
Bernadete Porto, UFC



 Conhecimentos na área específica de atuação 
profissional;

 Conhecimentos para a investigação/produção do saber;

 Conhecimentos didáticos-pedagógicos;

 Desenvolvimento como pessoa.



 É contínua

 Vinculada á história de vida dos sujeitos em
permanente processo de ação que proporciona a
preparação para a vida pessoal e profissional

 Indica inclusão, multidimensionalidade, pluralidade

 Tem um ponto de partida e não se prevê o fim



 Modelos em destaque

 A instrução e a construção

 O modelo instrucionista

 A construção progressista
 O desafios

 Os princípios

 A aprendizagem Cooperativa como uma possibilidade



 A forma como nossas instituições educativas estão 
organizadas levam a fragmentação do trabalho e ao 
isolamento das pessoas

 Há uma junção de trabalhos e não um efetivo e 
significativo trabalho colaborativo no qual o âmbito 
privilegiado é o do grupo

 Cultura do ensino X Cultura da aprendizagem 



1. Identificação dos elementos culturais que
precisam ser assimilados pelos indivíduos da
espécie humana para que se tornem humanos

2. Descoberta das formas adequadas para atingir 
esses objetivos



Mais do que exercer uma perícia técnica 
específica, é necessariamente convidar os 
jovens à reflexão, ajudá-los a pensar o mundo 
físico e social, as práticas e saberes específicos, 
com o rigor e a profundidade compatíveis com 
o momento em que vivem”. 

(Ildeu Moreira Coelho. ). 



PRÁTICA SOCIAL

INICIAL

Instituição de 

ensino

PRÁTICA SOCIAL

FINAL





 Problemas de aprendizagens ou de ensino?

 Falta de sentido e busca de significação

 Estudantes orientados para o desempenho (evitam o 
erro) e estudantes orientados para a 
aprendizagem(desafios)



Só aprende aquele que se apropria 
do aprendido, transformando-o 
em apreendido, com o que pode, 

por isso mesmo, reinventá-lo; 
aquele que é capaz de aplicar o 

aprendido-apreendido a situações 
existenciais concretas.

Paulo Freire



 Aprendemos por DESAFIOS.

 Para que haja desafio é necessário CONTINUIDADE 

e RUPTURA.

 O bom ensino/aulas “bem dadas”, não geram 

necessariamente boa aprendizagem.

 É preciso substituir a pedagogia das certezas por uma

pedagogia da complexidade, do imprevisto, da 

pergunta.





"Não quero faca nem queijo, eu quero fome“ (Adélia Prado). 

 Há no mundo encantamento e no estudante curiosidade... 

 A inversão da estratégia epistemológica.

 A INTEGRAÇÃO DO INDIVÍDUO

 Educar PARA O HOJE

 AS DIFERENÇAS

 O CONVITE A TRABALHAR CONJUNTAMENTE



 A colaboração é utilizada para referir processos 
interpsicológicos ou intermentais.

 Constitui a própria essência do desenvolvimento 
mental humano.

 Idéia de que esses processos são essencialmente 

sociais, culturais e históricos não podendo 

ser concebidos fora de seu contexto.





 Condição da existência humana, concebendo o ser 
humano como RELACIONAL e HISTÓRICO, 
produzido na INTERSUBJETIVIDADE.

 É com o outro que o homem se constitui como sujeito

 O sujeito não é passivo nem apenas ativo: é 
interativo

 A co-construção de conhecimento é a tentativa de 
resolução de problemas por meio do trabalho conjunto

 ZDP e colaboração 



 Pressupõe um modo de vida não hierárquico, centrado 
em relações de participação

 Confiança, coerência em relação aos demais 

 Exige respeito mútuo aceitação e entendimento das 
diferentes vozes, dos diferentes contextos em que as 
pessoas estão inseridas , alguns competitivos e 
excludentes, outros integradores e colaborativos



 Quanto maior a profundidade da aprendizagem, maior 
é a capacidade do estudante de descobrir como ele 
aprende. Somente aqueles que têm consciência de seus 
processos de aprendizagem serão capazes de se 
adaptar a um mundo em contínua mudança;

 Na educação centrada na aprendizagem não existe 
tempo delimitado para aprender: aprende-se em 
tempo integral, porém em tempos diferentes para cada 
participante da comunidade de aprendizagem;



 A palavra-chave na escola centrado na aprendizagem é
comunidade. Aqui pessoas e grupos se apoiam
mutuamente, oferecem suporte para além de suas
delimitações departamentais e, principalmente,
aprendem juntos, colaborativamente.



 A simples existência de trabalho conjunto não implica a 
conformação de uma cultura de colaboração/cooperação

 Na cooperação todos são co-autores das regras construídas na 
convivência do grupo, compartilham as decisões tomadas e são co-
responsáveis pela qualidade do que é produzido

 O trabalho colaborativo entre os docentes gera aprendizagens e 
permite  a identificação de fraquezas, dúvidas e necessidades de 
reconstrução de conhecimento, bem como a socialização de 
saberes, processo que pode gerar a transformação de suas práticas 
pedagógicas.



Tolerar a existência do outro,
E permitir que ele seja diferente, 

Ainda é muito pouco.
Quando se tolera, 
Apenas se concede

E essa não é uma relação de 
igualdade, 

Mas de superioridade de um sobre o 
outro.

Deveríamos criar uma relação entre 
as pessoas,

Da qual estivessem excluídas
A tolerância e a intolerância.

(José Saramago)







“Casa-Grande e Senzala” (G. Freyre)
“A Casa e a Rua” (R. DaMatta)

Casa de Juvenal Galeno
Casa de Patativa do Assaré

(Santa) Casa de Misericórdia
Casa de Cultura Raimundo Cela

(Alpendre) Casa de Arte, Pesquisa e Produção

(Antiga Casa de João Gentil), Reitoria
Casas de Cultura Estrangeira

Casa Amarela Eusélio Oliveira
Casa de José de Alencar

(...)



Construção Cooperativa

Experiencial FormativaDialógica



MODALIDADES DE MORADORES DA CASa

* Habitantes (um ocupante por longo prazo):
Professores recém-ingressos na UFC em estágio probatório;

Estudantes bolsistas do programa de aprendizagem cooperativa.

* Residentes (um ocupante temporário):
Estudantes bolsistas de mestrado e de doutorado (por adesão voluntária).

* Visitantes (um ocupante passageiro):
Professores veteranos (por adesão voluntária).



INTERAÇÕES DA CASa

Professores recém-ingressos e Professores veteranos;

Professores de Áreas, Departamentos e Campi diferentes;

Estudantes da Graduação e Estudantes da Pós-Graduação;

Estudantes de Cursos e Campi diferentes;

Professores e Estudantes.



Solidariedade;

Interação;

Heterogeneidade;

Trabalho Coletivo;

Equidade;

Transformação.



Dialogia;

Cooperação;

Protagonismo;

Atividade;

Produção do conhecimento; 

Investigação.



- A possibilidade de educar com o outro;

- A necessidade de descentrar-se da figura do 
professor;

- Entender que a aprendizagem se dá na ação e na 
interação da pessoa com seu meio;

- Mais do que gostar de ensinar, é importante que o 
professor goste de aprender.



-A obrigatoriedade da formação

- Professor ou pesquisador?

- o fazer pedagógico deve fundamentar-se na 
investigação e na reflexão sobre a ação 

pedagógica

-.







Nome Assinatura

ANTONIO CARLOS ALONGE RAMOS

ANTONIO GILBERTO RAMOS NOGUEIRA

ANTONIO JOSE MELO LEITE JUNIOR

ANTONIO MAIA OLSEN DO VALE

ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA

ANTONIO NEOLORRACION G. FERREIRA

ARILUCI GOES ELLIOTT

ARLENE SANTISTEBAN CAMPOS

ARTHUR PLINIO DE SOUZA BRAGA

ATSLANDS REGO DA ROCHA

AUGUSTO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

ÁUREA CRISTINA BEZERRA DA SILVA

BÁRBARA BETTY DE LIMA

BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DIOGENES

BERNADETE DE SOUZA PORTO

BERNARDINO DO REGO FILHO

BISMARK CLAURE TORRICO

BRUNO CARVALHO DE SOUSA

CAMILLA GOES BARBOSA

CANDIDA HERMINIA CAMPOS DE MAGALHAES BERTINI

CARLA FREITAS DE ANDRADE

CARLA RENATA FIGUEIREDO GADELHA

CARLOS ADRIANO SANTOS GOMES





 AT01: "A gente não quer só aula boa": idéias e projetos 
que empolgam os alunos durante a graduação na UFC

 AT02: A UFC e o aluno recém-ingresso: Construindo 
uma vida acadêmica 

 AT03: A Universidade na comunidade

 AT04: Alfabetização humano-tecnológica

 AT05: Aprendizagem colaborativa e significativa 

 AT06: Arrumar a casa: fazendo da UFC um ambiente 
mais agradável 

 AT07: Avaliação e valorização do ensino de graduação 

 AT08: CASa no cinema

 AT09: Cooperação e Interatividade 

 AT10: Desenvolvimento sustentável: a utilização 
racional da água









623 professores em estágio probatório
6 professor veterano

4 bolsistas de pós-graduação (Mestrado/Doutorado)
8 + 25 estudantes de Graduação



Contato:

casa@ufc.br

www.casa.ufc.br

(85) 3366.9498


