes em seis turmas dos terceiros anos dos cursos 
técnicos em Administração, Agropecuária e Alimentos 
integrados ao Ensino Médio do IFTM Campus Uberaba. 
O período que compreende as etapas de idealização, 
planejamento, formatação, execução, acompanha-
mento, avaliação e exposição das produções literárias 
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e artísticas dos estudantes ocorreu entre os meses de 
abril e dezembro de 2020.

A concepção para o trabalho aconteceu no mês 
de abril de 2020, já em ensino remoto, após a organi-
zação de um evento institucional presencial liderado 
por nós três, professoras das unidades curriculares 
Artes, Literatura e Sociologia no início do mês de 
março (8 de março: Mulheres e Luta). Acreditamos 
que o processo de transformação de ideias em uma 
atividade interdisciplinar exige estudo, comunicação 
incessante e uniforme entre todos os participantes da 
equipe organizadora e executora. Para isso, é funda-
mental uma convivência harmoniosa com divisão de 
tarefas e confiança entre os pares.

Inicialmente, a caracterização da prática definiu-se 
como interdisciplinar dentro de uma relação de corres-
pondência e de parceria entre as unidades curriculares, 
promovendo uma integração dos conteúdos e a trans-
posição de seus limites. Autores como Fazenda (1995) 
e Japiassú (1976) embasam o pensamento mediado 
pela integração de conhecimentos categorizados como 
específicos na busca por novas interfaces e novos ques-
tionamentos, transformando a realidade.

O planejamento, execução e avaliação do 
trabalho teve como elementos diretivos a leitura das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e as Diretrizes 
indutoras para a oferta de cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio na Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica (FÓRUM DE DIRIGEN-
TES DE ENSINO/CONIF, 2018).

Os princípios norteadores encontrados nestes 
documentos incluem: i) a indissociabilidade entre 
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educação e prática social, considerando-se a historici-
dade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendiza-
gem; ii) a interdisciplinaridade assegurada no currículo e 
na prática pedagógica, visando à superação da fragmen-
tação de conhecimentos e de segmentação da organiza-
ção curricular; e iii) o respeito ao princípio constitucional 
e legal do pluralismo de ideias e de concepções peda-
gógicas. Também levamos em consideração a supera-
ção da concepção fragmentada do conhecimento para 
uma visão sistêmica e contextualizada e, especialmente, 
a conexão com situações vivenciadas pelos estudantes 
em suas realidades com os saberes desenvolvidos nas 
unidades curriculares.

Com a finalidade de facilitar a comunicação 
durante todas as fases do processo entre nós, propo-
nentes da atividade, criamos um grupo no aplicativo 
WhatsApp5 para construirmos os momentos de idealiza-
ção, planejamento e formatação da atividade proposta. 
Para a execução do trabalho pelos estudantes, postamos 
uma atividade no Google Classroom6 – ambiente virtual 
de aprendizagem adotado pela instituição durante o 
período de ensino remoto emergencial.

A postagem da atividade e dos critérios de 
avaliação, para acesso dos alunos, incluiu um texto 
com instruções e materiais de apoio – vídeos, textos 
e uma apresentação de imagens sobre a produção 
artística com temática da pandemia – que contextua-
lizavam e subsidiavam a realização do trabalho pelos 
estudantes. Motivados pela frase de Pablo Picasso 
de que “a arte alimenta a própria arte” (MARTINS et 
al., 1998, 140), o objetivo desse material foi “nutrir” 
5 WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz, pelo qual realiza-se o envio e o 
recebimento de vídeos, fotos, imagens, documentos em PDF, planilhas etc. O aplicativo é usado em celulares 
smartphones por meio de conexão com a internet.
6 Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas que tem como função a 
criação, distribuição e avaliação de trabalhos. Ele é um recurso do Google Apps.
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esteticamente os estudantes para gerar leituras e 
provocar teias de significados. Além disso, nós, profes-
soras, promovemos encontros virtuais síncronos para 
debates e, também, para informar os alunos sobre os 
procedimentos para a realização da atividade.

No que se refere aos conteúdos ministrados, 
as Vanguardas Europeias foram temáticas estudadas 
nas unidades curriculares Artes e Literatura. Esses 
movimentos estabeleceram várias rupturas com o 
que já era consolidado no mundo da arte: rompendo 
com o ideal de beleza vigente, com a imitação da 
natureza e com as regras acadêmicas e, nessa dinâ-
mica, os artistas passaram a retratar suas percepções 
interiores sobre o mundo.

Já em Sociologia, os estudantes tiveram a opor-
tunidade de refletir sobre a relação entre espaço 
urbano e violência. Foram discutidas a privatização do 
espaço público e a cultura do medo que gera a inten-
sificação do controle social, da vigilância e da priva-
tização da segurança e dos espaços de uso comum 
nas cidades. Todos estes tópicos foram relacionados 
à pandemia vivenciada no presente, no podcast7 apre-
sentado pela professora, intitulado “Conflitos Urbanos: 
violência, privatização do espaço público e pandemia”, 
tendo como principais referências Manuel Castells 
(1983) e David Harvey (2013).

O eixo de integração que norteou a atividade 
interdisciplinar proposta foi traçado pelo impacto da 
pandemia do coronavírus na sociedade e, consequen-
temente, na Arte e na Literatura. Como essas áreas 
dialogam e deixam suas marcas e produções sobre 
momentos históricos, políticos e sociais? Museus, 
7 Podcast é um material entregue na forma de áudio que fica disponível para que o ouvinte acesse quando quiser.
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galerias e centros culturais foram fechados, assim 
como eventos, feiras e festivais cancelados. Apesar 
desse cenário, os artistas têm construído formas de 
criar mesmo com o distanciamento social, assim, 
vários trabalhos que refletem sobre a amplitude do 
contágio viral serviram de bagagem cultural e de apre-
ciação estética pelos estudantes.

Além disso, a temática da atividade envolveu os 
afetos e de que modo a criação artística pode se trans-
formar em um canal de expressão. Assim como nas 
Vanguardas Europeias, em que a Arte retrata o mundo 
interior dos artistas, os estudantes foram instigados 
a desvelar sobre seus mundos interiores relaciona-
dos ao contexto atual. A pergunta norteadora para o 
desenvolvimento dos trabalhos foi: O que você sente 
da pele para dentro?

Após o período de postagens das criações artísti-
cas pelos estudantes na plataforma Google Classroom, 
os trabalhos foram recebidos e avaliados. Os critérios 
adotados e explicitados na postagem da atividade 
envolveram: i) entrega correta da atividade: um texto 
literário livre e uma produção de imagem autoral; ii) 
coerência com a temática e o material de apoio apre-
sentado; iii) percepção do impacto do contexto social 
nas trajetórias individuais; e iv) clareza. Nós três anali-
samos as produções e os trabalhos foram pontuados 
de acordo com os critérios acima estabelecidos. Em 
seguida, gravamos um vídeo de devolutiva, comen-
tando as percepções gerais sobre os trabalhos e os 
temas recorrentes que estiveram presentes, bem como 
a relação das produções com os conteúdos desenvol-
vidos nas disciplinas.

O trabalho teve como atividade de finalização 
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uma exposição virtual na rede social Instagram8. Nela, 
criamos (com o auxílio do departamento de comu-
nicação do campus) um perfil intitulado “Verdades 
Íntimas”9, em que as obras foram postadas semanal-
mente. Ao todo, os alunos realizaram 174 (cento e 
setenta e quatro trabalhos), sendo 119 (cento e deze-
nove) autorizados por eles para publicação anônima. 
A mostra contou com a publicação de 18 (dezoito) 
obras por semana, totalizando, ao final, 117 (cento e 
dezessete) postagens. O período de exposição acon-
teceu entre julho e dezembro de 2020 e a mostra se 
mantém pública e disponível para ser acompanhada 
pelos usuários da rede.

A escolha do Instagram como plataforma para 
a exposição “Verdades Íntimas” deve-se ao fato de a 
rede social ser um ambiente on-line de uso constante 
dos alunos e, também, porque muitas operadoras de 
telefonia móvel não cobram dados móveis10 pelo uso 
dessas redes sociais, o que facilitou o acesso e circula-
ção das criações entre os estudantes. No contexto da 
nossa atividade interdisciplinar, o recurso de acesso e 
uso de redes sociais, já popularizado, faz com que o 
sujeito aluno também se reconheça nas produções de 
seus pares. Para a exposição, os trabalhos foram edita-
dos no site Canva11, que deu acesso a recursos pagos 
para e-mails de instituições de ensino. Através do editor, 
pudemos editar as imagens e os textos, adequando as 
produções ao formato da rede social, bem como asse-
gurar o anonimato dos alunos expositores.

8 Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar 
filtros digitais. Também permite compartilhá-las em interface com outras redes sociais.
9 Link para acesso: https://www.instagram.com/intimas_verdades/?hl=pt-br. Acesso em: 25 set. 2020.
10 Dados móveis representam a quantidade de dados que os celulares podem consumir da rede de internet. 
São os pacotes de dados contratados das operadoras de telefonia móvel para uso da internet e aplicativos.
11 Canva é uma plataforma de design gráfico que possibilita aos usuários criar gráficos de mídia social, apresen-
tações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais.

https://www.instagram.com/intimas_verdades/?hl=pt-br.
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Considerações finais

A iminência de um contexto pandêmico no século 
XXI, era de plena ascensão tecnológica e de descober-
tas científicas nunca imaginadas, trouxe perplexidade 
para toda a humanidade. A escola, local de construção 
de saberes e conhecimentos, está fechada, impossibili-
tando que o desenvolvimento dos sujeitos escolares se 
dê de maneira presencial. Todos tivemos que nos rein-
ventar, aprender a lidar com o trabalho sendo realizado 
no espaço doméstico e seus atravessamentos.

Nós, professores e professoras, estamos traba-
lhando remotamente, aprendendo inúmeras ferramen-
tas e propiciando ensino de qualidade a milhares de 
alunos e alunas que estão em casa experienciando as 
mais diversas situações. O distanciamento social é 
fato e necessário para conter a propagação do vírus, 
sendo assim, a aproximação entre as pessoas por 
vias tecnológicas, especialmente entre professores 
e estudantes, tem sido a única maneira possível de 
estabelecer vínculos e manter o processo de ensino e 
aprendizagem em curso.

Esta atividade interdisciplinar, assim como várias 
outras que estão sendo realizadas em inúmeras esco-
las do país, é a confirmação de que o professor é peça 
fundamental na construção de uma sociedade mais 
empática, justa, igualitária e solidária. O educador “é 
aquele que prepara uma refeição, [...] que compartilha 
o alimento, que celebra o saber. É do entusiasmo do 
educador que nasce o brilho dos olhos dos aprendizes.” 
(MARTINS et al., 1998, p. 129). No que se refere à nossa 
proposta em si, entendemos, assim como Antonio 
Candido (2011), que
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em nossas sociedades a literatura [e as artes 
em geral] tem sido um instrumento pode-
roso de instrução e educação, entrando nos 
currículos, sendo proposta a cada um como 
equipamento intelectual e afetivo. Os valores 
que a sociedade preconiza, ou os que consi-
dera prejudiciais, estão presentes nas diversas 
manifestações da ficção, da poesia e da ação 
dramática. A literatura confirma e nega, propõe 
e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os 
problemas. (CANDIDO, 2011, p. 177)

Dessa forma, o resultado do processo que culmi-
nou a atividade interdisciplinar “Artes, Sociologia e Lite-
ratura em tempos de pandemia” foi a possibilidade 
de os alunos expurgarem suas emoções por meio da 
arte, de exporem suas angústias e afetos, pois, segundo 
Antonio Candido, “As produções literárias, de todos os 
tipos e todos os níveis, satisfazem necessidades básicas 
do ser humano, [...] enriquece a nossa percepção e a 
nossa visão do mundo”, (CANDIDO, 2011, p. 182), além 
disso, “uma sociedade justa pressupõe o respeito dos 
direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em 
todas as modalidades e em todos os níveis é um direito 
inalienável” (CANDIDO, 2011, p. 193).

Ainda nesse sentido, é imprescindível lembrarmos 
que, para Paulo Freire (2011) e para nós, “a leitura da pala-
vra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas 
por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, 
quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 
consciente” (FREIRE, 2011, p. 30). E foi exatamente isso 
que nossos alunos realizaram a partir da atividade inter-
disciplinar proposta: leram, escreveram e reescreveram 
seus mundos, pautados e viabilizados pela Arte.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM REMOTA EM TEMPOS DE 

ISOLAMENTO SOCIAL
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Regilson Maciel Borges2

Resumo

A avaliação da aprendizagem ocupa um lugar 
central no processo de ensino, pois implica na formu-
lação de juízos emitidos pelos professores acerca do 
aprendizado dos alunos em diferentes momentos (antes, 
durante ou ao final do processo). Neste período de ensino 
remoto, decorrente do isolamento social imposto pela 
pandemia causada pelo COVID-19, alguns aspectos da 
prática pedagógica acabam sendo evidenciados, devido 
a suas especificidades no ensino presencial, como é o 
caso do processo avaliativo. Questiona-se como avaliar 
os alunos a distância, ou seja, quais instrumentos utili-
zar no processo de coleta de informações que auxi-
liem no percurso formativo e apresentem diagnóstico 
do aprendizado. Diante disso, o presente trabalho tem 
como objetivo mostrar as implicações da avaliação para 
o processo de ensino e aprendizagem, principalmente 
nesse momento de pandemia que nos põe frente a novas 
questões sobre como atuar nessa conjuntura. O trabalho 
inicia-se apresentando os possíveis usos da avaliação e 
seus principais usuários. Em seguida, trata das dimen-
sões do processo avaliativo e momentos da avaliação. 
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de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFLA.
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Por fim, destacamos as particularidades da avaliação no 
ensino presencial e na EaD/ensino remoto. Neste cená-
rio de ensino remoto, compreendemos que a avaliação 
ocupa um lugar fundamental, na medida em que rela-
ciona professores, alunos e as atividades produzidas 
pelos alunos, sendo, portanto, o elo que auxilia os profes-
sores no processo de orientação para consecução das 
aprendizagens necessárias.

Palavras-chave: Avaliação do ensino e aprendizagem. 
Educação a distância. Ensino remoto.

Introdução
O trabalho resulta de palestra ministrada por 

webconferência no “III Fórum de Ensino do IFTM: desa-
fios e perspectivas para a Educação Profissional e Tecno-
lógica em tempos de pandemia”, ocorrido em junho 
de 2020, cuja abordagem enfocou práticas de ensino 
remoto desenvolvidas durante a suspensão das ativida-
des presenciais decorrente da situação de pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19).

A prática educativa desenvolvida nesse período 
tem sido denominada de aprendizagem remota, o 
que demonstra, por um lado, os preconceitos que a 
Educação a Distância (EaD) sofre e, por outro, que 
os defensores da educação a distância entendem 
que o trabalho desenvolvido será realizado de forma 
amadora, com isso aumentaria a recusa a EaD. Essa 
diferenciação é importante politicamente, mas atrapa-
lha, no sentido de que o trabalho realizado tem muito 
a ver com o que chamamos de educação a distância. 
De qualquer forma, nós iremos utilizar as ferramentas 
da educação a distância no que tem sido chamado de 
ensino remoto.
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Both e Brandalise (2018) compreendem que 
“educação presencial e a distância são duas modalida-
des educativas que se complementam pedagogica-
mente nos caminhos da aprendizagem”, principalmente 
no que se refere à tomada “da avaliação como ponto de 
partida efetivo de fomento da aprendizagem”. Nessa 
perspectiva, suas diferenças residem “em alguns aspec-
tos metodológicos quando da aplicação da avaliação, 
mas nunca do seu objetivo especial, que é o de favore-
cer a aprendizagem”. Segundo os autores, “não importa 
se a implementação da educação ocorre na modalidade 
presencial ou na a distância, o objetivo a ser cumprido 
é o mesmo: o de propiciar aprendizagem e desempe-
nho acadêmico de boa qualidade aos alunos” (BOTH; 
BRANDALISE, 2018, p. 815).

Neste cenário de pandemia, as discussões sobre 
avaliação acabam recebendo destaque, dado o lugar que 
a avaliação ocupa no processo de ensino e aprendizagem, 
questionando-se, sobretudo, como avaliar os alunos a 
distância. Segundo Freitas et al. (2012), a avaliação “diz 
respeito ao futuro [...] mexe com a vida das pessoas, 
abre portas ou as fecha, submete ou desenvolve, enfim 
é uma categoria permeada por contradições” (FREI-
TAS et al., 2012, p. 7). No caso específico da avaliação 
da aprendizagem, “a avaliação emerge na sala de aula 
ora como fonte de desenvolvimento, ora como ameaça” 
(FREITAS et al., 2012, p. 7). Disso, importa considerar que 
“há muito mais que técnicas por trás do fenômeno avalia-
tivo” (FREITAS et al., 2012, p. 7). Isso implica compreen-
dermos que os juízos formulados e emitidos resultam de 
uma série de relações vivenciadas na sala de aula.

Na tentativa de tornar esse processo mais norma-
tivo e criterioso, é possível que as avaliações sejam 
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referenciadas a normas e a critérios. A avaliação norma-
tiva “se destina a selecionar e a hierarquizar os alunos”, ou 
seja, “os resultados ou a classificação de um dado aluno 
são comparados com os do grupo em que está inserido, 
normalmente através da respetiva média” (FERNANDES, 
2020b, p. 9). A avaliação criterial define os “critérios que 
constituem um referencial acerca do que é relevante 
avaliar e aprender”, na qual “os critérios constituem uma 
fonte de informação relevante para orientar as aprendi-
zagens e o ensino” (FERNANDES, 2020b, p. 11).

A partir dessas duas perspectivas de referência, 
uma que se preocupa em “medir para selecionar” e a 
outra cuja “preocupação é avaliar para que os alunos 
aprendam”, o que se espera é “que as aprendizagens 
de todos os alunos devem estar no cerne dos esforços 
e preocupações de todos os intervenientes” (FERNAN-
DES, 2020b, p. 12), seja no ensino presencial, no ensino 
a distância ou no ensino remoto. Com efeito, só faz 
sentido pensarmos a avaliação como um suporte para 
a aprendizagem, “isto é, uma avaliação essencialmente 
orientada para melhorar e para aprender e não para 
classificar”, que busca “incluir todos os alunos e não 
para discriminar os que eventualmente possam ter mais 
dificuldades” (FERNANDES, 2020a, p. 5).

Com base nessa concepção, que entende a avalia-
ção como uma ferramenta que serve para aprender, o 
presente trabalho tem como objetivo mostrar as impli-
cações da avaliação para o processo de ensino e apren-
dizagem, principalmente nesse momento de pandemia, 
na qual nos deparamos com questões sobre como atuar 
nesse novo cenário. Para tanto, iniciamos apresentando 
os possíveis usos da avaliação e seus principais usuá-
rios. Em seguida, tratamos das dimensões do processo 
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avaliativo e dos momentos da avaliação. E, por fim, 
destacamos as particularidades da avaliação no ensino 
presencial e na EaD/ensino remoto.

Usos da avaliação na educação e seus principais 
usuários

A compreensão do que se entende por avalia-
ção nos chama atenção para os usos que são feitos da 
avaliação e, em cada um desses usos, quem é o seu 
principal usuário, uma vez que a avaliação apresenta 
alguns usos importantes na educação.

Um primeiro uso é o de regulação/controle, 
quando a avaliação é utilizada para regular as práticas 
educacionais. A partir dessa avaliação é possível identi-
ficar qual aluno foi aprovado em uma disciplina e, sendo 
aprovado, o aluno pode continuar o processo educacio-
nal. Como regulação, a avaliação permite que o estu-
dante atue como profissional em uma determinada área 
do conhecimento, assim como informa a sociedade que 
determinado indivíduo tem competência para atuar em 
determinada área profissional. O principal usuário dessa 
regulação é a instituição, mas, indiretamente, também a 
sociedade, pois a avaliação indica que o indivíduo tem 
competência profissional.

Outro uso da avaliação é o de hierarquização, 
quando os processos de avaliação cumprem a função 
de hierarquizar os indivíduos tendo como referência o 
desempenho escolar. O principal usuário destes proces-
sos são os sistemas de seleção, caso mais clássico desse 
uso são os exames vestibulares e atualmente o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), que hierarquiza o 
desempenho dos alunos para fins de seleção dos que 
irão ingressar no ensino superior.



160

A avaliação formativa é um outro uso que implica 
diretamente na aprendizagem do aluno, de modo 
que seu usuário principal é o estudante. Essa avalia-
ção informa aos alunos em quais pontos eles conse-
guiram ter aprendizagem, o que precisa ser revisto, 
quais as dificuldades e como podem melhorar. Sua 
intenção é fornecer “informações que orientarão na 
melhoria dos desempenhos dos estudantes durante 
o processo, de modo a evitar o acúmulo de problema” 
(DEPRESBITERIS, 1999, p. 14).

Outro uso da avaliação é o diagnóstico, que retrata 
como está uma determinada turma, sendo o professor 
o principal usuário dessa avaliação, pois ela permite a 
este compreender qual o estágio de aprendizado dos 
seus estudantes e, a partir disso, subsidiar a sua prática 
pedagógica. O diagnóstico busca “detectar a existência 
ou não de pré-requisitos necessários para que a apren-
dizagem se efetue” (DEPRESBITERIS, 1999, p. 14).

O uso da avaliação para a melhoria visa compreen-
der em que ponto algumas práticas podem ser melhores 
do que outras. Essa avaliação é muito parecida com a 
diagnóstica, mas, enquanto na diagnóstica buscam-se 
limitações ou erros, na avaliação para a melhoria tem-se 
a visão de que algo que já é bom pode ser melhor ainda. 
Seus usuários são os que estão executando o processo, 
ou seja, professores ou gestores.

A avaliação pode também contribuir para moni-
torar a implantação de alguma política ou projeto. 
Segundo Belloni et al. (2003, p. 45), “a avaliação é 
parte integrante do processo de desenvolvimento da 
política pública, pois possibilita uma averiguação siste-
mática do cumprimento de sua função social”, com 
finalidade de “promover o aprimoramento da política 
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implementada e a concretização dos objetivos da 
sociedade ou grupo social a que se destina”. Assim, 
ao implantar determinada política ou projeto, avalia-
-se se o planejado está sendo executado. Neste caso, 
os principais usuários são os gestores.

Outro uso da avaliação é a tomada de decisão, na 
qual se avaliam situações para verificar qual a melhor 
decisão a ser implantada. Normalmente se utiliza a 
relação custo/benefício como referência principal 
neste tipo de avaliação. Essa avaliação pode subsidiar 
os gestores na escolha por uma ou outra ação, produto, 
políticas etc. Vianna (2014, p. 194) aponta que a avalia-
ção, nessa perspectiva, “é um processo sistemático de 
levantamento de dados relativos a um determinado 
fenômeno, a fim de possibilitar a tomada de decisões 
com base em julgamentos de valor”.

A compreensão desses usos da avaliação, bem 
como de seus principais usuários, pode facilitar a nossa 
prática avaliativa, na medida em que ficam claros os 
objetivos pretendidos e os encaminhamentos neces-
sários após o emprego de determinados instrumen-
tos de coleta de informações sobre a aprendizagem 
dos alunos, sobretudo se considerarmos que se não 
houver uma clareza do que se propõe, corre-se risco de 
comprometer todo o processo avaliativo (WORTHEN, 
1982).

Dimensões do processo avaliativo e momento da 
avaliação

Os pesquisadores da psicometria nos apresen-
tam alguns aspectos que nos possibilitam compreen-
der a estrutura da elaboração de processos avaliativos. 
Disso resulta o seguinte esquema:
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Figura 1 - Dimensões do processo avaliativo

Fonte: Os autores, 2020.

No centro da figura aparece a educação, que 
faz pensar em modelos educativos e a compreensão 
do que seria educação. A partir disso, quando vamos 
avaliar ou criar instrumentos de avaliação, precisamos 
levar em consideração nossos objetivos educacionais e 
a compreensão de educação. Assim, no primeiro polo 
estão as referências que serão utilizadas no processo 
avaliativo, que, dependendo da teoria pedagógica 
que se utiliza, podem ser conteúdos e/ou habilidades 
e/ou valores.

Relacionado a este primeiro item, temos o polo 
da medição ou valoração, que também é influenciado 
pelas teorias pedagógicas que serão adotadas, mas, 
principalmente, pela referência de avaliação e pelo 
uso que será feito por esta avaliação. Se os objetivos 
forem o de hierarquização, o modelo de medição ou 
de valoração será diferente da avaliação formativa.

No polo oposto, temos o planejamento dos 
instrumentos de avaliação que serão utilizados 
para avaliar se os alunos estão próximos ou não da 
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referência adotada. Freitas et al. (2009) destacam 
que os instrumentos mais utilizados pelos professo-
res são os testes padronizados, as provas, as questões 
orais, as tarefas, as perguntas anexadas ao texto, as 
provas informais, o feedback; outros instrumentos são 
mais comuns na educação a distância, como fóruns, 
webfólios, glossários, chats, questionários etc.

Por último, temos o espaço dos resultados, que 
é condicionado pelo uso que será feito da avaliação, 
caso o resultado se destine a uma perspectiva forma-
tiva, o feedback pode ser uma estratégia interessante 
de utilização desses resultados; se for para fins regula-
tórios, esse resultado deverá ser o mais simples possí-
vel, como, por exemplo, aprovado ou reprovado.

Ainda nesse aspecto de definição, temos a ques-
tão de quando ocorrerá a avaliação. Em linhas gerais, 
podemos definir três momentos nos quais ocorre a 
avaliação: antes de minha prática pedagógica, que 
ocorre principalmente para as avaliações diagnósti-
cas e avaliações para tomada de decisão. Ao longo do 
processo educativo, usado pelas avaliações formati-
vas e de monitoramento e em alguns casos também 
para a avaliação diagnóstica. E depois, que acontece 
principalmente nas avaliações com fins de regulação 
ou hierarquização.

Como afirmamos, as escolhas pelas práticas 
avaliativas estão intimamente associadas à concep-
ção pedagógica que está sendo implantada, por 
exemplo, a avaliação em uma visão tecnicista será 
diferente de uma visão com métodos passivos ou 
métodos ativos, assim como será diferente da visão 
que valoriza a memória (mnemônico). Dentro desta 
concepção, aqueles que entendem que o conteúdo é 
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mais importante irão avaliar diferente daqueles que 
compreendem que as habilidades e as competências 
são mais importantes.

Avaliação no ensino presencial e na EaD/ensino 
remoto

Na sala de aula presencial a forma de organiza-
ção é diferente da que se apresenta no processo remoto. 
Em geral, na modalidade presencial a organização e o 
uso da avaliação seguem três momentos. Normalmente, 
iniciamos com o planejamento do curso e a escolha do 
material didático. Para esse primeiro momento, há uma 
preocupação em se fazer uma avaliação diagnóstica 
para subsidiar esse planejamento e a escolha do mate-
rial. No desenvolvimento do processo de ensino e das 
atividades de aprendizagem, comumente temos uma 
parte expositiva, seguida de atividades dos alunos e 
da correção dessas atividades, nesse caso predomina 
a avaliação formativa, de caráter informal. O último 
momento é o da avaliação final, quando temos a avalia-
ção regulatória propriamente dita.

No ensino presencial, esses três momentos não 
são tão rígidos e formais, pois durante as aulas, a partir 
de um diagnóstico do desenvolvimento da turma, 
pode-se reformular o planejamento, revendo o mate-
rial didático e reencaminhando as atividades. Nessa 
modalidade, muitas das avaliações formativas ocor-
rem de modo informal, quando, por exemplo, o aluno 
apresenta ao professor um exercício realizado na sala 
de aula e recebe uma avaliação informal do trabalho 
que desenvolveu.

Na educação a distância ou ensino remoto, 
os dois primeiros momentos (planejamento e 
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desenvolvimento do processo de ensino) são mais 
rígidos e a avaliação formal se mistura com o processo 
de ensino aprendizagem. A relação professor-aluno 
é menos intensa. O aluno tem maior autonomia para 
o desenvolvimento da sua aprendizagem. Neste 
modelo, predominam os métodos ativos em que 
os alunos precisam se envolver com as atividades e 
alguns processos tecnicistas que pressupõem nenhum 
contato com o professor.

Na educação a distância o papel docente é divi-
dido em duas partes, o de professor conteudista e o 
de professor tutor. A função conteudista ocorre no 
momento do planejamento do ensino da definição/
elaboração do material didático que será utilizado e 
na montagem do ambiente virtual de aprendizagem, 
no qual os estudantes irão realizar as suas atividades. 
A função de tutor é a de acompanhar o processo de 
ensino e o desenvolvimento das atividades realizadas 
pelos alunos.

Neste ponto, a avaliação se torna um forte 
instrumento de formação pedagógica e de controle da 
realização das práticas educativas. A própria frequên-
cia na EaD também é uma forma de avaliação, pois, 
mesmo quando o professor utiliza mecanismos de 
webconferência, os estudiosos em EaD apontam que 
ela ocorre pela entrega de alguma atividade por parte 
do aluno que comprove a sua participação, até porque 
muitos estudantes assistirão a webconferência em 
outro momento por gravação.

Na EaD a avaliação formativa é o chamado de 
feedback ao estudante, momento em que são apon-
tados os seus erros, como melhorar, as suas virtudes, 
os problemas etc. Muitos professores tutores, para 
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agilizar o feedback, utilizam chaves de correção com 
erros e virtudes frequentes, não precisando elaborar 
uma resposta individualizada para cada aluno, apenas 
selecionam a orientação que se aplica em cada caso.

A avaliação regulatória na EaD tem como carac-
terística ser somativa e por isso chegar a uma nota final. 
Segundo Depresbiteris (1999, p. 14), “a função soma-
tiva implica fornecimento de informações a respeito 
do valor final do desempenho do educando, tendo 
em vista a decisão de aprová-lo ou reprová-lo. [...]”. 
Para evitar que esta avaliação regulatória acabe se 
tornando um forte instrumento de tortura aos alunos, 
não permitindo que eles arrisquem, em muitos casos 
avalia-se apenas a entrega da atividade.

A respeito da ação pedagógica nesse contexto, 
especialmente quando se considera a avaliação da 
aprendizagem no ensino presencial, semipresencial 
ou a distância, Both e Brandalise (2018, p. 809) desta-
cam que a “ação pedagógica [...] é constituída de 
elementos comuns: conteúdos de ensino, objetivos 
de aprendizagem, critérios de avaliação, instrumen-
tos avaliativos, feedback, resultados”. Nesse sentido, 
os elementos constituintes do processo pedagógico 
não se alteram, suas especificidades “residem na 
aplicação metodológica, na instrumentação tecno-
lógica, no apoio bibliográfico, no sistema de avalia-
ção e na prestação do trabalho de tutoria” (BOTH; 
BRANDALISE, 2018, p. 815).

Mas como avaliar no ensino remoto? Nos méto-
dos ativos, as avaliações estão intimamente relaciona-
das com as atividades que são realizadas pelos alunos, 
como, por exemplo, a atividade de leitura que resulta 
em anotações, fichamentos e resenhas; a assistência 
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a webconferência (lives) que gerem relatórios; fóruns 
virtuais em que se avalia a participação; blogs e 
webfólios; jogos que resultam em avaliar desempenho 
e/ou resultados.

Uma regra básica da didática é a de que o 
professor deve aplicar instrumentos variados de 
avaliação, mas também deve dimensionar a sua capa-
cidade de correção. Both e Brandalise (2018, p. 816) 
argumentam “que o emprego de vários instrumentos 
para uma mesma avaliação exige do professor um 
trabalho redobrado, mas, se tal fato for para o bem 
do aluno, que assim seja”. Na educação a distância 
como a avaliação está sempre presente no processo 
educativo, a questão do dimensionamento é um dos 
grandes problemas a serem enfrentados.

A avaliação final na educação a distância, que na 
visão formativa é o momento do balanço final do que 
se aprendeu durante o semestre, é normalmente reali-
zada presencialmente, pois é uma forma de saber se 
foi o estudante que realizou as atividades. Em tempos 
de isolamento social é irresponsabilidade querer ter os 
alunos presencialmente, nesse caso temos que confiar 
nos alunos.

Considerações finais

A avaliação ocupa um lugar fundamental em 
todos os momentos do processo de ensino e aprendi-
zagem, mas principalmente nesse período de ensino 
remoto, na medida em que relaciona professores, 
alunos e as atividades produzidas pelos alunos, sendo, 
portanto, o elo que auxilia os professores no processo 
de orientação para consecução das aprendizagens 
necessárias.
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Neste cenário, compreendemos, como Both e 
Brandalise (2018, p. 814), que “toda a iniciativa avaliativa 
deve ser concebida e conduzida com a função precípua 
de facilitar a aprendizagem do estudante”, de modo 
que uma avaliação com essa perspectiva intencione:

a) levar o aluno a perceber que a avaliação 
é oportunidade a mais para a ampliação e o 
aprofundamento da aprendizagem; b) escla-
recer que a avaliação estabelece media-
ção entre o ato da prática docente e o de 
aprender; c) firmar convicção de que todo o 
processo avaliativo necessita ser bem prepa-
rado, com vistas a envolver todos os princi-
pais conteúdos que compreendem um tema 
(BOTH; BRANDALISE, 2018, p. 814-815).

A adoção de uma avaliação com essas carac-
terísticas é um processo longo e de aprendizado 
conjunto, tanto para os professores quanto para os 
alunos, considerando que temos enraizado em nossa 
prática pedagógica uma concepção de avaliação clas-
sificatória e hierarquizante, cujo resultado atende aos 
fins de seleção e regulação/controle, sendo em boa 
parte empregada no final do processo educativo, com 
características somatórias.

A avaliação formativa, por sua vez, com finalidade 
de auxiliar no aprendizado dos alunos, nos impõe um 
movimento de reflexão sobre as teorias e práticas de 
avaliação frequentemente realizadas no interior das insti-
tuições educativas. Esse movimento “enfatiza a respon-
sabilidade dos alunos em relação à aprendizagem e à 
avaliação [...], ou seja, professor e aluno constroem em 
conjunto a aprendizagem e a avaliação, e (co)constroem 
formas de acompanhar o progresso da aprendizagem” 
(BOTH; BRANDALISE, 2018, p. 811).
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Cabe ressaltar que toda discussão apresentada 
nesse trabalho, sobre os usos da avaliação e seus usuá-
rios, as dimensões e momentos da avaliação e as carac-
terísticas da avaliação no ensino presencial e EaD/
remoto, só faz sentido se os encaminhamentos para 
a realização do ensino nas condições de isolamento 
social considerarem a realidade dos que estão direta-
mente envolvidos no processo de ensino e aprendiza-
gem (professores e alunos). Essa realidade inclui toda 
infraestrutura necessária para o desenvolvimento das 
atividades remotas, tais como acesso à internet de 
qualidade, equipamentos eletrônicos, capacitação dos 
profissionais, entre outras.
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