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Contexto o Ensino na Universidade Contexto o Ensino na Universidade 
 Exigências legais/ situações reais. Exigências legais/ situações reais. 
 LDBEN no.9394/96.LDBEN no.9394/96.
 Diretrizes curriculares atuais. Diretrizes curriculares atuais. 
 Currículos em grades/construção como Currículos em grades/construção como 

matriz articulada.matriz articulada.
 Disciplinas isoladas /interdisciplinares. Disciplinas isoladas /interdisciplinares. 
 Metodologia tradicional / dialética.Metodologia tradicional / dialética.
 Ênfase: exames/ acompanhamento.Ênfase: exames/ acompanhamento.
 Professores: dormiu profissional de uma Professores: dormiu profissional de uma 

área especifica e acordou professor...área especifica e acordou professor...



Ensinar, aprender e apreenderEnsinar, aprender e apreender
Ensinar: marcar com um sinal...Ensinar: marcar com um sinal...
Aprender: Aprender: receber a informação de...receber a informação de...
Apreender: Apreender: apropriarapropriar--se, tornar se, tornar 

próprio, passar a fazer parte de seu próprio, passar a fazer parte de seu 
referencial,referencial, “agarrar”...“agarrar”...

Processo de ensinagem:  Processo de ensinagem:  processo de processo de 
ensino do qual resulte necessariamente  ensino do qual resulte necessariamente  

a aprendizagema aprendizagem..
Qual metodologia?Qual metodologia?



Metodologia difereMetodologia difere
de estratégiasde estratégias

 EstratégiaEstratégia:: aa artearte dede aplicaraplicar ouou explorarexplorar
meios/meios/ condiçõescondições favoráveisfavoráveis ee disponíveis/disponíveis/
consecuçãoconsecução dede objetivosobjetivos específicosespecíficos..

 TécnicaTécnica:: relativorelativo aa artearte ouou aoao conjuntoconjunto dede
processosprocessos dede umauma arte,arte, maneira,maneira, jeitojeito ouou
habilidadehabilidade especialespecial dede executarexecutar ouou fazerfazer
algoalgo..

 DinâmicaDinâmica:: oo movimentomovimento ee asas forçasforças //
organismoorganismo emem atividadeatividade ou,ou, parteparte dada
mecânicamecânica queque estudaestuda osos movimentosmovimentos..



Docência  domínio
conteúdo / processo.

Exige e envolve:
Ação de pessoas na construção de saberes,
pelos processos mentais / operações do
pensamento.
professor: verdadeiro estrategista ...

criatividade, percepção aguçada,
vivência pessoal, profunda, renovadora.

estuda, seleciona, organiza e propõe as
mediações necessárias para apropriação do
conhecimento.



A apreensão se dá no pensamento
e pelo pensamento,
através de ações mentais :

 comparação, observação, imaginação,
 obtenção e organização dos dados,
 elaboração e confirmação de hipóteses,
 classificação, interpretação, crítica,
busca de suposições, aplicação de

fatos e princípios a novas situações,
planejamento de projetos e pesquisas,
análise / tomada de decisão e construção
de sínteses.



Metodologia dialética: parte
da compreensão do estudante.

 Da síncrese: visão inicial, caótica e
não elaborada é o ponto de partida;
 Para a síntese: a ser construída,

como ponto de chegada;
 Através da análise: pelas operações       

citadas. 
Metodologia ativa: atividade 

cerebral é determinante. 
.



Função da metodologia  ativa:  
aplicar ou explorar meios, 
modos, jeitos e formas
de evidenciar o pensamento.

Cuidar: objetivos do processo de ensinagem,

 presentes no Contrato Didático
 registrados no Programa de Aprendizagem

correspondente ao módulo, fase, etapa, etc.
 o conhecimento do estudante  e seu crescente 

autoconhecimento,
 visando a autonomia .



Desafios : 

compreensão da necessidade de 
ruptura  com o tradicional repasse;

nova visão quanto ao processo de 
ensino e de aprendizagem e 
diferenciada ação docente e discente;

lidar com questionamentos, dúvidas, 
inserções dos alunos, críticas, 
resultados incertos, respostas 
incompletas e perguntas inesperadas .



Conversar: Conversar: comcom -- junto; junto; versarversar, , 
mudar... junto com o outromudar... junto com o outro..

 Salto da era da individualidade para a era da era da individualidade para a era 
da da grupalidadegrupalidade/ parceria/ flexibilidade./ parceria/ flexibilidade.

 O trabalho cooperativo:  verificação O trabalho cooperativo:  verificação 
contínua dos valores de vida do grupo.contínua dos valores de vida do grupo.

 CoCo--operar: operar com, junto com, operar: operar com, junto com, 
portanto, agir, produzir, criar, retomar portanto, agir, produzir, criar, retomar 
ações, objetivos, continuamente. ações, objetivos, continuamente. 

 Compartilhar: flexibilidade mental e Compartilhar: flexibilidade mental e 
operacional, enfim, novas posturas na operacional, enfim, novas posturas na 
vida  universitária.vida  universitária.



Apreender: apropriarApreender: apropriar--sese
 Estruturas cognitivas: redes de Estruturas cognitivas: redes de 
esquemas de conhecimentos. esquemas de conhecimentos. 
 Esquemas: representações iniciais/ Esquemas: representações iniciais/ síncresessíncreses,,

a serem revisadas, modificadas, adaptadas, a serem revisadas, modificadas, adaptadas, 
transformadas.transformadas.

 Visando Visando sínteses sínteses qualitativamente superiores.qualitativamente superiores.
 Pela análise e ação conjunta dos sujeitos.Pela análise e ação conjunta dos sujeitos.
 Considerar: capacidades cognitivas, nível de Considerar: capacidades cognitivas, nível de 

apreensão/ equilíbrio pessoal,  processo interapreensão/ equilíbrio pessoal,  processo inter--
pessoal e a inserção socialpessoal e a inserção social..



Essencial: ação do aprendiz Essencial: ação do aprendiz 
pelas operações de pelas operações de 
pensamento . pensamento . 

LógicaLógica dodo conteúdoconteúdo ee formaforma dede
acompanhamentoacompanhamento ::

Cognitivo,Cognitivo, procedimentalprocedimental e/oue/ou
atitudinalatitudinal..

 (identificar(identificar aa predominância)predominância)..



EnsinoEnsino--aprendizagem aprendizagem 
e a metodologia ativa: e a metodologia ativa: 

 Decorrente de método/ objetivos.
 Perfil: determinado tipo de homem e profissional.
 Formação de profissionais  capazes de atuar  no 

cenário nacional, transformando-o...
 Aprendiz: se constrói e se assume sujeito de seu 

processo cognitivo.
 Implica volição, compromisso, desejo, esforço, 

responsabilidade e disciplina...
 Apreender: ato interno pessoal, voluntário e 

contínuo.



 resulta da construção efetuada pelo
pensamento e suas operações,

consiste numa representação 

mental do concreto,

elaborada a partir da percepção e
intuição,
através de operações mentais, no movimento:

do empíricoabstrato concreto.
Da síncrese para a síntese pela
análise…

Natureza construtiva do conhecimento:



Transferência ou transposição  da essência 
da realidade  para o pensamento, da esfera 
objetiva para a subjetiva... ou reprodução ou 
cópia de algo exterior ao pensamento.

Método:
 começa por um conjunto vivo,
 descobre, pela análise, as relações
gerais que são determinantes
 as categorias  estrutura os sistemas
estudados a partir das noções simples
 visa a interpretação e compreensão.

NãoNão é:é:



“Conhecimento não se reduz a informação.

Este é um  primeiro estágio daquele. Conhecer
implica em um segundo estágio, o de trabalhar
as informações classificando-as, analisando-as 

e contextualizando-as. 

O terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a 
consciência ou a sabedoria.

Inteligência: a arte de vincular conhecimento de 

maneira útil e pertinente;  produzir novas  formas de 
progresso e desenvolvimento.



Consciência e sabedoria envolvem reflexão, 
isto é , capacidade de produzir novas 

formas de existência, de humanização; e é 
nessa trama que se pode entender as 
relações entre conhecimento e poder.   

(Houssais, 1996).

Complexo: aquilo
que é tecido junto...

Base para formação de 
redes significativas.



“O conhecimento não é imediato, 
a certeza não provém de uma leitura, de um 
contato direto com um objeto externo. 

Não há um objeto inteiramente exterior 
se dando a conhecer, se mostrando. 

A certeza é conquistada contra a dúvida, a 
certeza é resultado do erro retificado”
(Cardoso, M.L. , Ideologia do desenvolvimento : Brasil Jk-Jq. Paz 

e Terra, 1977).

Na Na açãoação cerebral cerebral ativaativa ::



Relação:  maneira ou modo como as
feições e situações da realidade exterior
ao pensamento conhecedor se dispõem,
se compõem e se comportam ,

em si, entre si, no objeto
e no espaço, numa
totalidade e nova
unidade,
 num sistema de conjunto onde os
elementos se constituem mutuamente,
entrosados, fundidos e congregados...



os conjuntos integrados e totalizados
se farão elementos de conjuntos mais
amplos,
que se articulam mutuamente,
integrando sistemas de relações que
respectivamente se constituem em

sistemas mais amplos e complexos,
visando a totalidade…

 mais que a simples
soma das partes, numa
totalidade que transcende
a soma deles e sua
individualidade própria...



Metodologia ativa, Metodologia ativa, 
cérebro e operações cérebro e operações 
mentaismentais

Tradução
de signos
De símbolos
De sistemas

Constroem/
Reconstroem

• representações
• idéias /teorias
• princípios/regras
• programas
• sistemas cognitivos



A atividade cerebral/A atividade cerebral/
um  GPS poderosoum  GPS poderoso

Tradução do objeto
a ser apreendido

Leitura e interpretação

Decodifica sistemas de símbolos:
Diferenças e similitudes.
Descontinuidades e repetições.

Computare: ação viva cerebral,
essencial à cidadania.



Cérebro e ação Cérebro e ação 
conjunta: operaçõesconjunta: operações

para o ensino e a para o ensino e a 
aprendizagem...aprendizagem...

Engloba: analisar em conjunto, 
comparar, reconhecer, admitir, 
confrontar, compreender, 
conceber, numa reorganização 
conceitual em cadeia,  ao mesmo 
tempo interna e social, essencial 
ao profissional cidadão. 



Cérebro:complexo organizador e produtor 
cognitivo.

para pensá-lo, fazer 
escolhas, tomar 

decisões...

Processo de computação viva e 
organizadora de si,

a partir de 
si, em 

função de 
si e para si

na medida em que 
o sujeito se assume 
como ser consciente 

do processo



Comportamentos queComportamentos que
dificultam o pensar :dificultam o pensar :

 Impulsividade.Impulsividade.
 Excessiva dependência em relação Excessiva dependência em relação 

ao professor.ao professor.
 Incapacidade para concentrarIncapacidade para concentrar--se.se.
 Incapacidade para ver o significado.Incapacidade para ver o significado.
 Rigidez e inflexibilidade de Rigidez e inflexibilidade de 

comportamento.comportamento.
 Falta de disposição para pensar.Falta de disposição para pensar.



MetologiaMetologia ativa e ativa e 
estratégias mais utilizadas:estratégias mais utilizadas:

 expositiva dialogadaexpositiva dialogada
 estudo de texto,estudo de texto,
 estudoestudo de de casocaso e e 

meiomeio,,
 tempestade cerebral,  tempestade cerebral,  
 mapa conceitual, mapa conceitual, 
 ensino com pesquisa, ensino com pesquisa, 
 GO/ GV, GO/ GV, 
 oficinaoficina,,

 listalista dede discussãodiscussão\\
forumforum nana internet,internet,

 painelpainel,,
 jurijuri,, simpósiosimpósio,,
dramatizaçãodramatização,,
 seminárioseminário,,
 tutorial,tutorial,
 solução de solução de 

problemas, entre problemas, entre 
outras.outras.



Cuidados/ desafios:Cuidados/ desafios:
Programa de aprendizagem:
Projeto do curso, estudante e

Perfil pretendido. 

Associar os Programas
com objetivos, metodologia

ativa e estudantes

Auxiliar o estudante na 
construção do projeto 
pessoal e profissional.

Associar
conteúdos,
objetivos,

e
metodologia

Suportes:
como fazer,

papéis, fontes
básicas e

complementares

Registrar 
processos 
efetivados,
Sínteses:

Acompanhar.

C

Construir
contrato de res-
ponsabilidades
e definição de

tarefas.



Eu estudo.Eu estudo.
Sou apenas o sujeito do verbo estudar.Sou apenas o sujeito do verbo estudar.

Pensar não ouso.Pensar não ouso.
Só os filósofos pensam antes de Só os filósofos pensam antes de 
estudar. estudar. 
Uma cabeça bem feita é uma cabeça Uma cabeça bem feita é uma cabeça 
mal feita que tem necessidade mal feita que tem necessidade 
de de ser refeita.ser refeita.
Não vivo no infinito. Porque no  Não vivo no infinito. Porque no  
infinito não me sinto em casa. infinito não me sinto em casa. 
( G. ( G. BachelardBachelard))


