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APRESENTAÇÃO 

O ensino superior é uma etapa educacional que vem depois da educação 
básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). Segundo a LDB 
9394/96 entre as suas finalidades, destaca-se: o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento;  incentivar o trabalho  de pesquisa e investigação científica; pro-
mover a divulgação de conhecimento, suscitar o desejo permanente pelo aperfei-
çoamento cultural e profissional  e estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo. 

   Essa etapa educacional divide-se em três modalidades: Bacharelado: pro-
picia uma habilitação para atuar no mercado de trabalho; Licenciatura: especia-
lizada na formação de professores; Tecnólogo: a duração do curso é menor e 
atende demandas específicas do mercado. Esse E-book contempla duas dessas 
modalidades: Bacharelado e Licenciatura, com respectivamente três e dois capí-
tulos. 

Desse modo, essa obra tem por objetivo apresentar discussões sobre o En-
sino Superior, no que tange à docência, metodologias, práticas e reflexões, con-
siderando que este é um vasto cenário tanto de pesquisa, quanto de prática, que 
precisa ser amplamente discutido e divulgado. Pensar e divulgar tais questões 
é de fundamental importância, pois além de contribuir para o emergir de novas 
reflexões, contribui, também, para sustentar e orientar as políticas que instituem 
este nível de ensino. 

Esse e-book é composto de oito capítulos os quais brevemente serão apon-
tados no decorrer da apresentação. O primeiro capítulo CARACTERIZAÇÃO DO 
INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSI-
NO DO RS, descreve as formas e mecanismos de ingresso nas instituições de en-
sino superior federais do Rio Grande do Sul, e reflete a evolução que ocorreu nos 
aspectos sociais e de políticas públicas para esse fim. Também, compara as mu-
danças de ingresso no cenário estudo a partir da Lei das Cotas - n° 13.409/2016

O segundo capítulo HUMANISMO CABOCLO E EXTENSÃO UNIVERSI-
TÁRIA: PRÁTICAS E FORMAÇÃO DE DOCENTES NO PIAUÍ, enfatiza a impor-
tância da ação extensionista e do protagonismo discente como diretriz da Exten-



são. Além disso, o capítulo apresenta a construção do conceito de Extensão, bem 
como, o aporte legal, que subsidia as práticas extensionistas nas instituições de 
ensino superior.

Na sequencia os capítulos três e quatro tratam da formação de professo-
res.  O capítulo A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DAS DISCIPLINAS DE 
LINGUÍSTICA NO CURRÍCULO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA analisou o 
currículo de dois cursos de Pedagogia e aponta para a importância de disciplinas 
curriculares de Linguística nos referidos cursos. Para que os futuros professores 
conheçam e entendam como ocorrem esses processos e quais são os estímulos 
que os alunos necessitam em cada momento. Essa prática ajudaria a amenizar a 
insegurança e o despreparo que maioria dos professores sentem quando preci-
sam trabalhar com a alfabetização escolar. 

Já, o capítulo ANÁLISE DA ESCRITA ACADÊMICA DOS ALUNOS DE INI-
CIAÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓ-
GICAS- IFMA CAMPUS CAXIAS traz que o acadêmico em seus primeiros meses 
no ensino superior apresenta dúvidas e enfrenta desafios em relação a produção 
textual científica. Desse modo, a prática relatada aponta o conceito de Iniciação 
Científica e importância da escrita científica na formação acadêmica. Reflete ain-
da, sobre os desafios enfrentados pelos estudantes na construção dos trabalhos 
de pesquisa científica, desafios estes que vão desde o entendimento do que de 
fato é uma pesquisa científica até a compreensão de como fazê-la.

O capítulo denominado PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE DIREITO 
SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO SEMIPRESENCIAL, aborda como 
o professor do curso de Direito, que atua em disciplinas semipresenciais, percebe 
sua prática docente.  As reflexões apresentadas reforçam a formação docente 
para tal e apontam a importância do material didático na prática efetiva do ensino 
semipresencial.  Os autores elucidam a necessidade de se criar uma cultura da 
semipresencialidade, para que o aluno tenha participação ativa no processo de 
ensino e aprendizagem.

Também, com o olhar sobre a formação docente o capítulo A AÇÃO DO-
CENTE E A IMPORTÂNCIA DAS AULAS PRÁTICAS PARA O ENSINO DE CI-
TOLOGIA ONCÓTICA E FORMAÇÃO DE CITOLOGISTAS retrata a ação docen-
te e sua influência para a formação de citologistas. E sob esta óptica, é tecida uma 



reflexão a qual aponta que a maioria dos docentes que lecionam a disciplina de 
citologia oncótica possuem um grande aprofundamento em conhecimentos teóri-
cos, o que é muito importante para embasar a prática clínica, porém, não é o sufi-
ciente para formar profissionais citologistas. Sendo assim, se faz necessário pen-
sar os processos de ensino e de aprendizagem, alicerçados em teoria e prática.

O capítulo POR UMA ENGENHARIA DIDÁTICA NA ENGENHARIA PRO-
FISSIONAL: A MONITORIA COMO PROPOSTA PARA REDUÇÃO DOS ÍNDI-
CES DE REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS DE CÁLCULO NO ENSINO SUPE-
RIOR aponta que o fracasso nas disciplinas de cálculo nos cursos de Engenharia 
tem sido relacionado aos altos índices de reprovação e evasão na escola básica, 
devido as práticas avaliativas existentes levarem a aprovação compulsória dos 
alunos. Deste modo, é fundamental a adesão a novos conceitos e propostas de 
ensino e aprendizagem, com foco nos alunos que ingressaram no curso superior 
com deficiências em conteúdos base, e, assim, estimular uma aprendizagem co-
laborativa para os alunos tentarem aprender algo juntos e ainda despertarem o 
olhar frente às dificuldades do colega.

O último capítulo FATORES DE IMPACTO DA GAMIFICAÇÃO PARA                
REDUZIR A EVASÃO NO EaD destaca o conceito de gamificação e apresenta os 
fatores de impacto da gamificação em Ensino a Distância. Traz ainda, dados que 
evidenciam o emprego da gamificação no ensino superior EaD. 

Esses dois últimos capítulos apresentados, que tratam de Engenharia Didá-
tica e Gamificação reforçam a necessidade de diferentes estratégias e metodo-
logias de ensino.  Considerando a relevância do acadêmico como figura central 
do processo de aprendizagem, capaz de construir conhecimento, mediado pelo 
professor. Nesse contexto o professor além de mediador, é um inspirador, um in-
centivador, alguém que facilita, promove o crescimento pessoal e profissional do 
acadêmico. 

O Ensino Superior vem dando demonstrações de sua importância para fo-
mentar transformações na sociedade, passando a ser considerado um tema prio-
ritário e estratégico para o futuro das nações. Porém, ingressar e concluir o Ensino 
Superior é ainda um sonho para muitos brasileiros, é de grande importância para 
proporcionar melhores condições de trabalho e, consequentemente financeira. 
Nesse âmbito, é preciso lutar pela garantia do crescimento dos acadêmicos, em 



prol de conhecimentos necessários para a vida em sociedade, e para a participa-
ção nas relações sociais, cada vez mais amplas e diversas. 

Por fim, o convite é para mergulhar nesta obra organizada por nós (Carla e 
Magali) e com a participação de vinte e um (21) autores, entre eles professores, 
acadêmicos e pesquisadores. E que busca trazer inovações, discussões, refle-
xões relacionadas à docência, metodologias e práticas referentes a este nível de 
ensino, considerando as prerrogativas que o permeiam, alicerçadas sobre dife-
rentes perspectivas teóricas e legais. E assim consolidar a obra e contribuir com 
a temática Ensino Superior, como uma política de inclusão social, que converge 
para a construção e socialização do conhecimento, a valorização dos processos 
de ensino e de aprendizagem e a formação de profissionais competentes.

Boa leitura

Carla e Magali
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INTRODUÇÃO 

Segundo o comunicado da Conferência Mundial sobre Ensino Superior 
(UNESCO, 2009), diante dos desafios mundiais, a educação de nível superior 
caracteriza-se por garantir o desenvolvimento dos conhecimentos e soluções mul-
tidisciplinares, que interagem nas dimensões culturais, científicas, econômicas e 
sociais. Partindo desse pressuposto, é indispensável a reflexão sobre a impor-
tância do eixo educacional superior na sociedade, bem como as formas adotadas 
para o ingresso de estudantes em tal nível de ensino.

No Brasil, a educação superior foi posta em prática com a vinda da corte 
portuguesa em 1808, que permitiu a estruturação e a criação de Instituições de 
Ensino Superior (IES). Anteriormente a esta data, os interessados em aperfeiçoar 
os seus estudos deveriam encaminhar-se à Universidade de Coimbra, na Europa, 
que formou menos de dois mil estudantes brasileiros neste período. Entretanto, 
nas colônias espanholas era permitida a educação superior, tendo sido estabele-
cidas cerca de vinte e três universidades, que juntas formaram cerca de cento e 
cinquenta mil estudantes (CARVALHO, 2002).

Com a criação das IES no Brasil, inspiradas nos modelos educacionais eu-
ropeus pombalina e napoleônico, os cursos são voltados às áreas da medicina e 
do direito (MARTINS, 2002; VOLPATO, 2011). Concomitantemente, discussões 
relacionadas ao formato de seleção dos estudantes para o ingresso foram cons-
tituídas, definindo o ingresso através de exames de proficiência, ofertados pelas 
instituições (RAMOS, 2011 apud GAIA; GAYDECZKA, 2019).

Posteriormente, no período republicano, com a Constituição Federal de 
1891, a educação gratuita e pública foi ampliada ao ensino superior, que, para-
lelamente, acompanhou um aumento na criação de IES pela iniciativa privada. 
Na Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República, em 1911, 
é possível perceber a preocupação do Estado diante do aumento no número de 
estudantes nos cursos superiores, explicitando o receio da queda na qualidade, 
sendo:

Os exames vestibulares pretendiam, diante dessa situação, recompor a 
qualidade do ensino pela exclusão dos candidatos julgados menos capa-
zes de estudos superiores, por não disporem dos conhecimentos prévios 
supostos como o mínimo necessário (CUNHA, 1982, p. 7).

CAPÍTULO 1
PESSINI, M. I.; MENEGOTTO, E. J.; ALVES, E. E. CARACTERIZAÇÃO DO INGRESSO NO 

ENSINO SUPERIOR NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DO RS



12

ENSINO SUPERIOR: 
DOCÊNCIA, METODOLOGIAS, PRÁTICAS E REFLEXÕES

Em companhia as legislações que propuseram entraves ao ingresso no               
ensino superior, o Decreto n° 68.908 de 1971 (BRASIL, 1971) consagrou o princí-
pio classificatório do vestibular:

Art. 2º O Concurso Vestibular far-se-á rigorosamente pelo processo clas-
sificatório, com o aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas 
fixadas no edital, excluindo-se o candidato com resultado nulo em qual-
quer das provas. Parágrafo único. A classificação dos candidatos far-se-
-á na ordem decrescente dos resultados obtidos no Concurso Vestibular, 
levando-se em conta a sua formação de grau médio e sua aptidão para 
prosseguimento de estudos em grau superior.

Posteriormente, com o Decreto n° 79.298 de 1977 (BRASIL, 1977), tornou-
-se obrigatória a inclusão da prova de redação nos exames de vestibular. Já no 
ano de 1998, surgem as políticas públicas que estabeleceram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), instituído através da Portaria Ministerial nº 438 (BRA-
SIL, 1998). Inicialmente, o exame tinha a função de avaliar as competências da 
educação geral, no intuito de estimar o currículo do ensino médio. No mesmo ano, 
o parecer n° 95 do Conselho Nacional da Educação, o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) possibilitou a utilização do ENEM como forma de seleção para o 
ensino superior (BRASIL, 1998).

Em 2003, com o início do governo Lula, iniciaram-se as propostas de ex-
pansão do acesso e o fortalecimento do ensino público no Brasil. A medida de 
maior destaque voltada ao ingresso às instituições de ensino superior público foi 
a instituição e regulamentação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), através 
da Portaria Normativa n° 02 de 2010 (BRASIL, 2010). O SiSU é um método de 
seleção de candidatos por meio das notas obtidas no ENEM em vagas de cursos 
de graduação, disponibilizadas pelas instituições públicas de educação superior.

Os objetivos atrelados à realização do SiSU, além de servir como um siste-
ma para seleção de estudantes, são a redução dos gastos com a realização de 
exames de seleção descentralizados; a diminuição das ineficiências observadas 
na ocupação das vagas em IES; a democratização do acesso à educação su-
perior e a ampliação da mobilidade geográfica estudantil. Cabe ressaltar que o 
acesso ao ensino superior público no país dava-se por meio do vestibular tradi-
cional, processo seletivo descentralizado, formulado e aplicado pelas instituições 

CAPÍTULO 1
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isoladamente ou, no máximo, por um conjunto de instituições parceiras. Desde a 
implantação do SiSU, houve uma crescente adesão por parte das instituições de 
educação superior públicas, as quais passaram a fazer uso deste total ou parcial-
mente no lugar do tradicional vestibular (NOGUEIRA, 2018).

No ano de 2012, dois anos após a instituição do SiSU, foi promulgada a Lei 
das Cotas, nº 12.711, a qual reserva no mínimo 50% das vagas nas instituições 
federais de ensino superior e na educação profissional e tecnológica (BRASIL, 
2012). As vagas reservadas foram destinadas somente para estudantes egressos 
do sistema público de ensino secundário ou equivalente, além haver reservas 
específicas para estudantes oriundos de famílias de baixa renda e/ou autodecla-
rados (pretos, pardos e indígenas). No ano de 2016, com a alteração da proposta 
pela lei nº 13.409, houve a inserção da política de ingresso para as pessoas com 
deficiências (BRASIL, 2016).

Salienta-se que o ingresso nas IES contou com regulamentações instituídas 
pelo decreto n° 7.824 de 2012, que estabelece sobre o ingresso nas universida-
des federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio (BRASIL, 
2012).

Diante desse cenário, no estado do Rio Grande do Sul, a educação supe-
rior teve início em 1895, com a criação das Escolas de Farmácia e Química em 
Porto Alegre, atuais faculdades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). No desenvolvimento do ensino superior, o estado destacou-se com a 
primeira universidade federal interiorizada, a Universidade Federal de Santa Ma-
ria (UFSM). Atualmente, o estado conta com cento e quarenta e duas IES, sendo 
onze públicas e cento e trinta e uma pertencentes à iniciativa privada, localizadas 
em todas as  regiões do estado (FIGURA 1).

CAPÍTULO 1
PESSINI, M. I.; MENEGOTTO, E. J.; ALVES, E. E. CARACTERIZAÇÃO DO INGRESSO NO 

ENSINO SUPERIOR NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DO RS
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Figura 1. Localização das IES no mapa do RS.

Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, 2019.

Atualmente, dentre as onze instituições de ensino superior públicas locali-
zadas no estado, uma é de nível estadual e dez de nível federal. As IES de nível 
federal são compostas por três institutos federais de educação, ciência e tecnolo-
gia e sete universidades federais, tendo as seguintes características e históricos:

i. FURG: Na segunda metade do século XX, havia uma carên-
cia de escolas de nível superior na cidade de Rio Grande, no 
sul do estado do Rio Grande do Sul, o que propiciava a eva-
são de um significativo número de estudantes que se dirigiam 
em busca dos seus estudos. Através desta percepção, em 
1955, é criada a Escola de Engenharia Industrial, a primeira 
iniciativa de ensino superior da cidade. A Escola foi o marco 
inicial de criação, quatorze anos mais tarde, da Universida-
de Federal do Rio Grande (FURG), pelo Decreto-Lei nº 774.  
Atualmente a FURG conta com seis campi/polos: Campus Cida-
de, Campus da Saúde, Campus de Santo Antônio da Patrulha, 
Polo de São Lourenço do Sul,  Polo de Santa Vitória do Palmar 

CAPÍTULO 1
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e o Campus Carreiros, onde localiza-se a reitoria da FURG. A 
instituição oferta mais de cinquenta modalidades de graduação, 
mais de trinta modalidades de mestrado e doutorado, sem con-
tar os seus cursos de residências nas mais diversas áreas da 
saúde (FURG, s.d.).

ii. IFFAR: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha (IFFar) foi criado em 2008, sendo uma das três ins-
tituições gaúchas instituídas pela Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, formada pela Lei n° 11.892/2008. O 
IFFar conta com vinte e oito unidades administrativas localiza-
dos nas mesorregiões noroeste, centro ocidental, centro oriental 
e sudoeste do estado, tendo a sua unidade administrativa (rei-
toria) localizada na cidade de Santa Maria. A instituição surgiu 
a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de 
Alegrete, juntamente com as suas Unidades Descentralizadas 
de Ensino, que possibilitaram o desenvolvimento e a criação de 
outros campus, unidades de campus avançado, polos de edu-
cação a distância e centros de referência (IFFAR, 2015).

iii. IFRS: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul (IFRS) é uma das três instituições gaúchas 
que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, instituída pela Lei n° 11.892/2008. O IFRS foi cria-
do em 2008 e conta com dezessete campi localizados nas me-
sorregiões noroeste, nordeste, metropolitana de Porto Alegre 
e sudeste, tendo a sua reitoria localizada na cidade de Bento 
Gonçalves (IFRS, 2020).

iv. IFSul: Em 2008 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Sul-rio-grandense (IFSul) foi criado, sendo uma das três 
instituições gaúchas instituídas pela Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, formada pela Lei n° 11.892/2008. 
O IFSul conta com quatorze campi localizados nas mesorre-
giões noroeste, centro oriental, metropolitana de Porto Alegre, 

CAPÍTULO 1
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sudeste e sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, tendo a 
sua reitoria localizada na cidade de Pelotas. O início da institui-
ção teve como base o Centro Federal de Educação Tecnológica 
(CEFET) de Pelotas e consequentemente houve a criação e/ou 
desenvolvimento dos demais campi que estão inseridos pelo 
estado do Rio Grande do Sul (IFSUL, 2019).

v. UFCSPA: A Universidade Federal de Ciência da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA), foi criada em 1980 através da Lei n° 
6.891/80. Até o ano de 2003 a instituição ofereceu, na gradua-
ção, apenas o curso de Medicina, e a partir de então, entrou 
numa fase de expansão, principalmente curricular, oferecendo 
graduações em cursos como Nutrição e Psicologia. Esta ex-
pansão foi o fator determinante para que em 2008, a Fundação 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFF-
CMPA) fosse transformada em universidade especializada na 
área de ciências da saúde (UFCSPA, 2021).

vi. UFFS: Criada em 2009 pela Lei n° 12.029/2009, a Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) é uma instituição de ensino 
superior localizada nas mesorregiões da Grande Fronteira do 
Mercosul - Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e No-
roeste do Rio Grande do Sul. A UFFS tem um papel destaque 
na região devido a carência de oportunidades de um ensino 
superior gratuito, dando essa oportunidade numa região que 
abrange mais de quatrocentos municípios. Estando localizada 
em Chapecó (SC) - sede da instituição, Realeza e Laranjeiras 
do Sul (PR) e Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo (RS) (UFFS, 
s.d.).

vii. UFPel: A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi criada 
em 1969, a partir da Universidade Federal Rural do Rio Grande 
do Sul, federalizada em 1965. Atualmente a Universidade con-
ta com quatro campi: Campus Capão do Leão, Campus Porto, 
Campus Centro, Campus Norte, o Campus Fragata e o Cam-
pus Anglo, onde está instalada a Reitoria e demais unidades 
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administrativas, localizados na mesorregião sudeste (UFPEL, 
s.d.).

viii. UFRGS: A história da UFRGS começa com a fundação da Es-
cola de Farmácia e Química, em 1895 e, em seguida, da Esco-
la de Engenharia. Assim iniciava também a educação superior 
no Rio Grande do Sul. Ainda no século XIX, foram fundadas a 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre e a Faculdade de Direi-
to que, em 1900, marcou o início dos cursos humanísticos no 
Estado.  Mas somente em 28 de novembro de 1934, foi criada 
a Universidade de Porto Alegre, pelo Decreto Estadual 5.758, 
assinado pelo Interventor Federal no Estado do Rio Grande 
do Sul. Federalizada em 1950, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) surgiu com a federalização da Univer-
sidade do Rio Grande do Sul, que era, anteriormente, a Escola 
de Farmácia e Química, fundada em 1895, na cidade de Porto 
Alegre. A instituição visou na sua fundação dar uma organiza-
ção uniforme e racional ao ensino superior no Estado do Rio 
Grande do Sul, elevando, assim, o seu nível da cultura geral, 
estimulando a investigação científica e concorrendo eficiente-
mente para o aperfeiçoamento da educação dos indivíduos e 
da sociedade. A UFRGS está sediada por meio dos seus Campi 
nas cidades de Porto Alegre e em Tramandaí, tendo ainda duas 
unidades administrativas localizadas nas cidades de Imbé e El-
dorado do Sul (UFRGS, s.d.).

ix. UFSM: Idealizada e fundada pelo Prof. Dr. José Mariano da 
Rocha Filho, foi criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro 
de 1960, inicialmente com a denominação de Universidade de 
Santa Maria – USM, oferecendo os cursos de farmácia, medi-
cina e odontologia. A UFSM foi a primeira universidade federal 
criada no interior, fora de uma capital de unidade federativa bra-
sileira, sendo um marco no caminho da interiorização do ensino 
superior público no Brasil. A UFSM está situada atualmente nas 
cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westpha-
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len e Palmeira das Missões, que estão situadas nas mesor-
regiões centro ocidental, centro oriental e noroeste do estado 
(UFSM, s.d.).

x. Unipampa: A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) sur-
giu em 2008, fundada a partir da Lei n° 11.640/2008, integran-
do os campi da UFSM localizados na região norte e da UFPel 
na região sul. A Unipampa atualmente é uma instituição multi-
campi, ou seja, uma universidade única que é estruturada em 
diversos espaços, com os seus campi localizados nas cidades 
de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Ja-
guarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uru-
guaiana (UNIPAMPA, s.d.).

O objetivo deste estudo é caracterizar o ingresso de estudantes do ensino 
superior nas instituições federais do estado do Rio Grande do Sul - RS. Além de, 
identificar as formas de ingresso nos cursos presenciais das IES do RS; verificar 
as políticas de inclusão nas IES do RS (campi e unidade organizacional) e compa-
rar as mudanças a partir da Lei das Cotas - n° 13.409/2016 (BRASIL, 2016).

METODOLOGIA 

Para a realização da investigação, optou-se por desenvolver um estudo des-
critivo de abordagem quantitativa. Gil (2002) descreve que a pesquisa descritiva 
tem como objetivo a descrição das características de determinadas populações 
ou fenômenos, com utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, ou 
seja, de questionário e observação sistemática. A pesquisa descritiva apresenta 
características do ingresso ao ensino superior das dez instituições de ensino su-
perior federais do RS.

A análise dos dados deu-se pelo mapeamento das instituições, seus históri-
cos e dados referentes ao ingresso. As informações foram extraídas dos sítios ele-
trônicos oficiais das instituições, entre os meses de janeiro a abril de 2021. Foram 
analisados os documentos e dados destas instituições e organizados utilizando o 
software Excel.
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No estudo de caracterização das formas de ingresso nas IFES no Rio Gran-
de do Sul, deve-se trabalhar com três aspectos principais: o ingresso tradicional, a 
aplicação da Lei das Cotas e o ingresso especial. Dessa forma, é possível analisar 
os contextos singulares das instituições e estudar aspectos históricos e sociais 
envolvidos. Os dados obtidos também foram segmentados em comparações en-
tre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), as Universida-
des Federais (UFs), e, por fim, uma comparação geral.

Os dados analisados e coletados consideraram seis anos consecutivos, de 
2014 até 2019. O ano de 2014 foi escolhido pois acompanha as mudanças de-
correntes da Lei das Cotas, que determinou na sua instituição em 2012, o prazo 
até 2016 para o percentual de vagas reservadas ser no mínimo 50%. Assim, o 
período determinado é até o ano de 2019, pois proporciona um acompanhamento 
das políticas de ingresso sem haver a interferência do período de pandemia da 
COVID-19, em 2020. Não foram considerados os formatos de ingresso para va-
gas remanescentes.

Sobre os formatos de ingresso nas IFES temos quatro principais: Chama-
mento por nota do ENEM, Processo Seletivo, Processo Seriado e o SiSU.

● Chamamento por nota do ENEM: forma de ingresso que classifica os 
candidatos perante as suas notas no Exame Nacional do Ensino Mé-
dio do respectivo anos e, em alguns casos, dos anos anteriores. A 
instituição fica a cargo de gerir o processo;

● Processo Seletivo (Vestibular): um formato de seleção que a instituição 
gerencia, optando pela realização de provas e/ou redação ou outros 
métodos para a classificação dos candidatos interessados nas vagas;

● Processo Seletivo Seriado: realiza a seleção dos candidatos com a 
oferta de exames ao longo do ensino médio, que, no último exame, 
distribui as vagas conforme a média das notas obtidas pelos candida-
tos;

● SiSU: sistema de gestão de notas dos candidatos do respectivo ano 
do ENEM. Os candidatos preenchem o seu interesse nas vagas ofer-
tadas pelas IES dentro do sistema organizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em relação aos IFs, três processos de seleção são utilizados, sendo os se-
guintes, apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3.

Tabela 1. Instituições participantes do SiSU.

Instituição Ano da Seleção
2014 2015 2016 2017 2018 2019

IFFar ● ● ● ● ● ●
IFRS ● ● ● ●
IFSul ● ● ● ● ● ●

Fonte: os autores.

Sobre a realização do processo seletivo por meio de vestibular temos:

Tabela 2. Instituições e a realização de Processo Seletivo (Vestibular).

Instituição Ano da Seleção
2014 2015 2016 2017 2018 2019

IFFar ● ●
IFRS ● ● ● ● ● ●
IFSul ● ●

Fonte: os autores.

Em relação a realização do ingresso via Chamamento por Nota do ENEM, o 
verificamos o seguinte cenário:

Tabela 3. Instituições e a realização de Chamamento por Nota do ENEM.

Instituição Ano da Seleção
2014 2015 2016 2017 2018 2019

IFFar ●
IFRS ● ●
IFSul

Fonte: os autores.

Observando as UFs e seus três processos de seleção são utilizados, apre-
sentados nas Tabelas 4, 5 e 6.
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Tabela 4. Instituições participantes do SiSU.

Instituição Ano da Seleção
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FURG ● ● ● ● ● ●
UFCSPA ● ● ● ● ● ●

UFFS ● ● ● ● ● ●
UFPel ● ● ● ● ● ●

UFRGS ● ● ● ● ●
UFSM ● ● ● ● ● ●

Unipampa ● ● ● ● ● ●
Fonte: os autores.

 As UFs que fazem uso do vestibular como via de ingresso acadêmico na 
instituição tecemos:

Tabela 5. Instituições e a realização de Processo Seletivo (Vestibular).

Instituição Ano da Seleção
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FURG
UFCSPA

UFFS
UFPel

UFRGS ● ● ● ● ● ●
UFSM ● ●

Unipampa
Fonte: os autores.

Sobre a realização do Processo Seriado nas instituições analisadas, verifi-
camos que:

Tabela 6. Instituições e a realização de Processo Seriado.

Instituição Ano da Seleção
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FURG
UFCSPA

UFFS
UFPel ● ● ● ● ● ●

UFRGS
UFSM ● ● ● ●

Unipampa
Fonte: os autores.
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Em comparação aos formatos de ingresso das UF’s e IF’s no cenário de 
2014 a 2019, obtivemos os seguintes dados de utilização ao longo dos anos:

Figura 2. Levantamento geral dos formatos de ingresso.

Fonte: os autores.

Em relação ao Sistema de Cotas e suas proporcionalidades, no período de 
tempo compreendido, verificamos que:

Tabela 7. Percentual de cotas ao longo dos anos.

Instituição Ano da Seleção (Média de percentual)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

IFFar 50% 50% 50% 60% 60% 60%
IFRS 50% 50% 50% 50% 50% 50%
IFSul 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Fonte: os autores.

Quanto o percentual de cotas ao longo do período de tempo de tempo entre 
os de 2014 e 2019 obtivemos:
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Tabela 8. Percentual de cotas ao longo dos anos.

Instituição Ano da Seleção (Média de percentual)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FURG 50% 50% 50% 50% 50% 50%
UFCSPA 25% 37,5% 50% 50% 50% 50%

UFFS 85% 85% 85% 85% 85% 85%
UFPel 50% 50% 50% 50% 50% 62,5%

UFRGS 30% 40% 50% 50% 50% 50%
UFSM 34% 50% 50% 50% 50% 50%

Unipampa 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Fonte: os autores.

Cabe destacar que algumas instituições possuem ingressos em formatos 
especiais, e nesta busca encontramos: 

1. Processo Seletivo Índigena: FURG, UFFS, UFPel, UFRGS, UFSM e Uni-
pampa;  

2. Processo Seletivo Quilombola: FURG, UFPel e Unipampa;

3. Processo Seletivo para Refugiados: UFRGS e UFSM;

4. Processo Seletivo Fronteirista: Unipampa;

5. Processo Seletivo para Haitianos: UFFS.

Alicerçados nos resultados obtidos, nas políticas e diretrizes de ingresso 
estudadas, pode-se afirmar que as formas e mecanismos de ingresso na Educa-
ção Superior modificaram-se com a evolução e a democratização da Educação 
Superior. Um olhar atento aos saberes históricos possibilita uma reflexão plural 
baseada em cultura geral, profissional e tradição pedagógica (NÓVOA, 1999).

Além disso, Sousa e Melo; Sousa (2009) abordam o assunto em duas pers-
pectivas, sendo elas: “como sinônimo de ampliação da oferta ou como expansão 
vinculada a mecanismos de seleção e diversificação do ingresso, entendimento 
que tem diversos desdobramentos” (SOUSA E MELO; SOUSA, 2009, p. 2). 

Machado (2014) aponta um movimento de mudança nas políticas públicas 
de acesso à Educação Superior, na busca de uma equidade nas oportunidades 
de acesso. Assim, é possível afirmar que a democratização da Educação Superior 
no país está fundada em um plano de implementação de políticas públicas, dentre 
elas: as leis de cotas, ações afirmativas, o ENEM, o SiSU, e outras políticas que 
objetivam a expansão do acesso a essa modalidade de ensino.
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CONCLUSÃO 

Por meio da caracterização aqui apresentada sobre as formas e mecanis-
mos de ingresso nas instituições de ensino superior federais do RS, foi possível 
identificar a evolução que ocorreu nos aspectos sociais e de políticas públicas 
para esse fim. Destaca-se o ENEM que, por sua vez, tem oportunizado o aces-
so à Educação Superior, sendo um importante substituto ao antigo e tradicional 
vestibular. O ENEM oferece a este acesso, em comparação histórica, um caráter 
inclusivo e democrático. 

Por fim, vale destacar que neste estudo não se buscou elucidar os aspectos 
das políticas públicas de inclusão e ações afirmativas de permanência e êxito que 
estão implementadas nas instituições aqui estudadas. Tal abordagem será tema 
para etapas posteriores de nossa pesquisa.
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INTRODUÇÃO

A notar transformações sobre funcionamento, concepções e práticas desde 
os anos de transição entre os séculos XX e XXI, pesquisadores têm dedicado 
estudos analíticos e críticos sobre a extensão universitária no Brasil.  Destaca-se 
que a institucionalização e uma nacionalização dos debates sobre extensão se dá 
via universidades públicas com a realização de eventos tais como o I Encontro de 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987), com a 
criação do  Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Bra-
sileiras, e o lançamento do Plano Nacional de Extensão (1999)1. 

Tal qual a inspiração para o surgimento das universidades no Brasil, a ex-
tensão também confere reflexos em modelos inspirados em países da Europa e 
nos Estados Unidos já em meados das décadas de 1910 e 1920. Da ideia inicial 
de diminuir o distanciamento entre a academia e sociedade, assim é que “no seio 
da luta pela redemocratização e reconstrução das instituições políticas e sociais, 
foi reelaborada a concepção de Universidade Pública, redefinidas as práticas de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e questionada a visão assistencialista das ações 
extensionistas” (FORPROEX, 2012, p.14). 

Pesquisar extensão universitária dentro da formação de docentes do ensi-
no superior, justifica-se na atualidade do debate e nas constantes reformulações 
sobre o pensamento em torno do perfil de docentes, nas análises e confrontos 
entre teorias e na construção de profissionais que estejam em acordo com o for-
talecimento de uma sociedade democrática e socialmente justa, ao perceber que 
tal trabalho não se faz de maneira isolada e sim em uma tessitura complexa e 
rigorosa, ao passo em que seja prazerosa ao perceber-se como um professor que 
seja “a favor da esperança” (FREIRE, 1996, p.103). 

Para sucitar o debate, este trabalho parte das experiências em torno do pro-
grama de extensão universitária Humanismo Caboclo, da Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI), realizadas no ano de 2019. Lançamos olhar sobre as experiên-
cias extensionistas do programa, as oportunidades consideradas na formação de 
docentes a partir de estudantes e egressos de cursos de licenciatura atuantes, le-
vantando informações e refletindo sobre desafios, impactos e percepções. Foram 

1  Informações disponíveis no site: https://www.ufmg.br/proex/renex/
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levantadas as atividades desenvolvidas e buscamos a visão dos estudantes sobre 
extensão universitária e as motivações destes no percurso de desenvolvimento 
dos projetos elencados, contando com as percepções apresentadas na pesquisa 
bibliográfica que deu o embasamento teórico ao texto, bem como as informações 
complementares a partir da coordenação do programa, dando um panorâma so-
bre a relevância da extensão em contexto de ensino superior.

ENTRE DIRETRIZES E PERSPECTIVAS TEÓRICO-PRÁTICAS

Há diversas percepções do papel da extensão, seja para a troca de conhe-
cimento, discussão do fazer científico e práticas educativas, provocando con-
frontos e gerando reflexão crítica sobre a relação ciência e sociedade, tendo que 
historicamente:

A extensão começou a configurar-se como um tipo de atividade da univer-
sidade para compensar pesquisa e ensino alienados da realidade social. 
E isso aconteceu em uma época de importantes transformações sociais 
e institucionais, aumentando as confusões e dificuldades na elaboração 
dos novos papéis, que eram importantes para superar as dificuldades do 
passado: as últimas décadas do século XX (BOTOMÉ, 2001, p.161).

Considerando as diretrizes validadas pelo Fórum de Pró-Reitores de Exten-
são das Universidades Públicas Brasileiras, a extensão deve promover interação 
dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade ensino-
-pesquisa-extensão; impacto na formação do estudante; impacto e transformação 
social (FORPROEX, 2012, p.29). A partir daí percebe-se que para pesquisadores 
em educação “o estudo da Extensão Universitária de forma sistemática, rigorosa 
e radical tem se apresentado como uma exigência da prática docente” (SOUSA, 
2010, p.11).

A extensão tem um papel fundamental para a formação de pesquisadores, 
que irão contribuir com o reconhecimento de um campo de conhecimento espe-
cífico ao manter o compromisso científico de que “as ações extensionistas se 
expressam na realidade concreta conforme a epistemologia que as sustenta” (KO-
CHHANN; SILVA, 2018, p.708). 

Dentro de perspectivas teóricas, “a epistemologia da práxis considera as 
questões históricas do movimento do real, estruturada a partir da unidade teoria 
e prática, objetivando, a partir das contradições, construir o conhecimento crítico 
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e emancipado na relação entre os pares” (KOCHHANN; SILVA, 2018, p.708). A 
postura docente no contexto do ensino superior no contexto da extensão leva em 
conta que “a capacidade técnica é mais do que o treinamento, porque é busca de 
conhecimento, é apropriação de procedimentos” (FREIRE, 1983, p. 61).

Tomando por referência o que a bibliografia apresenta como primeiras expe-
riências de extensão no Brasil, temos mais de 100 anos de história entre concei-
tuações, problematizações, sistematizações e questionamentos. 

Um marcador fundamental é o de que “a Universidade não pode substi-
tuir as responsabilidades do Estado na garantia dos direitos de cidadania ou na 
provisão de bens públicos, mas, sim, somar-se aos seus esforços e subsidiá-lo, 
de forma crítica e autônoma, no desempenho dessas atribuições” (FORPROEX, 
2012, p.43). No campo da formação profissional de docentes do ensino superior, 
a extensão universitária se apresenta como mediadora. Para tal, espera-se que 
a extensão seja amparada por práticas de ensino e pesquisas coerentes com os 
objetivos, fazendo valer, assim, a diretriz da indissociabilidade. 

Partimos da premissa de extensão universitária como espaço privilegiado 
e possível de socialização do conhecimento, trocas de saberes entre sociedade 
e academia, seguindo o seguinte conceito: “Extensão Universitária, sob o prin-
cípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é 
um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove 
a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 
(FORPROEX, 2012, p.28).

HUMANISMO CABOCLO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA:                                    
APROXIMAÇÕES COM O CASO

Partindo do diagnóstico que municípios da região centro-norte do Piauí               
(compreendendo também a capital, Teresina) sofriam com a defasagem nos se-
tores da educação, saúde, lazer e trabalho, o programa de extensão Humanismo 
Caboclo desenvolveu atividades educativas e políticas com e para as populações 
desta região, em especial, os jovens, bem como crianças, com o sentido de “dia-
logar com esses sujeitos e suas vivências a fim de contribuir com suas experiên-
cias como cidadãos e construtores de alternativas para o mundo” (SOUSA, 2014, 
p.80).
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O programa foi contemplado em primeiro lugar no Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão Universitária no edital nº023/2018 PIBEU 2018/2019 através 
da Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários (PREX) da UES-
PI no universo de 61 propostas2. Ao final do ano de 2019 as equipes envolvendo 
parceiros, a coordenação do programa e estudantes extensionistas elaboraram 
um quadro descrevendo ações, metodologias e elencando pessoas envolvidas. 

Para este trabalho, obtivemos acesso às informações por meio da coor-
denação do programa de extensão e elencamos abaixo, com adaptação, para 
demonstrar as ações que envolveram estudantes de cursos de licenciatura, pois 
algumas atividades também contemplaram estudantes do bacharelado em Co-
municação Social da mesma instituição, não interessando, neste momento, para 
nosso artigo. Vejamos:

Tabela 1 – Ações Humanismo Caboclo

AÇÃO DESENVOLVIMENTO/METODOLOGIA/EQUIPES

Curso de 
Formação de 
Educadores 
Jovens do 

Campo

Parceria com a FUNACI (Fundação Padre Antônio Dante Civiero), no bairro 
Socopo. Esta mantém 5 EFAs (Escolas Famílias Agrícola) no Piauí com cur-
so para seus estudantes do terceiro ano (40 jovens). O grupo participante se 
reduziu para 32 e tivemos como concludentes 27 jovens. A carga horária é de 
90 horas-aula.

Leituras e 
descobertas 
do mundo

Parceria com Escola Municipal Prof. Lima Cordão em Teresina-PI. Realização 
de quinze encontros quinzenais (entre abril e outubro) com estudantes da es-
cola (uma média de 10 crianças). Possui a colaboração de um professor da 
escola. As atividades propostas são: diálogos sobre suas leituras, os textos 
produzidos pelo “caderno do escritor”, leituras individuais. Com o decorrer do 
projeto, o professor William Feitosa passou a abrir a biblioteca, no seu HP 
(Horário Pedagógico), toda segunda-feira, no horário do recreio para as crian-
ças interessadas frequentarem rotineiramente a biblioteca já que não há um 
bibliotecário. Convidamos uma estudante de Biblioteconomia para conhecer 
o projeto. 

2  Divulgado pela Universidade Estadual do Piauí: https://www.uespi.br/site/?p=116162
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Oficina 
Juventudes 
e Sociologia

Oficina com o grupo do Angelim, zona sul de Teresina-PI. Realização de en-
contros quinzenais na igreja Batista do bairro (ao todo, 5 participantes). Foram 
realizados 15 encontros com duração de 2 horas-aula. Concluiu com a cons-
trução do projeto de incentivo à leitura no próprio bairro Angelim. As temáticas 
foram diversas: juventude, machismo, racismo, educação, escolas públicas, 
cidadania, políticas públicas etc. Público: 5 jovens entre 12 e 30 anos do bairro 
Angelim. Início: fevereiro/2019 – conclusão: setembro/2019.

Realização de reuniões com os 4 estudantes extensionistas para avaliar o 
módulo feito e planejar o módulo seguinte. A ideia é sempre deixar uma tarefa-
-compromisso: produção de um texto, uma pesquisa, elaboração de cartazes 
etc.

Fonte: Fornecido pela coordenação do Programa de Extensão Humanismo Caboclo com direito 
à adaptação feita pela autora (2019).

A partir deste quadro, percebe-se a relação do programa de extensão citado 
com os ambientes sociais externos à comunidade universitária, uma relação com 
a sociedade proporcionada por meio de escolas, associações, organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais.

Entendendo a extensão como espaço que proporciona também a produção 
científica, esta é ligada a múltiplos fatores que a torna passível de mutações e 
constantes atualizações. A extensão, apontada por Paulo Freire como a “ação de 
levar, de transferir, de entregar, de depositar algo em alguém” (FREIRE, 1983, p. 
15), está para o desenvolvimento científico como sinônimo do ato de comunicar, 
transferir e receber mensagens ou ações. Seria, assim, a extensão o ato de pro-
mover uma atualização cientifica por meio da experimentação e troca de saberes 
dentro e fora da universidade.

DISCUSSÕES: COMPREENSÕES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Compreendemos que “o envolvimento do estudante nas atividades de ex-
tensão pode proporcionar momento de profissionalidade e, principalmente, de 
envolvimento com as questões sociais da realidade concreta na relação entre 
universidade e sociedade” (KOCHHANN; SILVA, 2018, p.705) e, por isso, seria 
adequado aos objetivos do trabalho questionar sobre motivações, desafios e im-
pactos na formação destes sujeitos. 
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Dessa maneira descrevemos o perfil desses estudantes extensionistas; 
reunindo as motivações para a participação no programa Humanismo Caboclo; 
entendendo as relações entre a formação enquanto docente e as práticas de ex-
tensão; com a pretensão de contribuir com a discussão sobre a relevância da 
extensão universitária. 

Este levantamento inicial nos fez reunir autores como Botomé (2001), Sousa 
(2010), Neto e Atik (2005), além do reconhecimento de trabalhos em revistas es-
pecializadas na área de extensão universitária e das diretrizes apresentadas pelo 
Ministério da Educação e pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universi-
dades Públicas Brasileiras. “O apoio de revisões bibliográficas sobre os estudos já 
feitos ajuda a mapear as perguntas já elaboradas naquela área de conhecimento, 
permitindo identificar o que mais tem se enfatizado e o que tem sido pouco traba-
lhado” (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2012, p.40). 

Por tais motivos, mesmo diante de experiências práticas como extensionista 
por ocasião da formação no bacharelado em Comunicação Social, inclusive como 
voluntária dentro do programa aqui apresentado, reconhecíamos a carência de 
estudos teóricos sobre o tema, o que permite conceber que é fundamental ao 
extensionista que reflita as práticas também na perspectiva da pesquisa de tal 
maneira que contribua com as reformulações as quais são passíveis os processos 
dentro das universidades. 

Vale ressaltar a importância de saber as reflexões de egressos por estes já 
estarem no exercício profissional, podendo relacionar as experiências com este 
momento de inserção no mercado.  Então optamos por consultar a coordenação 
do programa, dois egressos e dois estudantes que participavam de maneira mais 
compromissada e frequente nas atividades, conforme apontado pela coordena-
ção. 

A consulta se deu com o instrumento questionário em formato online que 
“compreende um conjunto de perguntas previamente elaboradas que, diferente-
mente da entrevista, deve ser respondido por escrito e enviado ao pesquisador” 
(LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 322) em uma abordagem qualitativa onde esta 
“desenvolve-se numa situação natural, oferecendo riqueza de dados descritivos, 
bem como focalizando a realidade de forma complexa e contextualizada” (LAKA-
TOS, MARCONI, 2017, p 303). 

Os questionários, enviados e respondidos por e-mail entre o final do mês de 
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novembro e primeira quinzena do mês de dezembro de 2019, foram igualmente 
elaborados para estudantes/egressos com quatro questões abertas sequenciadas 
a partir das seguintes categorias: motivação para participar de extensão univer-
sitária, desafios encontrados durante as ações, impactos na formação docente, 
conceito de extensão a partir da experiência individual, referenciais teóricos e 
opinião. 

Junto à coordenação foram cinco questões abertas sequenciadas a partir 
das seguintes categorias: objetivos elencados pelo programa na ocasião da sub-
missão ao edital nº 023/2018 PIBEU 2018/2019 da UESPI, desafios encontrados 
durante as ações, resultados alcançados, relações entre experiências estabele-
cidas nas práticas de extensão com ensino e pesquisa, conceito de extensão a 
partir da experiência individual, referenciais teóricos e opinião. 

A coordenação apresentou como objetivos o “exercício de práticas educa-
tivas e de transformação social com vistas à constituição plena de cidadania” e 
completando objetivos específicos de cada ação extensionista desenvolvida no 
ano em torno das noções de “formação cidadã”, “iniciação artística” e “empodera-
mento de jovens”. 

A respeito de desafios, o professor apresentou alguns, tais como: “a motiva-
ção dos estudantes para atividades de extensão. Ainda se tem uma ideia de que 
extensão não é fundamental para a formação, seja de docentes, seja de bacha-
réis”; também relatou o desafio mais ligado à institucionalidade dentro da realidade 
para que a universidade pense a extensão nos sentidos de promoção, recursos, 
formas de avaliação, diálogos com a sociedade e ações de assistência às ações 
de professores e estudantes extensionistas. 

De acordo com a coordenação do programa, os desafios específicos do 
programa de extensão Humanismo Caboclo: “motivação e compreensão dos es-
tudantes para o desenvolvimento das ações; Falta de recursos disponibilizados 
pela Uespi para desenvolver as ações. Principalmente falta transporte para deslo-
camento das equipes e bolsas para os estudantes; Sobrecarga de trabalho sobre 
o docente. Desenvolver atividades de extensão pressupõe inúmeras ações - reu-
niões com a equipe de extensionistas para planejamento e avaliação; desloca-
mento para realização das atividades; o próprio desenvolvimento das atividades; 
feedback com os parceiros do programa de extensão para melhorar as ações; 
relatórios de prestação de contas etc”. Em relação aos resultados, os mesmos 
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foram apresentados em forma de quadro resumo, do qual apresentamos anterior-
mente os dados interessantes à nossa problemática. 

Foram apresentadas as seguintes relações entre experiências estabelecidas 
nas práticas de extensão com ensino e pesquisa: “ponderar mais e melhor sobre 
as responsabilidades e compromissos com a formação de futuros professores e 
professoras; Atentar-se para as demandas que a sociedade aponta para a univer-
sidade e, especialmente, para a Licenciatura em Ciências Sociais; Orientar me-
lhor nossos estudantes na disciplina ‘Metodologia de Ensino de Ciências Sociais’, 
da Licenciatura em Ciências Sociais; Estimular pesquisas entre os licenciandos 
em Ciências Sociais a partir das problemáticas apontadas pelas atividades de 
extensão”. 

Para uma melhor compreensão, dispusemos em um quadro as respostas às 
questões por parte de egressos e estudantes participantes da pesquisa, elencan-
do as questões centrais em cada resposta exatamente por se tratar de questões 
descritivas e abertas:

Tabela 2 – Respostas dos participantes

CATEGORIA/ 
RESPOSTA

IDENTIFICAÇÃO
RESPOSTAS

Motivação

Egresso a

“Como venho de uma formação humana e política com 
participação em projetos sociais (de inclusão e emanci-
pação sociais), me reconheci na proposta do Humanis-
mo Caboclo e me ofereci para participar”. 

Egresso b

“A minha participação partiu do convite do coordenador 
do projeto em que, conhecendo o trabalho que já era 
realizado, aceitei o convite, onde percebi que as ativi-
dades são muito vinculadas às ideias de Paulo Freire e 
sua pedagogia que propõe a autonomia e libertação dos 
sujeitos”. 

Estudante a
“Fiquei extasiada por ser trabalhado o ensino da sociolo-
gia de forma que abrangesse a realidade dos jovens do 
bairro Angelim”.

Estudante b

“O fato de poder ir a campo, participar de um projeto no 
qual eu posso contribuir para formação política de outros 
jovens, ao mesmo tempo que fortaleço a minha, afinal 
este projeto é de constante aprendizado”. 
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Desafios

Egresso a

“Os principais desafios encontrados têm relação com 
logística e recursos financeiros. Com isso, lidamos com 
falta de materiais e, principalmente, transporte para lo-
comoção para as comunidades onde desenvolvemos os 
diversos cursos propostos pelo Humanismo Caboclo”. 

Egresso b

“Conciliar os estudos acadêmicos com as atividades de 
extensão sempre foi um desafio para o extensionista, 
mas o que nos desafiou ainda mais foi o trabalho com 
os sujeitos”. 

“E esses sujeitos também têm saberes para compartilhar 
e construir conhecimento. Foi um desafio e tanto”.

Estudante a
“Fazer com que eles (jovens, comunidade) se sentissem 
incluídos nas temáticas abordadas (partindo da vivência 
do grupo enquanto jovem morador do Angelim)”.

Estudante b

“No quesito logística mesmo, tendo em vista, que nos 
encontramos em uma instituição precarizada e não dis-
pomos de serie de recursos necessários para realização 
de tal, durante o período deste projeto nos deparamos 
com ausência de transporte para o nosso deslocamento, 
uma vez que a escola onde eram realizados os encon-
tros ficava um tanto distante da cidade, o que dificulta 
bastante”.

Impactos

Egresso a

“O Humanismo Caboclo tem contribuído com a minha 
formação docente de uma forma que a licenciatura não 
é capaz de contribuir, pois além de me deixar em conta-
to direto com os educandos, me ensina a construir uma 
educação em conjunto com os jovens, numa troca de co-
nhecimentos onde ensino e aprendo com eles”. 

Egresso b

“Sem dúvida uma postura de pesquisador no sentido de 
ser sensível à realidade em volta e de entender a ex-
tensão como uma forma de prestar contas à sociedade, 
entendendo que a minha formação foi de investimento 
público e que deve ser ‘devolvida’ para sociedade em 
atividade de extensão”.
 

Estudante a

“Na minha visão sociológica de cada indivíduo e seus 
espaços, e acredito que como um educador da área de 
sociologia é isso que preciso, perceber essas pessoas 
enquanto indivíduo e suas necessidades”.

Estudante b

“Contribuíram para minha percepção de ensino na prati-
ca...; para identificar assim os problemas que permeiam 
a disciplina sociologia e atual do professor desta, buscar 
assim construir com os alunos um saber mais interpre-
tativo e através deste construir novas práticas no nosso 
meio social”.
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Conceito

Egresso a

“É uma maneira da universidade contribuir com a forma-
ção dos sujeitos sociais sem eles estarem dentro da uni-
versidade... Penso na extensão universitária como este 
elo entre universidade e comunidades construindo co-
nhecimentos, emancipação social e autonomia para os 
sujeitos históricos envolvidos”.

Egresso b

“Ação/atividade com a comunidade vinculando a pesqui-
sa universitária com o conhecimento dos sujeitos, tendo 
por finalidade a transformação social”.

Estudante a
“Como utilizamos alguns autores para falar sobre apa-
relhos ideológicos e o ensino Paulo Freire foi muito im-
portante, Rubem Alves para falar da escola no modelo 
democrático e inclusivo”.

Estudante b

“Extensão universitária nada mais é que dialogar com 
a comunidade, não tratando esta apenas como objeto, 
mas juntamente com os saberes locais e espontâneos 
trabalharem na construção de caminhos favoráveis a 
transformação desta”.

Fonte: Elaborado pela autora a partir da síntese das respostas dos questionários aplicados 
(2019)

 Observamos que na categoria motivação, as respostas indicam que o im-
pulsionamento para participar do programa de extensão parte da compreensão e 
interesse por uma formação mais humanizadora e acolhedora, onde seja possí-
vel, mesmo após a formação superior concluída, que o estudante continue contri-
buindo com a universidade e as comunidades por meio da extensão. Da mesma 
forma, os participantes se dizem motivados pela possibilidade de atuar em comu-
nidades próximas de seus bairros de residência, levando conhecimentos da sala 
de aula para a prática. 

 Em relação aos desafios, os principais são relacionados à infraestrutura pro-
porcionada para o desenvolvimento de ações extensionistas. É relatado que os 
próprios participantes e a coordenação arcam com as despesas e material ne-
cessário, o que envolve também o desafio em relação à logística incluindo aqui 
o transporte e mobilidade para chegar até as comunidades. A vivência da fase 
de conciliar a formação acadêmica com atividades de cunho prático-participativo 
também é visto como desafio por parte dos discentes. Além disso, os mesmos 
apontam para a necessidade de mais divulgação sobre o que é extensão univer-
sitária, seus programas e projetos, pois afirmam que muitos estudantes não parti-
cipam por desconhecimento. 
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 Eles relatam impacto para a formação docente pela oportunidade do contato 
direto com possíveis futuros alunos, a vivência de situações que podem aconte-
cer em ambiente escolar e na relação com outros estudantes. Acreditam ser por 
meio da extensão que o potencial de transformação da sociedade, pelas vias da                 
educação, se mostre mais firme. 

A extensão universitária dentre os participantes do Humanismo Caboclo 
apresenta-se em consonância com a abordagem humanista dentro das teorias da 
educação, pela qual “a educação assume um caráter mais amplo, e organiza-se 
no sentido da formação total do homem e não apenas do estudante” (OLIVEIRA; 
LEITE, 2010-2011, p.9). 

Há ainda influências da concepção sociocultural freiriana, onde “o ser huma-
no não pode ser compreendido fora de seu contexto, ele é sujeito de sua própria 
formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mun-
do, sobre sua realidade” (OLIVEIRA; LEITE, 2010-2011, p.11). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 Dar a importância para a extensão universitária é também compreendê-la 
como um conjunto complexo de ações práticas, leitura da conjuntura e dos tecidos 
sociais, como articuladora entre o ensino e a pesquisa no ambiente universitário 
e respeitar as sistemáticas pensadas ao longo dos anos por meio de pesquisado-
res e organizações responsáveis por normas e indicadores que devem nortear as 
ações para a eficácia de seus resultados. Não em um sentido meramente quanti-
tativo ou relatorial, mas de impactos de transformação da sociedade e da consoli-
dação dos aparelhos democráticos. 

Por meio deste trabalho, descrevemos um programa de extensão a par-
tir da oportunidade de estudantes/egressos extensionistas em refletirem sobre 
como a extensão contribui na formação de docentes do ensino superior. A saber, 
“as atividades de Extensão Universitária constituem aportes decisivos à formação 
do estudante, seja pela ampliação do universo de referência que ensejam, seja 
pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas que possibilitam”   
(FORPROEX, 2012, p. 34). 

Através das questões expostas pareadas com a teoria levantada, concluí-
mos que as motivações versam no intuito de uma participação em processos que 
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promovam inclusão social, participação política, diálogo com as realidades sociais 
e aprendizados que somente nas salas de aula não são acessados. Da mesma 
forma, são salientados desafios que envolvem forças conjuntas e que, na indivi-
dualidade de cada extensionista, se tornam impossíveis de resoluções, tal como 
os entraves nas instituições em não motivarem seus estudantes ou não ofertarem 
os subsídios necessários às práticas extensionistas para docentes e discentes. 
No consonante à apreensão das atividades em extensão para o futuro profissional 
“possibilita o conhecimento das demandas sociais, que amplia o campo de traba-
lho no qual irá se inserir” (SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016, p. 26).

A extensão possibilita troca de conhecimentos e contribui com o despertar 
para problemáticas de pesquisa que podem ser desenvolvidas em paralelo com 
os aprendizados vistos nas diversas ações que encaminham para uma plena re-
tribuição da academia para com a sociedade, seja no envolvimento de pesquisa-
dores ou por meio da atuação de cada novo profissional que chega ao mercado 
com esta bagagem, um ganho que se dá ao perceber que “a noção de Extensão 
pode ganhar maior visibilidade se estabelecermos seu lugar na relação entre o 
conhecimento científico e o saber do senso comum” (NETO; ATIK, 2005, p.19). 

Ao argumentar com nosso próprio conceito de extensão e com a teoria exis-
tente até o atual cenário, docentes do ensino superior empenhados em ações de 
cidadania e compromisso social estabelecem um importante elo em caminhos que 
se pretendem à superação de ideias de retiradas de direitos ao invés de promove-
rem mais investimentos, que reduzem custos somente em vistas economicistas e 
meritocráticas e que tendem a distanciar a universidade dos sujeitos sociais. 

É a universidade composta de um extrato ainda limitado da nossa sociedade, 
onde as políticas de acesso e permanência são constantemente questionadas no 
intuito de enfraquecê-las. Deste modo, ressaltamos o compromisso e as reflexões 
de quem pretende seguir, por meio da extensão, rumo a posturas mais dialógicas 
no fazer educacional. 
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INTRODUÇÃO

 A aquisição da língua materna é um processo que ocorre de forma natural, 
sendo que as primeiras produções das crianças ocorrem entre os 12 e 20 meses 
de idade (CLARK, 2017). Conforme Chomsky (1965), as crianças nascem com 
uma pré-disposição genética para adquirir uma língua natural. O autor defende 
que os seres humanos possuem um dispositivo inato que se encontra instaurado 
na mente/cérebro de cada falante. De acordo com a Teoria de Princípios e Parâ-
metros (CHOMSKI, 1991), essa condição inata, que a criança apresenta para ad-
quirir uma língua, diz respeito a uma Gramática Universal, na qual estão fixados os 
princípios, isto é, universais linguísticos que existem em todas as línguas naturais; 
e os parâmetros que são as particularidades que cada língua apresenta. Sendo 
assim, a criança vai fixando esses parâmetros e construindo a gramática (sintaxe, 
morfologia, fonologia, semântica), da língua a qual ela está exposta. Cabe desta-
car que esse processo acontece sem grande esforço por parte da criança.

 Já, em contrapartida, por volta dos cinco, seis anos de idade, a criança 
começa a entrar em contato com a aquisição da língua escrita e, a partir disso, 
inicia o processo de alfabetização, ou seja, é chegada a hora de aprender a ler 
e a escrever. Esse momento é complexo e não se dá de forma natural como na 
aquisição oral da língua. Aprender a ler e escrever requer um movimento de ensi-
no e aprendizagem, bem como a constante intervenção do professor. O processo 
de alfabetizar-se é um momento que exige da criança o aprendizado de inúmeras 
habilidades, tais como: coordenação motora, consciência fonológica, associação 
dos fonemas e grafemas, consciência morfológica, entre outras noções que juntas 
irão ser o alicerce para que, então, as crianças se apropriem do sistema da língua 
escrita (Morais, 2012).

 Pensando nisso, este trabalho entende que conhecer as teorias linguísticas 
que norteiam a aquisição tanto da língua oral, quanto da língua escrita parece ser 
um fator potencializador para o trabalho do professor de educação infantil e anos 
inicias, ou seja, para o licenciado em Pedagogia, tendo em vista que este profis-
sional é quem estará presente durante o processo de aprendizado das crianças. 

Assim, considera-se que as disciplinas curriculares de Linguística devem 
compor uma parte significativa dos currículos da Graduação em Pedagogia das 
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Universidades, para que os futuros professores conheçam e entendam como ocor-
rem esses processos e quais são os estímulos que os alunos necessitam em cada 
momento. Sabe-se que a maioria dos professores saem da Universidade insegu-
ros e sentindo-se despreparados, especialmente, para alfabetizar as crianças. 

 Sob essa problemática, o objetivo aqui é discutir a importância da inclusão 
das disciplinas de Linguística no currículo dos Cursos de Pedagogia, já que ter 
conhecimento sobre os pontos que estas disciplinas norteiam será de grande valia 
na preparação de futuros professores da educação infantil e anos iniciais, desta-
cando-se, nesse sentido, que conhecer a língua materna, saber como sua gramá-
tica universal se organiza e as correntes teóricas que embasam a aquisição oral 
e escrita pode ser uma ferramenta que contribuirá com a qualidade do trabalho 
desenvolvido nessas etapas escolares. O percurso metodológico desta discussão 
foi realizado com base em uma análise dos currículos do curso de Pedagogia de 
duas Universidades da cidade de Pelotas/RS: a Universidade Federal de Pelotas 
e a Universidade Católica de Pelotas. 

AQUSIÇÃO DA LÍNGUA ORAL E ESCRITA 

 A aquisição de uma língua é um processo inato ao ser humano. Saussure 
(1969), por exemplo, em uma corrente estruturalista, pensou a linguagem como 
um sistema dotado de uma organização interna, a partir da qual o significado dos 
signos se constitui, tornando, então, possíveis a referência e a comunicação, em 
que um som se combina com um significado. 

O gerativismo defendido por Chomsky (1957; 1959) percebe a mente das 
crianças equipadas, de modo inato, com um plano comum às gramáticas de todas 
as línguas, uma Gramática Universal, que percebe como extrair os padrões da 
fala dos adultos. Adquirir o conhecimento oral de qualquer língua é possibilitado 
pelo componente mente-cérebro, que é explicitamente modelado pela Gramática 
Universal, (CHOMSKY, 2002). A partir dessa afirmação, Slobin (1980) reforça que 
a fala é um processo físico tangível que resulta na produção dos sons, ao passo 
que a língua é um sistema intangível de significados e estruturas linguísticas. 

Linguagem, conforme Abaurre (1994), é o conhecimento derivado da nossa 
competência linguística (Chomsky, 1957) para, então, usá-la em suas modalida-
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des: oral e escrita. 

Sobre a aquisição da língua escrita, Rojo (1998) busca a significação dos 
pressupostos inatistas da pesquisa chomskiana, em que a criança é dotada de 
capacidades inatas universais, que em contato com a linguagem em circulação, 
ou seja, por meio do input linguístico, consegue adquirir as estruturas e regras da 
sua língua. Pensando sobre isso, Correa (2005) descreve que o domínio da escri-
ta decorre de um processo sistemático de aprendizado, em que é necessário que 
se tome a língua não só como instrumento de comunicação, mas também como 
objeto de aprendizado (CORREA, 2005). Nas palavras de Coulmans (2003): 

A escrita é de natureza cultural e histórica, sendo que há grande diver-
sidade entre os sistemas de escrita do mundo, todos, porém, podem ser 
interpretados semântica e foneticamente. Ao relatar isso, o autor ainda 
destaca que o maior propósito da escrita é a comunicação, apontando à 
relação convencional, isto é, às relações entre unidades gráficas e fônicas 
(COULMANS, 2013, p. 23).

Portanto, compartilha-se neste estudo que aprender a escrever em portu-
guês como em qualquer outra língua alfabética requer o entendimento pela crian-
ça do princípio alfabético, que se compõe de um sistema fonográfico (LANDS-
MANN, 1995), que trabalha com a segunda articulação da língua, aquela que não 
significa, mas pode mudar significado, ou seja, os fonemas. Entende-se, ainda, 
segundo as palavras de Landsmann (1995), que a linguagem oral é natural, a que 
se desenvolve, enquanto que a linguagem escrita é artificial, a que deve ser ensi-
nada. Tanto a linguagem oral, quanto a escrita são manifestações de um esquema 
subjacente: a língua.

 Considerando a relevância que o entendimento sobre os processos que a 
linguagem percorre, tanto do ponto de vista oral como escrito e entendendo que 
esse conhecimento faz diferença para a formação do professor de anos iniciais, 
especialmente, ao alfabetizar a criança, este estudo vem investigar como os cur-
sos de Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica 
de Pelotas estruturam as suas  matrizes curriculares em relação às disciplinas 
de Linguística, entendendo a relevância dessas para a formação dos futuros pro-
fessores, os quais estarão imbuídos  no processo de ensino da língua escrita e 
aperfeiçoando a aquisição da língua materna padrão do Português Brasileiro. 
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O PAPEL DA LINGUAGEM NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

O sujeito se mostra, planeja, relaciona e vive de acordo com sua realidade 
linguística, pois a sua linguagem interior ou exterior é reveladora de sua história 
de vida (VYGOTSKY, 2001).

Sob esse pensamento de Vygotsky (2001), entende-se que o professor-al-
fabetizador é um profissional diversificado, já que sua atuação no campo da edu-
cação perpassa por diferentes disciplinas. Esse fato exige que sua formação seja 
direcionada a diferentes áreas do conhecimento.

Sendo assim, uma das atribuições de um professor/alfabetizador é propor-
cionar aos estudantes meios pelos quais eles irão desenvolver as habilidades 
necessárias para se tornarem proficientes tanto no âmbito da leitura quanto da 
escrita (DIAS; STURZA, 2017). Com base nisso, inserir a disciplina de Linguís-
tica nos cursos de Pedagogia é de fundamental importância para que haja uma 
formação efetiva desses profissionais, já que o conhecimento linguístico para um 
professor/alfabetizador se faz necessário, pois, cabe a ele entender como se dá o 
funcionamento da língua em suas diferentes concepções (DIAS; STURZA, 2017).

É importante ressaltar que há um número muito restrito de pesquisas que 
tenham como foco verificar se os cursos de Pedagogia apresentam em sua grade 
curricular disciplinas de Linguística. Entre esses poucos estudos, Dias e Sturza 
(2017) analisaram o currículo do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), a versão curricular apresentada pelas autoras data do ano 
de 2007 e, conforme relatado no texto, esta é a versão que ainda estava vigente 
10 anos depois. A partir dos recortes feitos, as pesquisadoras verificaram, com 
base nas ementas do curso em análise, que não existe nenhum tipo de evidência 
de que haja estudos que façam algum tipo de abordagem sobre Linguística na 
Pedagogia da UFSM, ou seja, não há nada na grade curricular que aponte que o 
curso proporciona aos seus futuros pedagogos entender a língua com um siste-
ma. Com base neste estudo inicial, as pesquisadoras concluíram que o papel da 
Linguística na formação dos professores alfabetizadores, no Curso de Pedagogia 
da UFSM, não se apresenta de forma evidente nos conteúdos programáticos, 
logo, é possível pontuar que não foram encontrados indicadores que mostrem a 
presença de estudos linguísticos com base no corpus por elas analisado.  
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METODOLOGIA

A fim de evidenciar a importância das disciplinas de Linguística para a for-
mação dos professores dos anos inicias e como esse trabalho pode favorecer as 
práticas pedagógicas em sala de aula, a partir do conhecimento amplo de como a 
língua oral e escrita se estruturam e são adquiridas e/ou aprendidas pelas crian-
ças, este estudo buscou nos sites das Universidades Federal e Católica de Pelo-
tas- RS/ Brasil, a matriz curricular do curso de Pedagogia, com o intuito de investi-
gar como as disciplinas referentes à linguística são estruturadas e oferecidas aos 
graduandos nestas instituições. Desse modo, apresentamos um pequeno resumo 
histórico sobre essas Universidades.

A Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) fica localizada na cidade de Pe-
lotas, Sul do Rio Grande do Sul. A instituição foi criada no ano de 1969, sua histó-
ria tem origem a partir da Universidade Rural do Sul que foi fundada em 1960. No 
entanto, desde 1957, havia um movimento promovido pelos professores da Esco-
la de Agronomia Eliseu Maciel para sua criação. Em 1967, o decreto de nº 60.731 
federalizou a Universidade Rural do Sul, sendo esta denominada de Universidade 
Federal Rural do Rio Grande do Sul (UFRRS). Após isso, as unidades passaram 
de cursos para faculdades. A UFPEL é constituída por 22 unidades acadêmicas, 
96 cursos de Graduação (presenciais), sendo 66 bacharelados, 22 licenciaturas 
e 8 tecnólogos. Há também a graduação a distância que possui 3 cursos e está 
distribuída em 117 polos. No que se refere à pós-graduação, a instituição tem 26 
doutorados, 50 mestrados, 6 mestrados profissionais e 34 especializações, pos-
suindo, assim, quatro campis: Campus Capão do Leão, Campus Porto, Campus 
Centro, Campus Norte, o Campus Fragata e o Campus Anglo, onde está instalada 
a Reitoria e demais unidades administrativas. Além disso, a Universidade disponi-
biliza para a população da região Sul, o Hospital Escola e a Faculdade de Medici-
na que são intuições que realizam inúmeros atendimentos pelo SUS diariamente.

A Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) fica localizada no Sul do Rio 
Grande do Sul, na cidade de Pelotas.  Sua fundação está datada no ano de 1960, 
sendo a instituição de ensino superior mais antiga do interior do Rio Grande do 
Sul. Seu fundador foi Dom Antônio Zattera, um homem visionário, de fé inabalá-
vel e dotada de uma personalidade forte, a instituição nasceu do seu desejo de 
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evangelizar a Comunidade onde nasceu. A UCPEL oferece à comunidade mais 
de 30 cursos de graduação (presenciais e a distância), bem como 3 programas 
de pós-graduação e 30 especializações. O espaço físico da instituição está dis-
tribuído entre dois Campi e o Hospital Universitário São Francisco de Paula.  A 
Universidade é mantida pela Associação Pelotense de Assistência e Cultura que 
foi fundada em 1959, sendo esta de caráter filantrópico e comunitário e opera nas 
áreas de saúde e educação. 

No que diz respeito à organização dos currículos, a UFPEL tem seu curso de 
Pedagogia estruturado em nove semestres, oferecido na modalidade presencial 
noturno e vespertino, avaliado pelo Enade em 2017 com nota 3.  Segundo o site 
da Universidade, o Curso de Licenciatura em Pedagogia é um dos mais antigos 
do Rio Grande do Sul. O curso foi criado em 1978, reconhecido pela Portaria nº. 
92 de 08 de março de 1984, contando com 30 anos de história e tendo como mo-
tivação principal a colaboração na melhoria da qualidade do ensino, preparando 
os docentes para atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  Atualmen-
te, o Curso de Pedagogia forma professores para atuarem na Educação Infantil, 
nos Anos Iniciais, na Educação de Jovens e Adultos e na Gestão educacional. A 
UFPel adota, desde 2010, o Sistema de Seleção Unificada - SISU como forma 
de ingresso nos cursos de graduação. Os Cursos de Licenciatura em Pedagogia 
ofertam 55 vagas cada um: no diurno os alunos ingressam no primeiro semestre 
e no noturno ingressam no segundo semestre de cada ano.  

Já a UCPEL oferece o curso de Pedagogia na modalidades presencial 
e EAD, distribuído em 8 semestres, buscando um curso focado, principalmente, 
na compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Segundo o site da 
Universidade, quem faz Pedagogia na UCPel pode atuar não somente como pro-
fessor, mas em setores que envolvem a educação. A UCPel possibilita atividades 
em projetos de extensão, no Núcleo de Estudos Pedagógicos (NEP) e em outras 
áreas da Instituição. 

OS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA DA UFPEL E DA 
UCPEL

Ao analisar a matriz curricular que compõe os currículos das universidades 
destacadas, pretende-se pensar sobre “qual é o lugar que as disciplinas linguísti-
cas ocupam na formação do professor de anos iniciais”. 
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Por meio do percurso bibliográfico apresentado até aqui, é possível com-
preender a relevância para o professor de anos iniciais, especialmente, para o 
professor alfabetizador conhecer e entender o processo de aquisição da lingua-
gem oral e escrita, as variações linguísticas que ocorrem nas diferentes línguas e 
na sua própria língua, os princípios da Gramática Universal e a diferença de um 
trabalho pedagógico voltado à gramática descritiva, que se difere do trabalho de 
erro e acerto focalizado pela gramática normativa. 

Esses ideais podem ser válidos e norteadores de uma prática voltada às ne-
cessidades e especificidades de cada aluno, de cada comunidade escolar, além 
disso, podem ser encarados como potencializadores do processo de ensino e 
aprendizagem, por possibilitar ao professor a compreensão de por que ocorrem 
determinados fenômenos linguísticos na aquisição oral e escrita. Destaca-se que 
o objetivo deste estudo não é pontuar qual universidade tem maior ou menor po-
tencial, mas entender como ambas ofertam aos seus alunos, futuros professores 
de anos inicias, disciplinas que contemplem as áreas da linguagem. 

A UFPEL possui o curso de graduação em Pedagogia dividido em 9 semes-
tres, na sequência apresenta-se o Quadro 1 que descreve quais são as disciplinas 
ofertadas em cada um desses semestres.

Matriz Curricular Pedagogia UFPEL

Semestres Disciplinas Obrigatórias

1º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização I-60h

Escola, cultura e sociedade I-60h

Metodologia da iniciação, estudo e pesquisa 60-h

Práticas educativas I-75h

Teoria e prática pedagógica I-75h

2º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização II-60h

Escola, cultura e sociedade II-60h

Práticas educativas II-75h

Teoria e prática pedagógica II-75h

3º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização III-60h

Escola, cultura e sociedade III-60h

Práticas educativas III-75h

Teoria e prática pedagógica III-75h

Língua Brasileira de Sinais I-60h
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4º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização IV-60h

Escola, cultura e sociedade IV-60h

Práticas educativas IV-75h

Teoria e prática pedagógica IV-75h

5º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização V-60h

Escola, cultura e sociedade V-60h

Práticas educativas V-7 h

Teoria e prática pedagógica V-75h

6º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização VI-60h

Escola, cultura e sociedade VI-60h

Práticas educativas VI-75h

Teoria e prática pedagógica VI-75h

7º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização VII-60h

Escola, cultura e sociedade VII-60h

Práticas educativas VII-7h

Teoria e prática pedagógica VII-75h

Preparação para o trabalho final do curso-150 h

8º semestre

Ensino/Aprendizagem Conhecimento/escolarização VIII-60h

Escola, cultura e sociedade VIII-60h

Práticas educativas VIII-docência compartilhada AI/EI/EJA-75h

Teoria e prática pedagógica VIII-estágio formação gestão de classe-
-75h

9º semestre Estágio curricular docência AI/EI/EJA– 425 h

Disciplinas Optativas 

Independente 

do semestre 

Linguagem-60h

Literatura infantil I-60h

Literatura infantil II-60h

Ortografia séries iniciais: Aquisição e Ensino-60 h

Quadro 1: Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da UFPEL – retirado do site da Instituição

Fonte: as autoras 

 Na UCPEL, o curso de Pedagogia está dividido em 8 semestres, sendo que 
em cada semestre há a divisão em módulos e compondo cada módulo, encon-
tram-se as disciplinas, conforme mostra o Quadros 2.
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Matriz Curricular Pedagogia UCPEL

Semestres Módulos Disciplinas Obrigatórias

1º semestre
Módulo 1

Pedagogia Cenários e campos de atuação-80 h

História da Educação-80h

Projeto integrador e prática pedagógica-40h

Módulo 2

Sociologia e Filosofia da Educação-80 h

Antropologia teológica e direitos humanos-80 h

Projeto integrador-40 h

2º semestre 

Módulo 3 
Psicologia da Educação-80h

Educação Inclusiva-80h

Projeto integrador e prática pedagógica II-40h

Módulo 4

Sociedade, cultura e cidadania-80 h

Antropologia da Educação-80 h

Projeto Integrador II-40h

3º semestre

Módulo 5
Didática-80 h

Avaliação da aprendizagem-80 h

Projeto integrador e prática pedagógica III– 40 h

Módulo 6

Currículos e desafios contemporâneos-80 h

Políticas educacionais para Educação 

Básica-80h

Projeto Integrador III-30 horas

4º semestre

Módulo 7

Educação Infantil e Direitos das Infâncias-80h

Gerações e Processos Educativos, Jovens, adultos e en-
velhecimento-80 h

Projeto integrador e prática pedagógica-40 h

Módulo 8

Fundamentos e Metodologias das Linguagens artísticas-
-80h

Psicomotricidade e movimento-80 h

Projeto integrador IV-40 h

5º semestre

Módulo 9

Produção discursiva: oralidade e escrita no ensino supe-
rior-80 h

Fundamentos e metodologias do ensino de Língua Portu-
guesa-80h

Projeto integrador e prática pedagógica V-40 h

Módulo 10

Pesquisa em Educação-80

Alfabetização e letramento-80 h

Projeto Integrador V-40h

Estágio 1-150 horas
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6º semestre

Módulo 11

Fundamentos e metodologias do ensino em Ciências Hu-
manas-80 h 

Estudos culturais e Meio ambiente-80 h

Projeto integrador e prática pedagógica VI-40 h

Módulo 12

Fundamentos e metodologias do ensino de Matemáti-
ca-80 h

Fundamentos e metodologias do ensino em Ciências da 
Natureza-80 h

Projeto Integrador VI-40 h

Estágio 2-150 h

7º semestre

Módulo 13
Gestão escolar-80 h

Gestão de processos educacionais em espaços não es-
colares-80 h

Projeto integrador e prática pedagógica VII-40 h
Módulo 14 Tecnologias Digitais na prática pedagógica-80 h

Estágio 3-150 h

8º semestre
Módulo 15 

Língua Brasileira de Sinais – 80 h

Literatura Infanto-juvenil – 80 h 

Projeto integrador e prática pedagógica VIII-40 h

Módulo 16
Empreendedorismo-80 h

Estágio IV-150 h

Quadro 2: Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da UCPEL – retirado do site da Instituição

Fonte: as autoras

 Ao analisar ambos currículos das renomadas Universidades, entende-se 
que há grande preocupação em transmitir aos acadêmicos o lado estrutural da 
educação, dos marcos históricos e das práticas pedagógicas, pouco, no entanto, 
é oferecido na matriz curricular obrigatória sobre o desenvolvimento da linguagem. 
As disciplinas de linguística não são privilegiadas de forma significativa para os 
acadêmicos em nenhuma das Universidades; as poucas disciplinas que versam 
sobre aspectos relacionados à língua e/ou linguagem não são suficientes para 
preparar o graduando, isto é, não há conteúdo relevante que o faça compreender 
como se dá a organização da Gramatica Universal, fato esse, como já apontamos, 
de suma importância para um professor/alfabetizador.

 A matriz do curso de Pedagogia na UFPEL, por exemplo, oferece em caráter 
de disciplina optativa independente “linguagem, linguagem, educação e literatura, 
literatura infantil I e II e ortografia séries iniciais, aquisição e ensino. Dentre essas, 
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três estão relacionadas ao processo linguístico, especialmente, ao sistema de es-
crita, mas não são obrigatórias. 

 A matriz do curso de Pedagogia da UCPEL oferece, em caráter obrigatório, 
respectivamente nos módulos 9 e 10, as disciplinas de fundamentos e metodolo-
gias da Língua Portuguesa e letramento e alfabetização. Duas abordagens muito 
significativas para o entendimento do futuro professor no âmbito da leitura e escri-
ta, mas que sozinhas também não são capazes de dar conta de toda complexida-
de presente no sistema linguístico de uma língua, o português nesse caso. 

Logo, é preciso um diálogo de conscientização da diferença que as discipli-
nas linguísticas podem fazer no processo de ensino e aprendizagem, especial-
mente da língua escrita e da leitura, entendendo-se que, há na literatura, estudos 
que apontam caminhos ancorados no próprio sistema da língua, que são capazes 
de dar suporte e segurança ao professor de anos iniciais e educação infantil na 
construção e consciência de habilidades, que são potencializadoras para a alfa-
betização e para a aquisição da ortografia da língua. 

Antes de todo esse processo, no entanto, há uma série de construções lin-
guísticas que a criança percorre para adquirir o inventário fonológico e aprender, 
então, a falar e produzir as estruturas da língua. Tais construções são adquiridas 
por meio dos estímulos que o input linguístico lhe oferece. Por outro lado, as eta-
pas de escrita e de leitura são aprendizagens que não ocorrem apenas por meio 
do input linguístico, mas requerem ensino constante por parte do professor; um 
ensino que não pode ser aleatório, tendo este clareza dos objetivos que se preten-
de alcançar e quais serão as estratégias, ou seja, o planejamento utilizado para 
que a criança se alfabetize. 

Para isso, é de fundamental importância que as bases teóricas da Gramática 
Universal da língua, os conceitos de desenvolvimento da aquisição oral e escrita, 
os esquemas de leitura, dentre todos aspectos que norteiam o caminho linguístico 
percorrido pela criança desde o nascimento, ou até mesmo ante dele, até os oito 
anos, idade em que o aluno estará finalizando o ciclo de alfabetização, sejam par-
te integrante de disciplinas obrigatórias nos cursos de licenciatura em pedagogia, 
tendo em vista que é esse profissional que estará frente às práticas pedagógicas 
nessas etapas da vida do aluno.
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CONSIDERAÇÕES E POSSIBILIDADES PARA UMA FORMAÇÃO 
MAIS QUALIFICADA
 

Xavier (2008) entende ser muito importante haver espaço para as discipli-
nas de linguagem nos cursos de pedagogia, tendo em vista que é este o profissio-
nal que trabalhará com crianças na Educação Básica (educação infantil e séries 
iniciais do Ensino Fundamental), contemplando o início da escolaridade, o que lhe 
atribui imensa responsabilidade. Para a autora, o conhecimento é um processo 
em construção, que depende da linguagem e do entendimento da função do signo 
na sua duplicidade (significante e significado).  

Kramer (2003) em seu estudo considera que, segundo a análise das políti-
cas de formação do professor/pedagogo, sua identidade, as diretrizes curriculares 
do curso de Pedagogia, surgem duas questões: como pensar um profissional da 
educação sem considerar o uso da linguagem? E que concepções de linguagem 
e de língua deverão subsidiar a formação do professor? Nessa perspectiva, o 
autor menciona que formar o professor como construtor do saber é tomá-lo como 
construtor da história, restaurando o sentido na narrativa, em que a linguagem não 
mais se esgote nos clichês de uma língua morta (KRAMER, 2004), mas seja for-
madora de consciência, possibilite as relações interpessoais, sirva de instrumento 
para aquisição do conhecimento.

Seguindo-se a ideia do autor e, em consonância também com o estudo de 
Dias e Sturza (2017), entende-se aqui a urgência de as universidades, sejam elas 
públicas ou privadas, repensarem suas matrizes curriculares, estendendo o olhar 
para que as disciplinas de linguística possam fazer parte de um currículo cons-
tante e presente em todos os semestres de um curso de pedagogia. Esse novo 
olhar poderá ser um caminho fortificador do processo de ensino e aprendizagem 
da educação básica e, em especial, da educação infantil e anos iniciais, no que se 
refere ao processo de alfabetização e desenvolvimento da linguagem. 

Destaca-se ainda, que sendo a linguagem a base de todos os outros conhe-
cimentos e aprendizagens, um professor qualificado nessa área contribuirá para 
que os índices de fracasso escolar, que são recorrentes em nosso sistema de 
ensino, possam começar a serem minimizados. No entanto, isso só acontecerá 
quando este profissional se tornar um conhecedor do universo linguístico sendo 
capaz de compreender o funcionamento da língua em sua integralidade.
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito de Iniciação Científica (IC) estabeleceu-se nas instituições de    
ensino superior como uma atividade a ser desenvolvida na graduação, visando 
ao incentivo de pesquisa e à familiarização do acadêmico com práticas científicas 
através de vários programas como o PIBIC - Programa de Incentivo à Iniciação 
Científica. 

No ensino superior, as exigências próprias da IC são cobradas aos alunos 
participantes desses programas. Geralmente, o acadêmico em seus primeiros 
meses no ensino superior apresenta dúvidas e enfrenta desafios em relação a 
produção textual científica. A orientação recebida por professores e coordenado-
res torna-se fundamental no esclarecimento e simplificação das etapas da escrita 
científica. É notório a relevância dos programas de iniciação científica e redação 
científica dentro das universidades e Institutos Federais, objetivando a maturidade 
do discente em relação ao processo de escrita, superando assim, os principais 
desafios encontrados na elaboração de projetos, artigos e outros conteúdos (OLI-
VEIRA; QUEIROZ, 2008).

O presente trabalho objetiva analisar alguns dos desafios apresentados pe-
los discentes do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Caxias, na escrita científica, 
dos projetos realizados e trabalhos publicados durante o período de participação 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC). A partir das 
análises busca-se propor medidas e sugestões que facilitem o processo de ensino 
aprendizagem desses alunos. 

A pesquisa constitui-se enquanto básica, exploratória, descritiva, de abor-
dagem  quali quantitativa, pois forneceu dados numéricos sobre o público alvo, e 
qualitativo devido à relação existente entre os sujeitos e o ambiente no qual estão 
inseridos, podendo dessa forma compreender os sentidos dos educandos pela 
coleta de dados descritivos (MARQUES, 2019).
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2. A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO SUPERIOR

Nos últimos anos, observa-se que houve uma crescente preocupação, por 
parte de educadores e das instituições de ensino superior, em relação à neces-
sidade de adotarem medidas que privilegiam a atuação do aluno no processo 
de ensino aprendizagem dentro da escrita científica (ZANON, et al., 2007). Essa 
preocupação visa orientar a construção e a concretização de propostas curricula-
res no mundo inteiro, destacando a importância da oferta de uma formação mais 
completa dos graduandos e a importância do estímulo ao desenvolvimento de um 
caráter crítico reflexivo nos mesmos (COPOLLA et al., 1997). 

O ensino superior vivenciou e continua a vivenciar momentos de crise em 
suas crenças. Fragmentação, repetição e certezas já não a sustentam em novas 
formas de produção. Como afirma Pereira (2009), poucas instituições brasileiras 
de ensino superior realmente conectam ensino e pesquisa. No Brasil, dada as 
pesquisas financiadas por agências de fomento e a trajetória de investimento em 
pesquisa, percebe-se que a participação da graduação ainda era bastante tímida 
entre os anos 1950 e 2000. Em 1997, o Parecer nº 776/97 garantiu a implantação 
de programas de iniciação científica oferecendo diretrizes curriculares de gradua-
ção.

2.1 A Iniciação Científica e a sua Importância na Formação

O termo iniciação se refere a qualquer ideia que está para começar. Vale 
ressaltar que a Iniciação Científica (IC) trata da inserção do graduando no mundo 
da ciência, e da tecnologia e do desenvolvimento de projetos de pesquisa sob a 
orientação de professores. Nesse sentido, aos jovens vinculados à IC é oferecida 
experiência na disciplina escolhida, podendo posteriormente ser continuada em 
um programa de mestrado ou doutorado (CALAZANS, 2002).

Segundo Calazans (2002), as contribuições da IC têm interesses acadêmi-
cos, profissionais e pessoais. Portanto, as vantagens acadêmicas são de parti-
cipação do aluno no processo de construção do conhecimento; possibilidade de 
influenciar o aumento do desempenho acadêmico dos cursos de graduação e 
promover a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos; entrar em contato 
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com consultores e pesquisadores locais diretamente.

Da mesma forma, os itens a seguir podem ser considerados interesses pro-
fissionais. O potencial de socialização profissional alcançado pela participação 
em grupos de pesquisa, conferências e publicações em revistas científicas; maior 
probabilidade de inserção em carreiras acadêmicas em programas de mestrado e 
doutorado; ampliação do conhecimento em áreas especializadas que da mesma 
forma, os interesses pessoais podem ser percebidos com potencial de crescimen-
to pessoal, maturidade e responsabilidade.

A pesquisa é um elemento relacionado à construção de novos conhecimen-
tos, atividade essencial para o avanço da ciência, e as universidades são consi-
deradas um campo apropriado para desenvolvê-la (MACHADO et al., 2009). Por-
tanto, as atividades de iniciação científica introduzem novas ideias e incentivam 
os alunos a realizarem pesquisas desde a mais tenra idade.

Sobre esse assunto, Massi e Queiroz (2010) explicam que a IC fornece um 
conjunto essencial de conhecimentos para permitir aos alunos se inserirem na 
tecnologia e nas tradições da ciência. Assim, a IC nas universidades estimula os 
alunos a aprender sobre o ambiente de pesquisa e desenvolver uma variedade de 
habilidades, incluindo análise crítica e um entendimento mais profundo da teoria e 
da prática (CALAZANS, 2002).  

Devido aos benefícios advindos da prática da pesquisa no contexto univer-
sitário, algumas IES têm se articulado com o Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) e de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES).

A pesquisa e o desenvolvimento de trabalhos científicos surgem através da 
implementação destas propostas, tanto do CNPq quanto da CAPES, dentro das 
universidades, criando modelos de pesquisas voltado para a publicação, de forma 
interdisciplinar, autônoma e com indissociabilidade entre ensino e pesquisa (BRI-
DI, 2010). 

A partir desses modelos interdisciplinares, a ciência começa a ter novos ru-
mos, avançando de forma expressiva em publicações de trabalhos com qualidade 
em revistas nacionais e internacionais, as quais são referência para a ciência. 
Assim, a graduação continua sendo um espaço de reprodução e não de produção 
de conhecimentos, enquanto que a pesquisa é muito mais valorizada fora de sala 
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e altera o comportamento dos professores na elaboração das rotinas, na relação 
com os alunos e no investimento colocado nos alunos (MASSI et al., 2010). 

Dentro de sala o professor comporta-se apenas como mediador do conhe-
cimento, avaliando e auxiliando os alunos nos conteúdos relativos às disciplinas 
abordadas, enquanto que no campo da pesquisa os alunos são selecionados para 
atuarem em determinadas áreas e mediados de forma mais ativa pelo orientador, 
nesse caso, o professor busca alcançar junto com os pesquisadores em anda-
mento objetivos a serem alcançados, visando um aperfeiçoamento do discente 
dentro da pesquisa. 

Nessa perspectiva, a iniciação científica no Brasil criada juntamente com o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 1951, 
implementada dentro das universidades, tiveram como objetivo, além de promo-
ver ensino e pesquisa, desenvolver projetos que visassem ampliar a divulgação 
da ciência em massa, com publicações de resumos, artigos e outros trabalhos de 
cunho científico (MASSI; QUEIROZ, 2010).

Sabe-se portanto, que ao participar de projetos de iniciação científica, os 
estudantes ficam sintonizados com as atualizações presentes em artigos e livros 
recentes. Assim, a graduação continua sendo um espaço de reprodução e não de 
produção de conhecimentos, enquanto que a pesquisa é muito mais valorizada 
fora de sala e altera o comportamento dos professores na elaboração das rotinas, 
na relação com os alunos e no investimento colocado nos alunos (MASSI; QUEI-
ROZ, 2010).

É comum os alunos participantes da IC obterem sucesso no desenvolvimento 
da linguagem científica, respaldada na leitura de artigos, livros, resumos e críticas 
de trabalhos relacionados ao tema que estão estudando. Em muitos trabalhos, 
porém, são notados erros na redação, com isso é comum que revistas, periódicos 
retornem os trabalhos por falta de coesão e coerência. No entanto, esses desafios 
podem ser superados durante o período de atuação dos alunos na graduação e 
na pós-graduação (RIGO et al., 2018).

Outro benefício da inserção em um programa de iniciação científica pode ser 
visto como um ponto estratégico desse programa na captação de novos talentos 
para a produção de ciência, tecnologia e inovação nacional (CARVALHO, 2002). 
A grande reestruturação das instituições de ensino superior após a reforma da Or-
ganização Nacional em 1995 mostrou que as universidades voltaram sua atenção 
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para a graduação em termos de selecionar os melhores alunos para participar de 
projetos de pesquisa desde o início (MACCARIELLO et al.,1999). Assim, perce-
be-se que esses programas facilitam o sucesso subsequente na pós-graduação, 
uma vez que os alunos que participam da IC são considerados admissão anteci-
pada ao programa de mestrado. 

 O Programa Nacional de Pós-Graduação (PNG) de 2001 apontou a impor-
tância da pesquisa nos cursos de graduação, principalmente por meio da integra-
ção dos cursos de graduação e pós-graduação, pois constitui um espaço onde 
os alunos podem servir como sujeitos de aprendizagem. Segundo PNG (2001, p. 
12), todo esse processo visa alcançar a indissociabilidade entre pesquisa, ensino 
e divulgação como condição da prática profissional criativa.

2.2 Dificuldades na escrita científica 

A escrita científica objetiva divulgar conhecimentos especializados, tanto 
acadêmicos como científicos, de forma analítica, a partir de estudos e resultados 
de pesquisas produzidos no âmbito acadêmico ou fora dele, como acontece nos 
grandes laboratórios de ciências e tecnologias espalhados pelo mundo (YAMA-
GUCHI; FURTADO, 2018). ). 

Contudo, diversas são as dificuldades ao redigir um texto científico que con-
tenha consistência e coerência entre seus resultados e análises. As exigências 
quanto a formatações específicas de acordo com padrões de associações ou 
orientações requeridas por bancas, revistas ou cursos, como o solicitado em (ar-
tigo, relatórios, trabalho de conclusão de curso), exigem do aluno maior precisão 
na escrita. Como frisa Garcia; Gattaz, ( 2019); para que os trabalhos produzidos 
possam ser publicados em eventos, congressos e revistas com Qualis1 alto, e as-
sim, gerar notoriedade para a instituição e referência a quem produz é necessário 
superar todas essas dificuldades.

Para compreender os desafios encontrados na escrita científica, faz-se ne-
cessário conceituar a alfabetização científica, como uma correlação dos fenô-
menos naturais e cotidianos como destaca Andrade; Abílio (2018) com o conhe-
cimento científico que o indivíduo possui, e a partir disso buscar alternativas e 
estratégias que visem aperfeiçoar a formação discente.

De fato, é correta a percepção de que para escrever bem é preciso ler muito. 
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Porém, para Oliveira Jr (2015) não se trata de leitura qualquer; deve ser sistemá-
tica e meticulosa, concentrando-se mais na forma do que no conteúdo do texto, 
sem esses parâmetros básicos, facilmente o educando se sentirá incapaz de dis-
correr cientificamente os resultados de sua pesquisa, por isso, deve-se dentro de 
um trabalho buscar concisão e precisão na escrita científica.  

O professor enquanto mediador deve refletir no aluno os ideais de autono-
mia, disciplina e determinação, instigando-os a investigarem e produzirem conteú-
dos inovadores, sendo pioneiros em pesquisas transformadoras, que visem gerar 
benefícios para a sociedade e autoconhecimento. Com isso, a função do orienta-
dor num plano de pesquisa deve ser o de mediar o aluno ao alcance dos objetivos 
propostos na pesquisa científica, tornando esse aluno capaz de criar e promover 
conhecimento para todos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para obtenção dos resultados sobre a análise da escrita acadêmica dos 
alunos de iniciação científica do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do 
Instituto Federal do Maranhão – Campus Caxias, foram utilizados os seguintes 
gráficos:

Figura 1:Quais itens da redação científica você apresenta mais dificuldades na 
escrita

Fonte: Pesquisa Direta(2021).
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A análise da escrita acadêmica dos alunos de iniciação científica do curso 
de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão, Campus 
Caxias, apresentou os seguintes resultados com relação aos pontos citados como 
dificuldades no processo de escrita (ver figura 1): 37% disseram que os objeti-
vos, (25%) Resumo, seguidos de (13%) Metodologia e Fundamentação Teórica, 
e (12%) Resultados e discussão. Os objetivos na pesquisa científica constituem a 
finalidade do estudo, ou seja, para qual fim ela se destina (CIRIBELLI, 2003).

Em todos os casos, os objetivos têm a função esclarecedora no momento da 
leitura da escrita científica e o juízo final de mérito do trabalho está na maioria das 
vezes, vinculado pela capacidade do pesquisador em cumprir com os objetivos 
propostos.

     
  Figura 2: Você costuma ler textos científicos?

Fonte: Pesquisa Direta ( 2021).

          Em relação a textos científicos perguntou-se: você costuma ler? Dentre 
os participantes do estudo (87%) responderam “sim” e (13%) “não” (ver figura 2). 
A leitura é uma habilidade indispensável à vida social. Diante das respostas per-
cebeu-se que: a leitura e a escrita não têm apenas uma relação funcional com a 
ciência, como simples instrumentos para conservar e transmitir ciência. Na reali-
dade, a leitura e a escrita são partes constitutivas da ciência (NORRIS; PHILLIPS, 
2003, p. 226). 
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O entendimento do conceito de leitura ultrapassa a concepção de decodi-
ficação do código escrito. Ou seja, a habilidade que se deve ter de leitura não é 
somente reconhecer e traduzir sílabas ou palavras (signos linguísticos), em sons, 
isoladamente (a decodificação), mas é atribuir significado àquilo que é lido.

Figura 3: Qual frequência destas leituras?

Fonte: Pesquisa Direta ( 2021).

Perguntou-se sobre a frequência das leituras, estes apontaram (50%) a cada 
15 dias e demais (25%) semestral e mensal (ver figura 3). Diante das respostas, 
pode-se enfatizar que o ato de ler faz com que o indivíduo leitor tenha respostas 
para o mundo e para o que está acontecendo ao seu redor.

A leitura científica como fonte de informação está interligada na prática edu-
cacional e nas relações com a leitura, pois a instituição de ensino, docente e suas 
metas em relação ao discente são segundo Bridi (2010): desenvolver atividade e 
trabalhar na formação de pensadores críticos, preparando os para a autonomia, 
meio profissional e social.
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Figura 4: Conhece bancos de dados?  e Figura 5: Quais bancos de dados                    
usados?

 

Fonte: Pesquisa Direta(2021).

Quanto ao uso de bancos de dados (75%) responderam conhecer e (25%) 
responderam que não (ver figura 4). O conceito de bases de dados passou a ser 
identificado na literatura, aproximadamente nos anos 60, com o rótulo de Banco 
de Dados. Cianconi (1987) aponta grande confusão de conceitos e de terminolo-
gia na literatura especializada, que trata banco de dados e bases de dados como 
sinônimos.

Base de dados pode ser entendida como um conjunto de dados organizados 
de forma a permitir recuperar informações, já banco de dados sendo um conjunto 
de bases de dados. Nisto, (50%) utilizam a Scielo (ver figura 5). Assim, a biblio-
teca eletrônica Scientific Electronic Library Online  (ScieLO) possui uma coleção  
selecionada para pleitear a indexação nessa base de dados de dados, faz-se 
necessária preencher determinados requisitos que posteriormente são avaliados 
por um ou mais comitês. Logo, faz-se necessário que os periódicos possuam uma 
periodicidade com relação às publicações anuais (SCIELO, 2014).
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     Figura 6: Participação em projetos de iniciação científica pela primeira vez 

Fonte: Pesquisa Direta (2021).

Em relação a participação em projeto de iniciação científica pela primeira vez 
(50%) dos entrevistados responderam que “sim” que era sua primeira experiência 
na iniciação cientifica e demais 50% responderam que já tinham participado de 
outros programas de iniciação acadêmica (ver figura 6).           

Diante dos resultados observa-se que a participação em projetos de inicia-
ção científica, oferta benefícios para uma formação que objetiva uma atuação 
futura de qualidade e com visão prospectiva. Contudo, a não participação destes 
sujeitos inviabiliza o contato com investigações científicas durante processo for-
mativo, sendo imensuráveis já que lhes oportuniza o desenvolvimento de uma 
postura proativa de quem tem como atitude básica a reflexão e a reconstrução do 
conhecimento. 

Nesta ideia Pereira et al., (2015) ainda contribui que a vantagem alcançada 
pelos estudantes quando vivenciam a iniciação científica é a de perder o medo, 
não ter pânico do novo. De acordo com alguns estudos o dever da iniciação cientí-
fica é de grande valia, trazendo ao aluno pesquisador amadurecimento, e clareza 
para resolver situações desconhecidas e encara sua vida profissional com mais 
autonomia sem medo de encarar desafios que parecem não ter soluções.
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  Figura 7:Qual a importância da escrita acadêmica para produção científica

Fonte: Pesquisa Direta ( 2021).

Sobre a importância da escrita acadêmica para a iniciação científica no curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA Campus Caxias, os pesquisados 
apontaram quanto a produção de trabalhos científicos posterior entrada a inicia-
ção científica (87%) responderam que “sim” produziram seguindo para iniciação 
científica, enquanto (13%) disseram que não.

A resposta em relação à produção científica é de suma importância para a 
comunidade científica, pois traz autonomia aos estudos e promove discussão no 
contexto científico. 
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Figura 8: 

Fonte: Pesquisa Direta ( 2021).

Diante do contexto de orientação da escrita científica, foi indagado qual se-
ria avaliação da orientação recebida. Sendo que estes os mesmos participantes 
classificaram (38%) regular, (37%) bom, (25%) ótimo, (não respondido) ruim. Per-
cebe-se diante da resposta que a orientação é considerada regular. Logo, segun-
do Teixeira (2008) a escrita científica é a forma como o autor organiza os compo-
nentes do texto, da primeira à última página, com ordenação coerente dos itens e 
dos conteúdos ao longo da sua redação geral. É a maneira como estruturam-se 
as partes objetivas/subjetivas, explícitas/implícitas, durante a elaboração do texto 
científico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo evidenciou analisar a escrita acadêmica na iniciação científica 
no ensino de graduação, na dimensão da expansão, e suas contribuições no es-
paço de formação. Observou-se que muitos são os desafios enfrentados pelos 
estudantes na ocasião da construção do seu trabalho de pesquisa científica, de-
safios estes que vão desde o entendimento do que de fato é uma pesquisa cientí-
fica até a compreensão de como fazê-la.
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Discutiu-se no decorrer do trabalho as contribuições da escrita acadêmica  
nas pesquisas sobre IC e seu papel de relevância que a IC desempenha na forma-
ção dos graduandos, principalmente no que diz respeito às atividades realizadas 
no curso de graduação, ao desenvolvimento pessoal, à construção de uma nova 
visão de ciência e à socialização profissional. Existe, da mesma forma, um con-
senso sobre os importantes objetivos alcançados pelos programas de fomento à 
IC, particularmente o Pibic, tendo em vista que despertam e incentivam a escrita 
científica dos graduandos.
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INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais têm transformado as relações entre as pessoas, a 
maneira de pensar e aprender e afetado suas subjetividades. As formas rápida 
e flexível com as quais as informações estão disponíveis implicam em uma mu-
dança cultural, que atinge as instituições educacionais. Isto tem provocado alte-
rações nos cursos presenciais, que podem oferecer até 40% (Portaria 2117/19 
do Ministério da Educação) da carga horária total a distância. Trata-se do ensino 
semipresencial. 

Neste novo contexto educacional, diversos desafios devem ser enfrentados 
pelas instituições de ensino, desde a implantação/implementação do sistema in-
formatizado, um ambiente virtual de aprendizagem que favoreça o processo de 
aprendizagem dos estudantes, até a formação dos professores que irão traba-
lhar com as disciplinas semipresenciais. A partir desta realidade, propôs-se uma 
pesquisa cujo objetivo foi compreender como o professor que atua em disciplinas 
semipresenciais, no curso de Direito, percebe sua prática docente. 

Para conhecer e sintetizar as produções científicas, recorremos ao balanço 
das produções no Banco de Teses e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD) da Capes, no SCIELO e nas edições nacional e da região sul da ANPEd, o 
que demonstrou grande escassez de trabalhos afetos à prática docente no ensino 
semipresencial, particularmente no que diz respeito ao curso de Direito, tornando 
ainda mais importante e exponencial a pesquisa que se buscou fazer.

Realizado o balanço das produções, se faz importante mencionar a meto-
dologia utilizada na pesquisa, a qual se sustentou em uma abordagem de cunho 
qualitativo, que, segundo Gatti e André (2011, p.13), “defende uma visão holística 
dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação 
em suas interações e influências recíprocas”. Optou-se pelo Grupo Focal, que 
Morgan (1997) define como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das 
entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações em grupo ao 
se discutir um tópico sugerido pelo pesquisador. De modo objetivo, podemos di-
zer que se trata de um grupo de discussão informal e com um número limitado de 
participantes, se tratando de uma técnica rápida e de baixo custo para obtenção 
de dados qualitativos.
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O artigo foi estruturado de modo a discorrer, em um primeiro momento, so-
bre o ensino semipresencial no curso de direito, posteriormente demonstramos o 
percurso metodológico e, ao fim, apresentamos as categorias obtidas com a aná-
lise de dados e que foram selecionadas para debate.

ENSINO SEMIPRESENCIAL NO CURSO DE DIREITO

O ensino semipresencial combina a modalidade presencial com momentos 
de aprendizagem desenvolvidos a distância, com apoio das tecnologias digitais. A 
implementação do ensino semipresencial, segundo recente alteração legislativa, 
pode ser ofertada, em uma ou mais disciplinas, totalmente a distância, ou em par-
te delas, não ultrapassando 40% (Portaria 2117/19 do Ministério da Educação) da 
carga horária total do curso.

Os cursos semipresenciais são aqueles cujos encontros ocorrem nem de 
forma totalmente presencial, nem totalmente a distância, podendo surgir a partir 
de cursos de graduação presenciais que ofereçam uma carga horária a distância 
(forma com enfoque nesta pesquisa) ou oriundos de cursos na modalidade a dis-
tância que contenham um número elevado de atividades presenciais.

No ensino semipresencial, estudantes e professores estão separados fisi-
camente em determinados momentos da disciplina, mas interligados por meio 
das tecnologias digitais. Por tais especificidades, a semipresencialidade torna-se 
um elemento a mais de flexibilização curricular no que diz respeito às condições 
individuais de cada estudante, ao ritmo de aprendizagem, ao local e ao tempo de 
dedicação aos estudos.

Para Rovai e Jordan (2004), o uso de recursos tecnológicos a distância visa 
estabelecer novas possibilidades de organização das aulas, o que permite agre-
gar vantagens do presencial e do virtual. O virtual estimula professores a recons-
truir suas concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando 
a criação de novas metodologias pedagógicas, com novos papéis e atribuições 
aos docentes e discentes.

Uma das características da semipresencialidade é o fato de haver uma clara 
proposta de aprendizagem mais independente, que acaba exigindo do estudante 
um maior senso de responsabilidade e organização para que tenha êxito em seus 
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estudos. Tal protagonismo no processo de ensino e aprendizagem também pode 
gerar certa insegurança nesses discentes. 

Nesse processo, o professor passa, então, a atuar como mediador, pois será 
ele quem irá coordenar as atividades, cabendo-lhe a tarefa de superar a frieza do 
contato por meio das tecnologias e não pessoalmente, mobilizando e motivando 
os estudantes a desenvolverem as atividades propostas (SILVA, 2002).

Se, por um lado, o ensino presencial iniciou se pautando no paradigma tra-
dicional de educação, no qual o professor expunha o conteúdo e era a principal 
fonte de informação, por outro, a gradativa inserção das tecnologias digitais e a 
oferta do ensino semipresencial levou o professor a repensar sua prática peda-
gógica, buscando acompanhar esta nova maneira de desenvolver o processo de 
ensino e aprendizagem.

A modalidade presencial requer a presença física do professor em sala de 
aula, juntamente com os estudantes e, no ensino semipresencial, ele também 
deve se fazer presente. Para Valente (2009), a presencialidade virtual deve ser 
qualificada, a fim de promover alta interação entre professor e estudantes e entre 
os próprios estudantes, contribuindo para diminuir ou eliminar a sensação da dis-
tância. É preciso que o professor não apenas verifique as atividades realizadas 
pelo estudante, mas interaja, nos momentos virtuais, de modo a auxiliar no per-
curso de aprendizagem.

Outra característica do trabalho do professor, no ensino semipresencial, é 
o atendimento ao estudante. Diferentemente do professor presencial, que atende 
seus alunos em horários estabelecidos e, na maioria das vezes, na sala de aula, 
em que pese a existência de encontros pré-agendados ou dispostos em calendá-
rios institucionais, na modalidade a distância, muitas vezes, além do atendimento 
virtual, o estudante necessita de um encontro presencial e cujo horário pode não 
estar previsto na jornada de trabalho do docente.

Finalmente, não se pode deixar de mencionar o material didático, item fun-
damental para o sucesso do ensino semipresencial. Allan (2015) entende que o 
material didático deve ser elaborado de forma a direcionar o estudante para uma 
aprendizagem significativa e que possibilite a sua autonomia. Para tanto, o mate-
rial deve ser objetivo e atraente, pois como bem menciona a autora (2015, p. 129):
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Se antes o material se resumia a folhas mimeografadas e atividades fo-
tocopiadas, agora temos uma infinidade de atividades, planos de aulas 
e propostas de trabalho produzidos em diferentes mídias e com suporte 
de vários equipamentos digitais. Cabe a cada educador, de posse dessa 
gama de possibilidades, pesquisar, separar e – como observador atento 
– selecionar aquilo que é de melhor qualidade e pode atender às suas 
necessidades.

O material didático disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, 
portanto, além de apresentar atividades mobilizadoras e desafiadoras, deve pos-
sibilitar a interatividade, a fim de servir como ferramenta eficaz no processo de 
ensino e aprendizagem. 

No que se refere ao curso de Direito, um campo clássico do conhecimento, 
que, por décadas, tem sua proposta pedagógica baseada na oratória do professor, 
numa abordagem tradicional de ensino, baseada em aulas expositivas e leituras 
de textos legais, o desafio parece estar em fazer surgir uma nova proposta de en-
sino, que encontra amparo nestes novos materiais didáticos a serem elaborados 
de acordo com as necessidades do ensino semipresencial.

A partir desta problemática, Silva (2012) faz um alerta para o peso histórico 
do modelo tradicional dos cursos de Direito, pois acabam por demarcar, também, 
a sala de aula on-line, na qual tem prevalecido o modelo centrado no conteúdo 
e na figura do professor, responsável pela produção e distribuição de pacotes de 
informação. Assim, os professores, mesmo compreendendo o uso de novas tec-
nologias digitais, podem permanecer pouco atentos à necessidade de modificar a 
sala de aula, centrada na “pedagogia da transmissão” (FREIRE, 1970, p. 47). 

Isso implica na afirmativa de que nem sempre as soluções encontradas sig-
nificam um salto qualitativo em educação, afinal, a tecnologia digital, por si só, 
sem a adoção de um novo paradigma educacional capaz de comunicar e educar 
nos dias de hoje, acaba por legitimar o que Paulo Freire (2015, p. 65) definia como 
“educação bancária”, sedentária ou passiva. Ou seja, nesse modelo, o estudante 
recebe os conteúdos transmitidos pelos professores e, posteriormente, demonstra 
o conhecimento adquirido em avaliações classificatórias por nota. 

Isto ocorre porque as tecnologias digitais, de forma isolada, não formulam 
estratégias pedagógicas nem aprimoram metodologias. É preciso que o professor 
conceba uma prática que tenha a aprendizagem do aluno como objetivo principal 
e a tecnologia digital como um dos componentes do processo.
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Após a apresentação de algumas características do ensino semipresencial, 
particularmente em cursos de direito, parte-se às delimitações metodológicas que 
nortearam a presente investigação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para compreender como os professores que lecionam disciplinas no ensino 
semipresencial entendem sua prática, inicialmente, foram estudados o Projeto 
Pedagógico do Curso (2015) e demais regulamentações internas da instituição 
para a oferta desta forma de ensino. 

Posteriormente, para a coleta dos dados, optou-se pela técnica de grupo 
focal, que no dizer de Gatti (2005, p. 9), ao se fazer uso da técnica “há interesse 
não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também em como 
elas pensam e por que pensam”. Daí a importância de utilizar tal procedimento 
na pesquisa. Sendo os sujeitos artífices da história, afetando e sendo afetados 
pela realidade social, mister se faz desvelar este como e por que pensam, na 
busca de novas compreensões, de novo olhar no caleidoscópio da ciência, que 
nos apresenta constantes novas possibilidades e, até mesmo, surpresas. Ao 
se reportar ao grupo focal como técnica para coleta de dados, faz-se menção 
de que ele é utilizado quando se quer compreender diferenças e divergências, 
contraposições e contradições (GATTI, 2005). 

Nesse pensamento, a dialética ganha força, tendo em vista que a contradição 
é um conceito que direciona o desvelamento do real. Deste modo, acredita-se que 
a realização do grupo focal, considerando o perfil dos participantes da pesquisa, 
qual seja, professores de disciplinas semipresenciais de um curso em Direito; 
profissionais que possuem na oralidade uma de suas grandes características, foi 
a melhor técnica possível para se atingir os objetivos a que esta pesquisa se 
propôs. O encontro do grupo focal ocorreu em 2018 e foi gravado e filmado, sendo 
posteriormente efetuada a devida transcrição da reunião, para compor o corpus 
da pesquisa. O grupo focal foi constituído por cinco professores, que lecionam 
disciplinas semipresenciais do curso de Direito, de uma faculdade da região sul 
do Brasil. Os professores participantes são formados em Direito, com mestrado ou 
especialização na mesma área. Atuam no ensino superior há mais de três anos e 
têm experiência em cursos de especialização, dois deles em cursos a distância.
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Os dados foram analisados com base nos pressupostos da análise de 
conteúdo, a qual, segundo Bardin (1979, p. 42) visa “[...] obter, por meio sistemático 
e objetivos, descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos 
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos a condições de 
produção/ recepção dessas mensagens”. 

A partir da descrição, inferência e interpretação dos dados obtidos na 
pesquisa, emergiram seis categorias, quais sejam: a comparação entre ensino 
presencial e semipresencial; interação e interatividade; autonomia do aluno; 
material didático; processo de ensino aprendizagem e formação docente. Destas, 
três (formação docente, material didático e processo de ensino e aprendizagem) 
serão discutidas no capítulo a seguir.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

As seguintes categorias serão discutidas: formação docente, material didá-
tico, processo de ensino e aprendizagem.

A categoria formação docente e ensino semipresencial emergiu tanto das 
falas quanto dos documentos institucionais. Como já descrito, os professores par-
ticipantes são graduados em Direito e com pós-graduação lato sensu ou stricto 
sensu nessa área, o que indica a necessidade de desenvolver uma formação es-
pecífica para a docência.

Muitas vezes, o trabalho do professor é visto apenas como a tarefa de          
ensinar em sala de aula, mas esta é uma parte do trabalho docente, pois as atri-
buições do professor estão ligadas não somente a ensinar, mas a inúmeras outras 
atividades, tais como a preparação das aulas, análise e elaboração de material 
didático, dentre outras. Sua atividade não se restringe somente ao trabalho direto 
com os estudantes, mas também deve responder às demandas da instituição, 
ao sistema a que está vinculada e às políticas educacionais. Ou seja, a atividade 
docente

[...] pode ser considerada o ponto de encontro de várias histórias (da ins-
tituição, do ofício, do indivíduo, do estabelecimento...), ponto a partir do 
qual o professor vai estabelecer relações com as prescrições, com as fer-
ramentas, com a tarefa a ser realizada, com os outros (seus colegas, a 
administração, os alunos...) com os valores e consigo mesmo (AMIGUES, 
2004, p. 45).
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Portanto, a formação para exercer a docência é fundamental e o que ocorre 
para os professores da área da educação já nos cursos de licenciatura, para os de 
outras áreas irá ocorrer na formação continuada.

Segundo Imbernón (2010), a formação continuada é parte do desenvolvi-
mento profissional do professor, que acontece durante sua vida profissional e bus-
ca significar sua prática pedagógica. Para o autor, a formação continuada não se 
limita às atualizações científicas, didáticas ou pedagógicas, mas integra a refle-
xão da/na prática alicerçada à teoria, proporcionando transformações no contexto 
educativo.

No que se refere a sua atuação no ensino semipresencial, é fundamental 
que seja oferecida, ao professor, uma formação específica, abordando os aspec-
tos teóricos, metodológicos e tecnológicos relacionados a esse ensino, tendo em 
vista que, para muitos, é uma nova experiência na docência. Nessa perspectiva, 
os professores salientaram não terem participado de uma formação específica 
para atuar na educação semipresencial, o que parece dificultar o trabalho docente.

Quando a instituição disponibilizou um curso de formação, o sujeito K diz 
que  “O curso que eu tive formal [...] eu já estava né, há cinco anos, né, produzin-
do material e mexendo no sistema, efetivamente”. Por mais que o professor tenha 
habilidade de lidar com os recursos da informática, é preciso que ele possa se 
apropriar do modelo pedagógico do ensino semipresencial proposto pela institui-
ção, a fim de saber como utilizar o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) com 
propriedade. Em outro momento, K afirma: 

[...] e a formação que eu tive foi uma reuniãozinha de meia hora com o 
rapaz da informática, né, porque o resto mexia, né, aí falavam para mim: 
“ah, você, você entende fácil, né? Você tem um talento para mexer assim. 

Essa dificuldade pode ser mais acentuada, haja vista que o Projeto Peda-
gógico do Curso de Direito (2015) apresenta pouca explanação sobre o assunto. 
Nas palavras de Lira:

Esse novo tipo de escola deverá treinar os seus professores para o do-
mínio do uso de computadores a partir de uma mudança de mentalidade, 
para que se possa ter uma educação de qualidade na sociedade da in-
formação. Tal mudança necessitará de constantes revisões dos Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP) (LIRA, 2016, p. 60).
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O Projeto indica a inserção do ensino semipresencial, mencionando a le-
gislação pertinente que regula a modalidade. Há referência ao tutor, cujo papel é 
acompanhar os alunos de forma sistemática, se comunicando com eles. Também 
tem a função de planejar e avaliar a eficiência de suas orientações, de modo a 
resolver problemas que possam ocorrer durante o processo. 

No que se refere ao professor, o projeto descreve que sua função é de tuto-
ria, feita “[...] numa sala específica, com acesso wi-fi onde os alunos podem tirar 
dúvidas, debater casos e recuperar informações dos conteúdos tratados no AVA, 
por meio de texto, fóruns de discussão, avaliações via AVA, questionários” (Pro-
jeto Pedagógico, 2015, p. 27). Ou seja, não há diferença clara entre as funções 
desses dois atores: professor e tutor, embora pareça que a tutoria possa ser exer-
cida pelo professor.

Da mesma forma, o Projeto não aborda os pressupostos teórico-metodoló-
gicos que devem orientar o processo de ensino e aprendizagem, o que pode sig-
nificar uma dificuldade para os professores desenvolverem sua atividade em um 
ensino que é novo para a maioria. 

Essa falta de diretrizes e a carência de formação fica evidente nas falas dos 
professores da pesquisa, pois eles não têm esclarecida a diferença de educação a 
distância e semipresencial, conforme indícios na fala de K, ao afirmar: “[...] a gente 
tem a sorte de que os alunos nos conhecem como professores deles, em sala de 
aulas, presencial e nos conhecem na EAD”. Esse sujeito se refere ao ensino se-
mipresencial como EaD (ensino a distância). Uma suposta denominação errônea 
pode indicar uma generalização dos conceitos dessas duas formas de ensino ou 
mesmo a falta de compreensão de qual é sua função em cada uma delas.

Os dados indicam que o conhecimento sobre a utilização das tecnologias di-
gitais na sociedade contemporânea e na educação semipresencial é indispensá-
vel à formação profissional do professor. Perrenoud (1993, p. 140) corrobora este 
posicionamento ao afirmar que “ser professor hoje em dia significa saber exercer 
a profissão em condições muito diversas, utilizando uma pedagogia diferenciada, 
exigindo diferentes níveis de competências para alunos de diferentes capitais es-
colares”. Isto serve, também, para a educação semipresencial e suas particulari-
dades, sobretudo para uma educação permeada pelo uso dessas tecnologias.

Nesse sentido, as instituições de ensino que dispõe de disciplinas semi-
presenciais devem repensar suas práticas pedagógicas e a estrutura e dinâmi-
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ca do processo de ensino e aprendizagem. Toda e qualquer estratégia, todavia, 
passa, antes, pela formação docente. Nesse contexto de ensino semipresencial, 
é imprescindível que o professor desenvolva novas competências em razão da 
presença cada vez maior das tecnologias digitais no contexto educacional e, para 
que ele possa se apropriar do uso de diferentes recursos em sala de aula, há a 
necessidade de uma formação continuada. Fica claro, portanto, que o êxito no 
processo de ensino e aprendizagem passa pela formação docente, que irá propi-
ciar o desenvolvimento de novas competências, necessárias para atuar no ensino 
semipresencial.

A segunda categoria, material didático, surge como um aspecto relevante, 
pois este é indispensável para o processo de ensino e aprendizagem. Dentro de 
uma concepção pedagógica caracterizada pela interação, interatividade e apren-
dizagem colaborativa, nas palavras de Andrade (2003), ao se produzir o material 
didático deve se ter em conta a possibilidade de interação, pois irá despertar a 
afetividade e motivação:

Interação social também influencia a afetividade, a interatividade e a 
aprendizagem como um todo. No momento em que os alunos adquirem 
confiança e consideração por seus pares (colegas e professores – reais 
ou artificiais), as relações interpessoais começam a se formar. Inicia-se 
um processo de motivação intrínseca, e os alunos vão interagir [...] e so-
cializar seus textos e seus conhecimentos (ANDRADE, 2003, p. 257). 

A educação a distância não é uma novidade na história da educação, pois 
há tempos existem cursos por correspondências ou pela televisão. Porém, atual-
mente, a utilização das tecnologias digitais contribui para a elaboração de um 
material didático interativo e elaborado especificamente para cada disciplina, con-
siderando o perfil do aluno. 

Em suas falas, os professores deixam evidente o quão essencial é o material 
didático para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, razão 
pela qual sua elaboração e utilização merecem particular atenção. Ao tratar do as-
sunto, o sujeito K relata sua experiência na elaboração de materiais didáticos para 
as disciplinas semipresenciais da instituição objeto desta pesquisa e traça um 
paralelo com o desenvolvimento de materiais para cursos de pós-graduação EaD:

[...] bom, eu tenho duas experiências, uma com a ‘Faculdade F’ e outra 
com uma outra instituição, né. Na ‘Faculdade F’ eu faço o material de gra-
duação e pós-graduação e na outra instituição eu elaboro o material de 
pós graduação, é... as duas instituições tem modelo pré-definido, o que é 
difícil no momento de você montar, porque é o mesmo modelo para todas 
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as disciplinas, é, então, você tem que ir lá... tem lá seis ou dez aulas, oito 
aulas e cada aula tem que ter tantas páginas e tem que ter tantos capítu-
los e tem que ter... sabe... então, isso engessa muito, porque, dependendo 
da tua matéria, não dá seis aulas, ou dependendo da tua matéria, você 
precisa de dez aulas para conseguir montar esse material, né? É... mas 
as regras são engessadas, então, você perde um pouco da liberdade de 
tato, né.

Nesta fala, corroborada pelas palavras do professor L.F., que diz que “tem 
cerceada essa liberdade de cátedra”, em função deste engessamento para a ela-
boração do material didático, parece estarmos diante de um contrassenso, ou seja, 
justamente quando existe a possibilidade de elaboração de um material atraente 
e interativo, direcionado às especificidades de cada disciplina, há a orientação 
institucional para a padronização do mesmo.

Se o material didático exerce papel fundamental nos estudos e é por meio 
deste que a maioria dos alunos tem o primeiro contato com as disciplinas semipre-
senciais do curso, é necessário que este não seja apenas informativo, mas que, 
dentro dos recursos existentes para sua elaboração e utilização, possua qualida-
de para atender tanto às necessidades dos alunos quanto dos professores.

Ao tratar da autonomia do docente para a elaboração de um material didáti-
co de melhor qualidade, Allan afirma que

[...] os objetos digitais de aprendizagem podem ser vídeos, textos disponí-
veis na internet, gráficos e mapas virtuais. Simulações e animações fazem 
parte desse grupo e são instrumentos pedagógicos importantes. À medida 
que o professor conheça esses recursos e os incorpore em suas estraté-
gias de ensino, os alunos se envolvem mais. Por quê? Pelo fato de as ati-
vidades usarem tecnologias do dia a dia deles (ALLAN, 2015, p. 129-130).

Desta forma, o ambiente virtual de aprendizagem corre o risco de se tornar 
mero depósito de textos ou informes, utilizados pelos docentes para passar ativi-
dades aos alunos, ou um mero espaço para se tirar dúvidas sobre os conteúdos 
com perguntas e respostas.

O sujeito A menciona: “[...]você não tem autonomia, eu estou tendo os mes-
mos problemas que A.R’ e que os outros professores”, pensamento corroborado 
por K, que, mais uma vez, enfatiza a ausência de autonomia e da qualidade do 
material didático. 

Há outra problemática apontada por A, que parece possuir certa preocupa-
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ção em relação à quantidade do material e não necessariamente com o desenvol-
vimento de atividades desafiadoras para a aprendizagem do aluno, considerando 
o seguinte excerto:

[...] é, você fica totalmente restrito ali é... a esta questão jurídica e, os con-
tratos normalmente são né... um calhamaço...um contrato de calhamaço, 
enfim... hã... e a gente percebe uma... um... uma vontade de economizar 
muito grande, então você não pode passar de tantas páginas, não pode 
fazer mais do que isso, porque se não o aluno vai reclamar que tem mui-
ta página, que está muito difícil né, então você tem que fazer uma coisa 
assim, mastigar e jogar mastigado o material, então é um material que na 
maioria das vezes não substitui os livros que a gente tem no mercado, só 
que você não pode utilizar os livros, porque? Tem direitos autorais, então 
fica essa dicotomia né, você faz que pode, com o instrumento que te dão 
né, então é difícil sim manter um padrão de qualidade do material didático, 
embora a gente tente da melhor maneira possível fazer.

O sujeito A.R. corrobora este pensamento quando diz que “além do que a K 
falou, a ementa chega, se chega, chega em cima da hora, enfim, e você não pode, 
tem que deixar uma coisa bem resumida [...]”. 

Neste caso, os dados indicam que, além de existir um cerceamento na au-
tonomia do professor para a elaboração do material didático, este material, ao 
invés de instigar o aluno a dialogar, de forma colaborativa e ativa, por meio das 
ferramentas tecnológicas, deve ser padronizado e abreviado.

Tal problemática aponta para o fato de que se a criatividade e a flexibilida-
de deveriam pautar o material didático na educação semipresencial, no caso em 
estudo, aparentemente, há uma espécie de massificação do ensino, que não pro-
porciona novas formas de buscar o conhecimento e não atende aos anseios de 
alunos e professores neste novo contexto educacional.

Nesse sentido, ao tratar dos desafios do material didático nas novas moda-
lidades educacionais, Andrade afirma que se deve

[...] produzir um material didático capaz de provocar ou garantir a neces-
sária interatividade do processo ensino-aprendizagem onde o professor 
passa a exercer o papel de “condutor de um conjunto de atividades que 
procura levar a construção do conhecimento; daí a necessidade de esse 
material apresentar-se numa linguagem dialógica que, na ausência física 
do professor, possa garantir um certo tom coloquial, reproduzindo mesmo, 
em alguns casos, uma conversa entre professor e aluno, tornando sua 
leitura leve e motivadora (ANDRADE, 2003, p. 137-138). 
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Com base nas discussões tecidas até o momento, há de se reforçar a ideia 
de que o ensino semipresencial possui suas especificidades e, aos poucos, vem 
criando uma identidade. Não se pode permitir que velhas práticas ou modelos 
estanques freiem as possibilidades que podem ser incorporadas ao processo edu-
cativo, auxiliando na aprendizagem dentro deste contexto. É certo que a utilização 
das tecnologias digitais, por si só, não irá tornar o material didático mais atraente 
e eficiente na aprendizagem. A participação do professor é essencial para que 
este processo tenha êxito (ALLAN, 2015), todavia, o profissional docente deve 
estar amparado pela instituição em que leciona, sob pena de não colher frutos do 
trabalho realizado.

A terceira categoria a ser discutida é o processo de ensino e aprendizagem. 
Dentre as particularidades do ensino semipresencial, o aluno deve responder as 
demandas contemporâneas, deve ser um indivíduo autônomo, capaz de conduzir 
seus estudos e o material didático deve ser interativo, dinâmico e interessante, 
colaborando para um aprendizado crítico e reflexivo.

A revolução tecnológica está modificando o processo de ensino e aprendi-
zagem e os professores deverão compreender e assimilar a utilização regular de 
tecnologias digitais para mediar a aprendizagem. Como afirmado anteriormente, 
a utilização de tecnologias digitais, por si só, não irá garantir uma educação de 
qualidade, para que o processo de aprendizagem seja exitoso e estas ferramen-
tas tecnológicas despertem o interesse do aluno, é indispensável a figura do pro-
fessor. Nas palavras de Soek e Gomes:

Com o avanço tecnológico, é importante salientar que hoje para haver 
aprendizagem, mais do que acesso à informação, é necessário à cons-
trução desse aprendizado, que se efetiva na relação de quem ensina e 
de quem aprende, podendo ser mediado ou não por uma tecnologia de 
informação (SOEK; GOMES, 2008, p. 170).

Na perspectiva dos professores envolvidos na pesquisa, de uma maneira 
geral, há apontamentos para a dificuldade de acompanhar a assimilação do con-
teúdo pelo aluno e o progresso deste no processo de aprendizagem. 

O sujeito L.F. menciona a “[...] ausência de feedback, até por uma impossibi-
lidade, você não sabe o quanto o aluno aprendeu, o que ele conseguiu absorver” 
e parece relacionar esta dificuldade à falta de tempo do próprio professor, pois, 
na mesma fala, afirma “[...] o professor, então, ele já tem que adquirir seus livros, 
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tempo de material para elaborar as aulas, e ainda assim, é... disponibilizar tempo 
para ter feedback desse aluno”.

A partir do excerto acima, acredita-se que, para que haja êxito no processo 
de ensino e aprendizagem, vários aspectos, dentre os quais aqueles abordados 
neste artigo, se entrelaçam, quais sejam a autonomia do aluno, o material didático 
e a interação entre aluno e professor. Ao encontro dessa premissa, Valente afirma 
que

[...] o desafio da educação de um modo geral, e em particular da EaD, 
está em criar condições para que, além da transmissão de informação, 
o processo de construção de conhecimento também ocorra. Isso implica 
no (sic) desenvolvimento de diferentes abordagens pedagógicas de EaD, 
contemplando tanto a transmissão de informação quanto a construção de 
conhecimento (VALENTE, 2013, p. 25).

A educação semipresencial, portanto, vem transformando o processo de en-
sino e aprendizagem. Tem-se um ambiente virtual de aprendizagem onde, além 
de um material didático dinâmico e atraente, deve haver uma interação entre alu-
no e professor, não apenas para que o professor tire as dúvidas do aluno, mas de 
modo a propiciar a ele a construção de uma aprendizagem autônoma e participa-
tiva. Acerca desse contexto, Lira reflete:

Outra característica da docência neste novo século é o rompimento, de 
uma vez por todas, com aquela forma conservadora de ensinar, pesquisar 
e avaliar, tentando reconfigurar os saberes para superar as dicotomias 
entre conhecimento científico e senso comum, ciência e cultura, educação 
e trabalho, teoria e prática, etc. (LIRA, 2016, p. 40).

As reflexões de Lira deixam transparecer a ideia de que cabe ao professor, 
de forma colaborativa, trabalhar o conteúdo apresentado, fazer com que o aluno 
reflita, por meio de tecnologias interativas, do material didático e da prática peda-
gógica, na construção do conhecimento individual. Há indícios de que o diferencial 
não está na quantidade de informação, mas na forma como essa informação é 
transformada em conhecimento. Moran (2013, p. 47) sustenta tais discussões ao 
afirmar que 

[...] o professor incentiva a troca constante de informações, a comunica-
ção, mesmo parcial e resultados que vão sendo obtidos, para que todos 
possam se beneficiar dos achados dos colegas. É mais importante apren-
der através da colaboração, da cooperação, do que da competição.
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De encontro às discussões tecidas pelos autores, ao tratar do acompanha-
mento do processo de aprendizagem do aluno, K relata que:

[...]nos dois sistemas que eu trabalho, eles permitem o acompanhamento 
do aluno, o problema do sistema da ‘Faculdade F.’ é que ele é muito facil-
mente burlado pelos alunos né, a ‘Faculdade F.’ na verdade, ela tem um 
conceito de avaliação continuada, então, você manda e toda semana o 
aluno tem que fazer uma avaliação acerca do... da matéria, do conteúdo 
da semana né, mas os alunos burlam o sistema, um faz e os outros co-
piam, por exemplo. Na outra instituição a dificuldade de acompanhar esse 
aprendizado é a quantidade de alunos, você imagina, a gente tem um tutor 
para cinco mil alunos, então, como é que você vai acompanhar isso.

Neste excerto, fica constatada a dificuldade existente em acompanhar a 
aprendizagem, que ocorre pela realização de uma atividade avaliativa, pois, se-
gundo K, residiria não apenas na falta de interesse do aluno em desenvolver as 
atividades propostas, simplesmente burlando o sistema, mas pela quantidade de 
alunos que devem ser acompanhados, o que ocorre em outra instituição que atua.

Se a mediação pedagógica na semipresencialidade passa pela utilização de 
tecnologias digitais, o AVA deveria facilitar o ensino e aprendizagem, o que é reco-
nhecido pelo professor participante. Conforme é mencionado por K, “o ambiente 
em si, eu considero excelente, e basta você saber utilizá-lo, né”. Porém, deixa 
evidente a necessidade de saber usar os recursos. É provável que o sujeito esteja 
se referindo tanto a alunos quanto aos professores, pois, adiante, afirma que:

Então, por exemplo, na Faculdade F você tem link para você falar direta-
mente com os alunos e os alunos conseguem falar diretamente com você, 
eu recebo uns seis links daqueles por semestre, de todas as turmas que 
eu tenho. Não, não teve adesão, até o próprio aluno não sabe utilizar e o 
professor também não entra no sistema para acompanhar esse aluno, ver 
os acessos né, porque a gente esse poder de acompanhar, inclusive, os 
acessos dos alunos.

O mesmo professor, que considera excelente o ambiente virtual da institui-
ção pesquisada, desde que se saiba utilizá-lo, destaca o fato de que os alunos 
não sabem utilizá-lo e os professores, ao que tudo indica, não têm a formação 
adequada para tal.

Em que pese a dificuldade dos alunos e a possível falta de conhecimento 
básico de informática, como o processo de ensino e aprendizagem no ensino se-
mipresencial se apoia na utilização das tecnologias digitais, não se pode descon-
siderar esta situação. Tendo em conta o perfil desses alunos, a instituição precisa 
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propor uma capacitação inicial (nivelamento) a fim de que eles sejam capazes de 
utilizar os recursos técnicos do AVA. Desta forma, o professor poderá, fazendo 
uso dos recursos digitais existentes, articular o conhecimento para possibilitar si-
tuações de ensino e aprendizagem que possibilitem a construção do conhecimen-
to. Ao tratar do professor do século XXI, Lira atesta que:

Esse novo profissional do ensino não é mais somente aquele que informa, 
pois tal função, agora, é feita com rapidez e certa exatidão por meio do 
computador. Se a base da prática didática não é mais a mera informação, 
qual a verdadeira função dos professores hodiernos? O computador dá a 
informação, mas é o professor que a faz a mediação, oferece sentidos aos 
conteúdos e ensina para a aplicação social com ética, a partir de valores 
que humanizam. Mas o computador não é o centro das práticas didáticas, 
pois o sujeito do processo vai ser sempre o estudante com a mediação de 
seu professor (LIRA, 2016, p. 98). 

É inegável a dificuldade quanto ao uso de artefatos tecnológicos pelos 
alunos, falta algum movimento institucional para fomentar essa prática. Por mais 
que tenhamos professores com conhecimentos e práticas pedagógicas voltadas 
para este novo contexto educacional (e nem sempre os temos), é necessário que 
o aluno tenha consciência e saiba utilizar os recursos existentes a seu dispor para 
articular os ensinamentos tendo um processo de ensino e aprendizagem eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O interesse central desta pesquisa foi norteado pela preocupação em                 
compreender qual a visão dos professores de um curso de Direito, de uma institui-
ção privada, sobre sua prática pedagógica no ensino semipresencial. 

O que se percebeu é que o Projeto Pedagógico do Curso não apresenta 
diretrizes claras para atuação no ensino semipresencial, assim como não foi pro-
porcionada formação docente para tal. Pelas falas dos professores participantes 
da pesquisa, fica evidente que o modelo de ensino presencial tradicional, centra-
do no professor, marca a sua prática. Implementar uma nova forma de ensino, 
que envolva as tecnologias digitais educacionais, envolve planejamento. Pode-se 
inferir que a lacuna no Projeto sobre o ensino semipresencial e, especialmente, 
a falta de formação docente, podem fazer com que não haja uma compreensão 
mais profunda do que significa atuar na semipresencialidade. 
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O ensino semipresencial tem avançado rapidamente com a evolução das 
tecnologias digitais. São importantes a criação e o desenvolvimento de uma cul-
tura que consolide o projeto de ensino semipresencial, sobretudo incutindo nos 
alunos e professores, suas novas responsabilidades diante deste contexto. Para 
que o processo de ensino e aprendizagem seja exitoso, não basta apenas a aqui-
sição de novo aparato tecnológico, é necessário o investimento na formação de 
professores, propiciar a estes uma educação continuada. Tanto é verdade, que os 
professores têm consciência disto, sendo necessária a tomada de decisões insti-
tucionais a este respeito.

A análise de dados aponta que o professor tem sido impelido a assumir disci-
plinas semipresenciais, para as quais, muitas vezes, não está preparado. Quando 
uma instituição toma a decisão de ofertar atividades a distância, precisa planejar 
como será a formação do corpo docente. Investir na formação docente é pensar 
na qualidade da aprendizagem do estudante, é investir no ser humano, o que vai 
além da aquisição de tecnologia.

O reflexo desta falta de uma formação continuada, apta à construção de 
novos saberes necessários ao domínio das tecnologias digitais, traz evidentes 
prejuízos ao processo de ensino aprendizagem, que também é dificultado pela 
ausência de domínio destas tecnologias por parte dos acadêmicos, que não raras 
vezes necessitam de um programa de nivelamento ou qualificação. A análise das 
falas demonstra, também, que os professores têm consciência da necessidade 
de autonomia para a elaboração do material didático para as disciplinas semipre-
senciais e que estes, se bem feitos, podem facilitar a dinâmica do ensino, mas 
reconhecem também que a imposição exacerbada de limites e a padronização e 
massificação do ensino aliados a falta das condições ideais de trabalho por parte 
da instituição de ensino pesquisada acabam limitando as possibilidades e tornan-
do dúbia a qualidade do material utilizado.

Por fim, percebe-se que as condições de trabalho do professor e o seu pa-
pel nesta nova forma de ensino são temas a serem investigados, considerando a 
grande oferta de cursos semipresenciais, baseados em um modelo pedagógico 
em que o professor parece ter um papel de executor de tarefas e de pouca auto-
nomia.
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INTRODUÇÃO

Profissionais da área da saúde como Biólogos e Biomédicos podem realizar 
a leitura ou escrutínio de esfregaços de sangue, colpocitologia oncótica, mama, 
urina, tireoide, entre outros. Particularmente, os profissionais citados acima que 
fazem a análise de amostras cérvico-vaginais são chamados de citologistas e rea-
lizam análises  citopatológicas.

O ensino de citologia oncótica nos cursos da área da saúde visa promover 
um curso que possa conscientizar o corpo discente da importância e da necessi-
dade de utilizar este exame complementar na propedêutica clínica para realizar o 
diagnóstico precoce do câncer. 

 No que se refere aos objetivos que esta disciplina elenca podemos afirmar 
que, dentre àqueles primordiais estão: escolher a melhor técnica, a localização 
mais precisa, os instrumentos mais apropriados e o momento mais adequado 
para a coleta dos diversos materiais para exame; identificar falhas no processo de 
coleta e conseguir corrigi-las; preservar o material coletado de modo a fornecer 
um espécime que preencha os critérios de adequação no seu maior nível para o 
diagnóstico; atentar para que o material chegue a seu destino, o laboratório, no 
mais curto espaço de tempo; ter conhecimento das alterações decorrentes dos 
processos inflamatórios, degenerativos e hiperplásicos, dos critérios de maligni-
dade, da normalidade da ação hormonal e de suas alterações no organismo; de-
monstrar os diversos procedimentos técnicos utilizados no laboratório de citologia 
oncótica.

 Diante do que fora apresentando como objetivos primordiais para o ensino 
de citologia oncótica cabem a indagação: Como promover um ensino de citologia 
oncótica de forma estruturada e dinâmica que, de fato possa corroborar com a 
formação discente e, às necessidades para a atuação dos futuros citologistas? 
Tendo como motivador o problema apresentado, podemos de maneira assertiva 
afirmar que, é pela ação docente que o ensino desta disciplina pode se tornar 
efetivo e contribuir para com a formação do profissional da área da saúde, não 
deixando de citar também, a necessidade de aulas práticas que tragam para o 
ambiente universitário o dia-a-dia da prática clínica dos citologistas. 

 A ação docente está ligada aos saberes docentes, e, no caso dos professo-
res da disciplina de citologia oncótica, o docente ser também citologista, faz uma 
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grande diferença. Tardif, (2004), destaca a existência de quatro tipos diferentes de 
saberes docentes: os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, 
os saberes curriculares e os saberes experimentais. 

 Logo, a forma como as instituições de ensino superior fazem a gestão dos 
seus cursos de graduação e elaboram seus programas pedagógicos e planos de 
ensino (saberes curriculares) e quais são os saberes disciplinares e experienciais 
dos professores em relação a citologia oncótica e sua prática, dizem muito sobre 
o ensino dessa disciplina e a formação dos profissionais citologistas. 

 Sobre as aulas práticas, Abrahim (2017) corrobora com a afirmação de que 
a citologia oncótica é uma ferramenta e/ou estratégia ímpar nos diagnósticos e, 
que sua empregabilidade está cada vez mais sendo requerida por clínicos, uma 
vez que, a partir da detecção de lesões e/ou anormalidade é possível estabelecer 
um prognóstico, além de ações terapêuticas.

 Dessa maneira, a presente pesquisa tem como objetivo apontar a importân-
cia da ação docente e das aulas práticas para o ensino de citologia oncótica e a 
formação de citologistas. 

METODOLOGIA 

 Para identificar a importância da ação docente e das aulas práticas para a 
formação de citologista foi elaborada esta pesquisa, que, em linhas gerais se clas-
sifica como um estado da arte. 

Deste modo, de modo a caracterizar e distinguir o caminho de construção 
deste artigo, salientamos que, o mesmo se define como sendo um estado da arte 
e, está em consonância com o pensar de Fiorentini (1993), de modo a evidenciar a 
produção acadêmica já existente para a temática em questão. Assim, recorremos 
a Fiorentini (1993) para justificarmos a nossa opção pelo estado da arte.

O período escolhido para a realização dessa pesquisa foi de 2014 a 2020, 
sendo investigados os seguintes descritores: aulas práticas de citologia oncótica 
e ação docente em citologia oncótica. As buscas foram realizadas na Revista Bra-
sileira de Análises Clínicas e no Banco Digital de Dissertações e Teses da Capes, 
sendo o Lócus de pesquisa designado de acordo com a tabela abaixo: 
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Tabela 1: Lócus de pesquisa

Lócus Quantidade de publicações

RBAC -Revista Brasileira de Análises Clínicas 16

BDTD – Banco Digital de Teses e Dissertações 35

Total de material analisado 51

Fonte: Tabela elaborada pelos autores

Após ter encontrado nos lócus de pesquisa que constam na tabela 1 pro-
duções acadêmicas específicas para os descritores adotados, se fez necessário 
analisar este material de modo que o mesmo revelasse as especificidades dos 
estudos desta temática, para tanto, a análise de conteúdo, em nossa concepção 
é a que mais se adequa a constatar nas produções elementos que de fato a ca-
racterizam, assim, foi à luz de Bardin (2006), que realizamos a análise do material 
obtido. 

Explicitar, sistematizar e expressar o conteúdo encontrado em um mapea-
mento, se faz à luz de nosso referencial metodológico para a análise de conteúdo, 
a partir das premissas: a) pré-análise; b) exploração do material e c) tratamento 
dos resultados, inferência e interpretação.

Especificamente as fases apresentam peculiaridades e obrigatoriedades a 
serem rigorosamente seguidas. 

De forma a caracterizar a primeira fase, a pré-análise, está se refere a or-
ganização do material coletado com o propósito de organizar as primeiras ideias 
frente a construção da análise, ou seja, dar foco e, fazer uso de um tipo específico 
de “óculos” com vistas a enxergar a grandeza dos trabalhos. 

É nesta primeira fase que se debruça sobre o material obtido com vistas a 
dados específicos com vistas a elencar categorias foco e, para tanto, as ações 
devem estar embasadas pela exaustividade, representatividade, homogeneidades, 
conforme aponta Silva et al (2017): 

Nesta fase, é importante que se atente aos seguintes critérios na seleção 
dos documentos (BARDIN, 2006): • Exaustividade: atentar para esgotar a 
totalidade da comunicação; • Representatividade: os documentos selecio-
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nados devem conter informações que representem o universo a ser pes-
quisado; • Homogeneidade: os dados devem referir-se ao mesmo tema; 
• Pertinência: os documentos precisam ser condizentes aos objetivos da 
pesquisa. (SILVA et al, 2017, p. 171)  

Em um segundo momento, Bardin (2006), salienta que as ações devem ago-
ra estarem voltadas a explorar o material para a construção das categorias. Nesta 
etapa é preciso atenção para que essas categorias sejam construídas a partir de 
um critério de exclusividade, ou seja, uma informação deve pertencer a apenas 
uma categoria mesmo que esta tenha relação com outra e, com isso promover a 
categorização dos elementos constituintes em um só parâmetro. 

Para finalizar o processo de análise na perspectiva de Bardin (2006), é pre-
ciso se ater as prerrogativas de como agir e atuar frente às categorizações reali-
zadas na segunda fase, ou seja, qual é o olhar de análise e foco do estudo. Fica 
evidente que, a ação está para além do simples ato de apenas apresentar as 
categorias, mas sim, realizar uma análise reflexiva e crítica das peculiaridades e 
especificidades das informações contidas, que devem se voltar ao problema de 
pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

 A partir deste estado da arte  pode-se constatar que a produção acadêmi-
ca para as temáticas pesquisadas: ação docente em citologia oncótica e aulas 
práticas em citologia oncótica,  tiveram um aumento no ano de 2016, havendo 
expressividade de produção tanto nas publicações que constam no Banco Digital 
de Teses e Dissertações bem como para a Revista Brasileira de Análise Clínica. 
A visualização dos dados totais encontrados para estes focos temático podem ser 
analisadas no gráfico II. 
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Gráfico II: Produtividade anual das produções

          

    Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do mapeamento.

Gráfico III: Número de Trabalhos segundo os descritores pesquisados.

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do mapeamento.
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A produtividade e expressividades das produções acadêmicas para os               
descritores para a busca nos sítios adotados, demonstram, segundo o gráfico III, 
que os trabalhos referentes à ação docente são bem mais escassos do que aque-
les referentes às aulas práticas em citologia oncótica. 

 As pesquisas sobre o ensino de citologia oncótica e a formação de citolo-
gistas têm sido realizadas em diversas Instituições de Ensino no Brasil, existin-
do maior incidência de produção em Instituições de Ensino Superior específicas, 
como mostra o gráfico IV. Salientamos a expressiva produtividade nas instituições: 
Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Goiás e UNESP campus 
Botucatu. Fica ainda ratificado que, a produtividade acadêmica não se encontra 
limitada ou concentrada em uma região do país, mas sim, há uma dispersão com 
maior ênfase em regiões distintas como pode ser analisado no gráfico IV.

Gráfico IV: Instituições de Ensino Superior de origem das pesquisas

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir dos dados do mapeamento.

 Há evidentemente uma relação entre o pesquisador que se encontra com 
efetivo endereço profissional em dada Instituição de Ensino Superior com o foco 
específico da pesquisa em citologia oncótica, uma vez que, esta é uma área de 
grande espectro e aplicabilidade seja para a área médica ou para a área da saúde 
de um modo geral.

 Ao analisarmos a realização das aulas práticas de citologia oncótica nas 
universidades, a presente pesquisa detectou que as mesmas esbarram na falta de 
vivência clínica do professor, que, na maioria das vezes, possui um grande conhe-
cimento teórico no assunto, porém, nunca atuou como citologista em laboratórios 
de anatomia patológica e ou citologia oncótica e, portanto, possui dificuldade em 
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graduar com os discentes as lesões morfológicas encontradas no esfregaços, ou 
ainda, identificar agentes etiológicos e alterações hormonais. 

 Ao nos debruçarmos sobre as técnicas que regem as práticas da citologia 
oncótica nos deparamos com uma diversidade de estratégias de meios e ações 
que, no mínimo pode ser classificada como múltipla em sua aplicabilidade. A au-
las práticas  de citologia oncótica do trato genital feminino, por exemplo, devem 
ser pautadas no meio convencional, através do método de coloração de Papani-
colaou, bem como, precisam trazer inovação dos esfregaços realizados em meio 
líquido.  As análises citopatológicas realizadas em  meio líquido tem sido utilizada 
com maior frequência e têm ganho espaço e aplicabilidade por se mostrar mais 
efetiva que a convencional. 

A citologia em meio líquido (CML), foi primeiramente aprovada em 1996 pelo 
Food and Drug Administrations (FDA) nos Estados Unidos, em linhas gerais, a 
técnica se trata de uma metodologia que contribui para a melhoria no tratamento 
clínico do câncer através de um aumento da sensibilidade na detecção, no diag-
nóstico da doença (SIMION et al., 2014). 

 Com vistas a identificação de lesões que possam se caracterizar como ma-
lignas o estudo de células escamosas atípicas é uma das possibilidades de esta-
belecer relação da sua presença com o processo cancerígenos. A nomenclatura 
voltada para as questões das células escamosas atípicas esteve presente nos 
trabalhos analisados e, Oliveira (2017), dialoga com clareza sobre a atual análise 
ao dizer:

Células escamosas atípicas (ASC) é um termo que se refere a proces-
sos citológicos atípicos, que possuem critérios de maior gravidade do que 
aqueles de natureza inflamatória, reativa ou reparativa, mas insuficientes 
quantitativamente e qualitativamente para serem definidos com lesões 
intraepiteliais cervicais (JAHIC; JAHIC, 2016). A maior parte destas alte-
rações são passageiras e irão desaparecer sem tratamento, mas alguns 
podem indicar uma condição pré-maligna incipiente ou instalada ou, de 
forma mais rara, câncer invasivo (LEE; LEE, 2016). Após sofrer nova revi-
são em 2001, as citologias ASC ora se apresentam sob este termo, com 
duas subdivisões: células escamosas atípicas de significado indetermina-
do (ASC-US), que refletiriam as dificuldades de distinção entre as mudan-
ças reativas e LSIL; e células escamosas atípicas, não podendo descartar 
uma lesão de alto grau (ASC-H), o que refletiria um diagnóstico diferencial 
entre metaplasia imatura e reativa e HSIL (JAHIC; JAHIC, 2016; BARCE-
LOS et al., 2011). (OLIVEIRA, 2017, p. 22)
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 Cabe ao profissional da Citopatologia a interpretação dos resultados das cé-
lulas escamosas atípicas para o diagnóstico de qualidade, logo a distinção entre 
as células escamosas atípicas maduras se dá pela constatação de especificida-
des como aponta e descreve Oliveira (2017).

 No laboratório de citopatologia paira a constante tensão da veracidade do 
resultado de cada amostra analisada, assim, ter um exame citopatologico alterado 
é algo de expressão negativa máxima e, para com as questões de exames espe-
cíficos como os de amostras cervicais há uma relação entre alguns parâmetros e 
a validação de Vukovic, como descreve Campos et al (2017):

O risco de ter um exame citopatológico alterado segundo critérios desen-
volvido e validado por Vukovic et al. (2015) leva em conta quatro critérios: 
idade na primeira relação sexual antes dos 18 anos, mais de quatro par-
ceiros sexuais ao longo da vida, história anterior de DST e mais de três 
partos. Respostas afirmativas receberam pontuação: 16, 15, 14 e 13, res-
pectivamente e as negativas zero, sendo considerados de alto risco, com 
total igual ou superior a 28,5. Tal ponto de corte obteve a maior precisão, 
com 60% de sensibilidade de 90% de especificidade. (CAMPOS et al, 
2017, p. 35)

 A vivência das práticas laboratoriais e das ações cotidianas voltadas as 
questões de diagnóstico e prevenção de patologias pode ter influencia a partir de 
ações de gestão que consiga promover em sua rede de saúde, ou melhor na rede 
de saúde, o letramento específico, como por exemplo o Letramento Funcional em 
Saúde, como apontado por Campos et al (2017).

 A citologia oncótica está presente com suas técnicas nas mais diversas 
áreas, no entanto, podemos apontar que uma das mais efetivas é a de coloração 
do Papanicolau que está para além de um uso específico, tendo sido utilizada em 
esfregaço bucal como aponta Salgado (2017).

 A diversidade e aplicabilidade da técnica de Papanicolau é uma afirmativa, 
como podemos constatar nas palavras dessalgado (2017)

Outra análise que pode ser realizada através da coloração de Papanicolau 
é a citomorfometria das células (OGDEN; OWPE; GREEN, 1990). Nesse 
tipo de análise é realizada a quantificação da relação núcleo/citoplasma 
das células encontradas no raspado citológico. Uma das principais altera-
ções celulares durante a carcinogênese é o aumento da relação núcleo/
citoplasma. No entanto, essas alterações celulares ocorrem muito antes 
dos primeiros sinais clínicos. Através da análise citomorfométrica é pos-
sível realizar medições de parâmetros como área e diâmetro de núcleo e 
citoplasma e relação núcleo/citoplasma (KHOT et al., 2015). (SALGADO, 
2017, p. 16)
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De forma bem assertiva podemos enaltecer que, a citologia oncótica apre-
senta um rol de meios que conduzem as mais variadas estratégias de fomentar o 
profissional da saúde no diagnóstico de patologias. Esta diversidade é sem dúvida 
alguma base para que cada vez mais os diagnósticos possam ser o mais precoce 
possível com vistas a uma conquista da cura para patologia são severas como o 
Câncer. 

 Identificamos neste mapeamento que há por traz das pesquisas da citologia 
oncótica um rol de técnicas, estratégias e formas de diagnóstico que devem estar 
para além dos laboratórios e, na nossa concepção chegar à Universidade de for-
ma a fomentar e subsidiar a formação dos profissionais da área da saúde com a 
habilidade e o conhecimento específico que lhe cabe.

 Diante do que foi descrito acima, ressaltamos a necessidade dos docentes 
que lecionam a disciplina de citologia oncótica terem não só conhecimentos teó-
ricos sobre a mesma, mas, também, é essencial que tragam em sua formação a 
prática clínica necessária para formar citologistas que consigam identificar alte-
rações hormonais, lesões inflamatórias e lesões cancerosas. Lembramos ainda 
que, de acordo com o mapeamento realizado, a ação docente ainda é pouco ex-
plorada e merece uma atenção maior. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao nos debruçarmos sobre as produções acadêmicas existentes no perío-
do de 2014 a 2020, evidenciamos que, as pesquisas para os descritores aulas 
práticas em citologia oncótica e ação docente em citologia oncótica se encontram 
distribuídas em todo o país com maior evidência para três Instituições de Ensino 
Superior.  

Há um grande número de dissertações publicadas e pouca produção efetiva 
sobre a temática nos periódicos, logo, elegemos um periódico específico da área 
para ter maior respaldo e produtividade, mesmo assim, em termos quantitativos 
a publicação é baixa, principalmente no que diz respeito a ação docente e sua 
influência para a formação de citologistas.  
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 Verificamos ainda que a maioria dos docentes que lecionam a disciplina de 
citologia oncótica possuem um grande aprofundamento em conhecimentos teó-
ricos, o que é muito importante para embasar a prática clínica, porém, não é o 
suficiente para formar profissionais citologistas e que possam realizar laudos com 
segurança, garantindo assim, a saúde da população. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um engenheiro é um ator importante no processo de pesquisa e desenvol-
vimento de produtos e ferramentas técnicas complexas. Ele intervém nos 
processos e métodos de invenção de soluções para resolver problemas 
em diferentes setores da atividade industrial. Em função desses setores 
existem áreas de engenharia diferentes: engenharia civil, náutica, aérea, 
elétrica, etc. O termo de engenheiro pode se aplicar também ao domínio 
didático e da formação.

(JOAQUIM DOLZ, 2016, p. 241)

Em qualquer curso de graduação e, em particular, os cursos de Bachare-
lado em Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica, Ambiental, Química, Agronômica, 
de Computação, de Produção, de Software, de Agrimensura, de Materiais, de 
Alimentos, de Controle e Automação, de Pesca, dentre outras), as disciplinas vol-
tadas para os conhecimentos de Matemática são as mais repelidas pelos alunos. 
Essa percepção é tida logo nos primeiros contatos com os métodos de ensino 
e aprendizagem do Ensino Superior, quando o professor, na maioria das vezes, 
acredita que o aluno tem uma bagagem de conhecimentos bem desenvolvidos 
nos níveis anteriores (Ensino Fundamental e Médio) e, portanto, supõe uma de-
senvoltura positiva com o conteúdo estudado e goste da disciplina do curso que 
escolheu estudar.

Entretanto, o que acontece com um número expressivo de alunos, é que 
essa maturidade e domínio de conteúdos matemáticos não acontecem ao mesmo 
tempo, e, portanto, é necessário um incentivo para que o discente desperte para 
as descobertas que o ato de estudar pode lhe proporcionar. E esse é o papel do 
professor: o de mediador da aprendizagem, desenvolvendo o interesse do aluno 
pela disciplina que, aparentemente, não tem serventia dentro da graduação que 
está sendo cursada.

Durante muito tempo, ao se deparar com alunos desse tipo no Ensino Supe-
rior, o mais comum era reprová-lo várias vezes, até ele perceber que, de maneira 
forçada, não tinha outra saída, a não ser estudar aquele conteúdo – que tinha 
dificuldade e até considerava sem sentido – para poder avançar para os outros 
semestres do curso; ou, em outros casos, como ainda hoje ocorre, o aluno sim-
plesmente desistia do curso e procurava outra graduação, que não precisasse 
cursar muitas disciplinas com necessidade do conhecimento de Matemática.
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Nos dias atuais, geralmente as instituições utilizam métodos como cursos 
de nivelamento, que são aulas que o aluno assiste antes de cursar a disciplina 
em si, ou quando são repetentes, essas aulas revisam o conteúdo base para a 
disciplina, aquele que deveria ser dominado pelo aluno para entrar na disciplina. 
O propósito desses cursos é elevar o índice de rendimento acadêmico do aluno, 
e, principalmente, melhorar a qualidade da sua formação profissional (LIMA et al., 
2015). Mas, ainda assim, muitas vezes, o curso de nivelamento, novamente, não 
contempla a necessidade do aluno, pois não consegue mostrar-lhes o verdadeiro 
interesse pela disciplina.

Uma outra alternativa possível – e que é objeto de discussão deste estudo – 
é o uso dos monitores para essas disciplinas de cálculo, quando são requisitados 
pelos professores e quando a instituição disponibiliza para auxílio na aprendiza-
gem. No entanto, na maioria das vezes, fica restrito a ajudar os alunos a responder 
listas de exercícios colocadas pelo professor para reforçar o conteúdo ministrado 
em sala de aula, algo que também, não desperta a maturidade do aluno recém 
inserido no curso superior.

Desse modo, no presente trabalho discute-se sobre algumas alternativas 
para os problemas de aprendizagem apontados, enumerando as possíveis cau-
sas e trazendo uma metodologia que pode beneficiar os principais prejudicados 
pela situação descrita, focando no papel do monitor, como figura essencial da in-
tegração do professor com os alunos, mostrando a sua importância e aplicações.

A elucidação desse propósito remete a pensar diretamente na questão da 
organização do trabalho pedagógico e didático do Ensino Superior, e, assim, con-
forme o título deste capítulo menciona, propõe-se, de maneira metafórica até, 
uma articulação entre Engenharia profissional (os cursos superiores) e Engenha-
ria Didática, quando esta, contribui para a melhoria dos processos de ensino e 
aprendizagem daquela. A explicação de Matos Filho (2015, p. 02) ajuda a enten-
der essa associação:

O termo Engenharia Didática deve-se à analogia ao trabalho de um en-
genheiro, no caso um educador (ou um pesquisador em didática), que 
prepara um projeto de ensino (ou de pesquisa) para ser desenvolvido no 
contexto da sala de aula. Essa analogia ao trabalho do engenheiro está 
relacionada à concepção, planejamento e execução de um projeto, que 
se fundamenta em conhecimentos científicos. As etapas de um projeto 
podem se deparar com situações mais complexas do que as previstas, ne-
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cessitando fazer escolhas e tomar novas decisões, tornando a execução 
do projeto um processo dinâmico e passível de adaptação às condições 
encontradas no contexto, no caso, a sala de aula.

Neste estudo, essa ‘Engenharia Didática’, apresenta-se como uma concep-
ção ou variável mais ampla, em nível macro, global, possível de ser construída, no 
exercício da pesquisa e da docência em sala de aula, numa dimensão mais micro, 
local, contando com a presença do monitor, como agente ativo e colaborador do 
processo de ensino e aprendizagem e que contribui para a redução nos índices de 
reprovação e desistências nos cursos superiores de Bacharelado em Engenharia.

Um resgate sobre o surgimento desse termo e os avizinhamentos teóricos 
lançados neste estudo, serão melhor explicitados ao longo do texto, e, também, 
com mais ênfase, quando apresenta-se uma discussão sobre possibilidades de 
intervenção pedagógica às dificuldades de aprendizagem no Ensino Superior, si-
tuando-se a presença do monitor no desenvolvimento de técnicas ou estratégias 
didáticas diante de disciplinas de cálculo.

A seguir, apresenta-se uma discussão sobre as possíveis causas de repro-
vação em cursos de bacharelado em Engenharia, problema central que justifica e 
motiva a reflexão proposta neste estudo.

AS CAUSAS DE REPROVAÇÃO NOS CURSOS DE BACHARELADO EM    
ENGENHARIA: UMA REFLEXÃO EM TORNO DA RAIZ DO PROBLEMA

No âmbito do Ensino Superior existe um grande questionamento dos dis-
centes em relação aos conteúdos ministrados e como eles serão utilizados nos 
futuros locais de trabalhos, quando forem exercer suas profissões. Esse fato, mui-
tas vezes, leva ao descontentamento com a disciplina e a um alto índice de re-
provação, como também, de desistência da disciplina e, até mesmo, o abandono 
do curso, por não se verem aplicando o que viram em sala de aula na sua vida 
profissional (ANDRÉ, 2005).

O desempenho escolar insatisfatório no Ensino Superior é proveniente de 
diversas variáveis e pode ser observado a partir de diferentes perspectivas, sendo 
elas, oriundas das políticas educacionais e dos aspectos sociais dos estudantes 
e do meio em que a Instituição de Ensino Superior (IES) se insere. Tal problema 
escolar, tem sido relacionado aos altos índices de reprovação e evasão nas esco-
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las, englobando todos os níveis de ensino no país. No que tange às práticas pe-
dagógicas e aos projetos político-pedagógicos das secretarias de educação e das 
escolas, tem sido justificado, especialmente, por meio das práticas avaliativas, 
que reforçam as diferenças entre as classes sociais, privilegiando aquelas que 
têm sua cultura identificada com os currículos escolares (FERNANDES, 2005).

A partir de tal problemática, um fator que se destaca como preocupante é a 
aprovação compulsória – também chamada de aprovação automática – de alu-
nos, que não possuem as habilidades necessárias, mas, para minimizar o impacto 
dos altos índices de reprovação no ensino básico, são promovidos para as séries 
seguintes. Com isso, as dificuldades que já vem enfrentando desde o Ensino Fun-
damental e Médio são levadas para o Ensino Superior, sobretudo em disciplinas 
como Língua Portuguesa e Matemática. Isso ocorre de tal forma, que as IES têm 
sido obrigadas a aceitar alunos com baixo desempenho em avaliações de entrada 
no Ensino Superior, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Mediante 
a série de problemas descritos, que ocorrem em sequência e continuamente, a 
aprovação automática tem sido foco de muitas discussões, reflexões e preocupa-
ções entre os educadores (MOURA; SILVA, 2012). Sobre a questão, Nagel (2001, 
p. 06) diz:

Pelo mesmo esquema de separação do todo das partes, a negação da 
reprovação escolar, afirmada apenas como produto de professores mal 
qualificados, escondendo-se como a condição necessária para repasses 
financeiros dos organismos internacionais, ainda não foi examinada em 
suas consequências sociais e/ou culturais para o país. A aprovação com-
pulsória como decisão anterior à aferição de conhecimentos, a correção 
de fluxo como meta estatística para comprovar a eficiência de um sistema 
falido, na prática vigente, já garantiu um descompromisso com as futuras 
gerações, só admissível quando se perde a história como horizonte pos-
sível.

No Ensino Superior, tal conduta de aprovação é inadmissível, tendo em vista 
que trata-se de um processo de formação humana e profissional, do qual o aluno 
deverá sair apto a desenvolver suas competências profissionais, atendendo as 
questões éticas e técnicas profissionais, além das avaliações rigorosas, as quais 
as IES são submetidas. O maior problema é que, há um grande impacto nesses 
alunos ao chegarem no Ensino Superior, principalmente em cursos que deman-
dam uma excelente formação básica nas áreas de exatas, como as Engenharias, 
a Matemática e a Física. Para solucionar tal problema, diferentes políticas e con-
dutas têm sido adotadas por diversas redes de ensino, na tentativa de superação 
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do fracasso e da capacitação dos alunos para prosseguir no curso de graduação 
(FERNANDES FILHO, 2001).

Nos cursos de Engenharia, há um fato que eleva o número de reprovações, 
que é a baixa na valorização da profissão, muito valorizada no passado, mas, hoje 
foi reduzida, devido ao grande endividamento dos setores públicos e ao período 
de recessão que o país enfrenta. Atualmente, o baixo salário do Engenheiro e as 
poucas vagas de emprego fazem com que os candidatos ao vestibular procurem 
outras áreas para atuar, contribuindo assim, para diminuir a relação de candida-
tos por vaga no vestibular, o que ocasiona a diminuição da qualidade dos ingres-
santes e aumenta o desafio a ser enfrentado pelas IES, no que se diz respeito a 
elevar o nível de desenvolvimento cognitivo dos ingressantes ao curso (FERNAN-
DES FILHO, 2001)3.

Outro fator que pode ser relacionado com o índice de reprovação é o perfil 
dos alunos. A maioria os ingressantes, ou são cada vez mais jovens, a partir de 15 
anos, e por isso, não fez outro curso superior, devido à baixa faixa etária; ou são 
adultos, que passaram algum tempo sem estudar e estão retornando aos estudos 
para um curso superior. A partir de tal perspectiva, ou os alunos são muito jovens 
ou estão sem o hábito de estudar.

Aliando tais fatores com o baixo nível do ensino básico em geral, existem os 
problemas sociais enfrentados, que levam os acadêmicos a trabalharem em uma 
carga horária de 40 horas semanais, portanto, acordam cedo e trabalham o dia 
todo e a noite estudam, de segunda a sexta e também, têm aulas aos sábados, 
assim, resta pouco tempo para dividir entre estudo e lazer, acarretando em pouco 
tempo de prática para os exercícios (FERNANDES FILHO, 2001).

Nestes casos, necessita-se de um suporte pedagógico diferenciado para 
atender às dificuldades de aprendizagem dos acadêmicos de Engenharia. Por 
isso, é importante pensar em uma Engenharia Didática – arquitetura macro capaz 
de criar condições para a aprendizagem –, preocupada em diminuir as dificulda-
des enfrentadas pelos alunos nas disciplinas de cálculo no Ensino Superior.

3  Importante ilustrar que, à época da citação de Fernandes Filho, no ano de 2001, essa 
era uma realidade generalizada, mas agora, percebe-se, depois do grande crescimento da área 
da Engenharia de 2008 a 2016, com posterior queda no mercado da construção civil novamen-
te, a partir de 2017, esse problema tem se refletido mais nas IES privadas, do que nas públicas. 
Nestas, acredita-se que, continue sendo um curso bastante concorrido.
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A ENGENHARIA DIDÁTICA NOS PROCESSOS DE ENSINO E                       
APRENDIZAGEM: ENTENDENDO E (CO) RELACIONANDO OS CON-
CEITOS

O termo Engenharia Didática, advém da década de 80 do século XX, nos 
estudos da didática da Matemática, de influência francesa, com o propósito de de-
senvolver uma organização didática do trabalho com essa disciplina (ARTIGUE, 
1996). Desde seu surgimento, a Engenharia Didática, vem sendo mais aplicada 
no campo das ciências exatas, como metodologia de pesquisa, obedecendo a 
critérios mais consecutivos, rígidos e fixos de concepção e execução da pesquisa 
(ARTIGUE; DOUADY; MORENO, 1995), subdividido em fases, a saber4: 1ª fase: 
análises preliminares; 2ª fase: concepção e análise a priori; 3ª fase: aplicação de 
uma sequência didática; e 4ª fase: de análise a posteriori e validação. (Negrito 
nosso).

Para Artigue (1996, p. 247), a Engenharia Didática, “vista como metodologia 
de pesquisa, se caracteriza, em primeiro lugar, por ser um esquema experimental 
baseado em realizações didáticas em classe, isto é, sobre a concepção, a realiza-
ção, a observação e a análise de sequências de ensino”. Ou também, sequên-
cias didáticas, como a própria autora mencionou anteriormente. Nestes termos, 
Pannuti (2004, p. 04) considera que:

A sequência didática é uma outra modalidade organizativa que se constitui 
numa série de ações planejadas e orientadas com o objetivo de promover 
uma aprendizagem específica e definida. Essas ações são sequenciais, 
de forma a oferecer desafios com o grau de complexidade crescente, para 
que [os sujeitos] possam colocar em movimento suas habilidades, supe-
rando-as e atingindo novos níveis de aprendizagem.

Essa noção implica considerar, desde o planejamento, uma sequência de 
atividades a serem desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem, consi-
derando todas as possibilidades de ações que promovam uma aprendizagem sig-
nificativa. Nessas situações, educando e educador assumem papeis horizontais 
na construção do saber.

4  Sobre essas fases, não será apresentado um maior detalhamento sobre elas, uma vez 
que, aqui elas não serão exploradas ou analisadas numa perspectiva analítica. O objetivo de 
mencioná-la então, é apenas o de situar o contexto de surgimento do termo e sua proposta. 
Aquilo que, de fato, considera-se como relevante dentro das leituras do tema “Engenharia Di-
dática” e que busca-se alinhavar a este estudo, será explorado nos parágrafos seguintes. Ainda 
assim, essa trajetória conceitual é importante de ser mencionada, ainda que brevemente.
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Vale ressaltar que, dentro da perspectiva que se apontará nos próximos pa-
rágrafos, para tratar sobre o termo sequência didáticas busca-se uma vizinhan-
ça nos estudos de Dolz e Schneuwly (2004) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 
(Grifos nossos).

E, é nesse ponto, que busca-se estreitar as vizinhanças teóricas anterior-
mente mencionadas, direcionando a discussão, para um projeto de engenharia 
didática baseado nos pressupostos epistemológicos do interacionismo social, 
capaz de apresentar-se como metodologia de pesquisa e instrumento para o 
planejamento de ações de ensino (DOLZ, 2016). O nascedouro teórico dessa 
formulação está em uma concepção de mundo, de base sociointeracionista ou 
sócio-histórica; ou interacionista histórico-cultural (VYGOTSKY, 2008), dialógica e 
responsiva (BAKHTIN, 2009; 2011) das práticas sociais, que se realizam, enquan-
to tal, por meio da interação e do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRON-
CKART, 2012), que, no campo mais próximo do ensino e das práticas de didáticas 
assumem um caráter construtivista, no sentido de, reconhecer, valorizar e oportu-
nizar aos sujeitos do processo, condições de legitimar-se como protagonistas do 
percurso de aprendizagem, superando os desafios e as dificuldades encontradas.

Essa visão, a de Dolz (2016), faz lembrar, o que diz Matos Filho (2015, p. 
02), ao afirmar que a Engenharia Didática proposta por Artigue (1996), “pode ser 
compreendida tanto como uma metodologia de pesquisa ou como uma produção 
para o ensino de determinado conteúdo, ou seja, uma sequência de aula(s), 
concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no tempo, de maneira coerente, 
por um professor” (Grifos nossos).

Com isso, pensa-se, ter alinhavado os fios dessa discussão. E, defende-
-se, inclusive, que, é, dessa segunda visão – a da Engenharia Didática como 
possibilidade de organização didática do ensino – , que mais se aproxima 
a discussão apresentada neste estudo, que, embora seja de natureza apenas 
teórico-conceitual e exploratório, é construído a partir das experiências práticas 
vivenciadas pelos autores, que atuando em diferentes modalidades de Ensino Su-
perior (presencial, semipresencial Educação a Distância (EaD)), têm em comum, 
a preocupação com a organização do trabalho pedagógico e a aprendizagem sig-
nificativa do aluno. (Grifos nossos).

Investindo então, nessa visão, recorre-se a Dolz (2016, p. 239) quando afir-
ma que:
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De fato, não é possível examinar os conteúdos e os trâmites do ensino 
sem responder igualmente a outras questões que são a fonte de todo 
o projeto didático:

– onde e quando tem lugar o ensino (quais são as circunstâncias e os con-
dicionamentos psicológicos, históricos, socioculturais ou institucionais?)

– a quem se dirige (quais são as características do público? Como adaptar 
o projeto de ensino a um grupo de alunos particular?);

– quais são as competências do professor (que formação docente possui? 
Quais são as intervenções, as estratégias e os gestos profissionais?). 
(Grifos nossos).

A autor refere três questões, necessárias de serem respondidas ‘em todo 
projeto didático’. No contexto deste estudo – formação superior + alunos dos cur-
sos de Engenharias –, pode-se pensar em algumas ‘alternativas’ para respondê-
-las. Tais como:

– o ensino ocorre no contexto da educação superior, marcada hoje, por uma 
forte crise de controvérsias políticas, culturais e ideológicas; e jogos de poder e in-
teresses partidários que interferem nas condições pedagógicas de sua realização.

– o público alvo desse ensino é o aluno cada vez mais jovem (a partir de 16 
anos de idade), que, pelas próprias características da idade, não tem maturidade 
para lidar com as exigências que a Universidade exige e espera do seu alunado.

– a necessidade de uma formação pedagógica do professor do Ensino Su-
perior, que, além da dimensão técnica, seja capaz de refletir e praticar criticamen-
te a educação.

Essas ‘respostas’ são apenas hipóteses, meramente transitórias e contes-
táveis, mas que, no contexto deste estudo, podem ser uma válvula disparadora 
do problema aqui proposto: alunos de Ensino Superior, de cursos de Engenharia, 
com muitas dificuldades básicas em Matemática e, que, portanto, têm dificuldades 
de cursar algumas disciplinas.

As dificuldades advindas de outros níveis de ensino (Fundamental e Médio) 
geram problemas como desinteresse, desmotivação, reprovação e até desistên-
cia do curso e exigem uma intervenção pedagógica, por meio de técnicas e ações 
pedagógicas planejadas e intencionais, conforme o próximo tópico aponta.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ÀS DIFICULDADES DE APREN-
DIZAGEM: TÉCNICAS UTILIZADAS NO ENSINO SUPERIOR EM                                
DISCIPLINAS DE CÁLCULO

A base para uma intervenção pedagógica (organizada, planejada, intencio-
nal e eficiente) nas deficiências em conteúdos matemáticos é a identificação do 
problema. Isso serve como princípio diagnóstico das condições de aprendizagem 
no Ensino Superior. Partindo dos dados encontrados, deve-se fazer um levanta-
mento dos conteúdos a serem reforçados para que o aluno possa dar início ao 
estudo do cálculo de uma maneira mais consistente (BOULOS, 1999).

Nesse aspecto, é que, apropriar-se da noção de Engenharia Didática, como 
princípio que engendra o fazer pedagógico em sala de aula, pode ser proveitoso, 
uma vez que,

[...] ela imagina e planifica as formas sociais de trabalho escolar dos alu-
nos. Também está encarregada de inventar ferramentas para facilitar as 
aprendizagens e de orientar as intervenções e os gestos profissionais do 
professor. Finalmente, ela realiza pesquisas sobre as inovações introdu-
zidas, controlando e avaliando a implementação das novidades. (DOLZ, 
2016, p. 241)

De acordo com Boulos (1999), o método de intervenção adequado é aquele 
baseado no ensino e aprendizagem, por meio de realização de atividades durante 
as aulas e também, atividades extra classe, sempre buscando desenvolver as ha-
bilidades já conhecidas pelos alunos, como também, desenvolver novas habilida-
des, por meio da realização de trabalhos individuais e trabalhos em grupos, com, 
no máximo, cinco componentes.

As atividades que serão realizadas em sala de aula, bem como, as realiza-
das extra classe servem como avaliação no ensino e aprendizagem para ter um 
real acompanhamento da evolução do aluno. Somente após suprida essas defi-
ciências encontradas nos experimentos realizados é que os discentes serão intro-
duzidas ao estudo do cálculo matemático. Isso fará com que o conteúdo possa ser 
aplicado de forma mais aprofundada e em ampla consistência (BOULOS, 1999).

O presente método pode facilitar o trabalho realizado pelo monitor, sujeito 
que também está em processo de formação e ainda não tem uma vasta experiên-
cia em trabalhar o conteúdo como transmissor do conteúdo, o que pressupõe uma 
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relação sensível de organização do trabalho pedagógico junto ao professor titular 
da disciplina.

Diante das dificuldades matemáticas dos alunos, estudiosos afirmam que é 
crucial trabalhar a disciplina fazendo um paralelo entre a teoria e a prática. Tor-
na-se importante trabalhar os conteúdos por meio de estudo de caso, os quais 
possibilitam que sejam apresentados problemas que os discentes irão encontrar 
na vida profissional. Com esses estudos de caso, o discente terá a oportunidade 
de ver como é importante o conteúdo ministrado pelo professor e como será de 
suma importância esse aprendizado para a vida profissional do discente (ANDRÉ, 
2005).

Dessa forma, cabe ao professor estimular ao discentes a encontrar apli-
cações para o conteúdo. Desse modo, o discente irá transformar o abstrato em 
um conhecimento concreto e, ao final da disciplina, deverá dominar o conteúdo 
de cálculo aplicado pelo professor. Nesse percurso de aprendizagem, o monitor 
poderá fazer pesquisa de campo com os discentes, para que o conteúdo seja tra-
balhado de forma mais concreta (ANDRÉ, 2005).

Outras metodologias utilizadas em sala de aula se baseiam em aprendiza-
gem colaborativa, onde os alunos tentam aprender algo juntos e ainda desperta o 
olhar frente as dificuldades do colega. O método 3005, por exemplo, é baseado em 
aprendizagem ativa e colaborativa, que é utilizada para aumento do rendimento 
dos alunos nas avaliações, através da possibilidade de fazer duas avaliações e 
ser considerada a maior nota (FRAGELLI, 2015).

Ainda de acordo com Fragelli (2015), a colaboração entre os estudantes 
ocorre nos grupos de estudos formados por alunos com bom rendimento e rendi-
mento insatisfatório, além da nomeação de um monitor, que será responsável por 
sanar as dúvidas dos colegas referentes a disciplina e elaborar duas avaliações, 
que serão aplicadas aos colegas de rendimento insatisfatório, para torná-los aptos 
a realizar uma nova avaliação, cujo resultado poderá substituir sua nota anterior, 
caso seja superior a esta.
5  Esse título tem uma relação com o Filme 300, de 2006, uma obra de ação, fantasia e 
guerra, escrita e dirigida por Zack Snydere, contando no elenco, com o ator brasileiro Rodrigo 
Santoro. O enredo gira em torno do Rei Leónidas (Gerard Butler), que lidera 300 espartanos 
na batalha contra o “deus-rei” Xerxes (Rodrigo Santoro) da Pérsia e o seu exército invasor com 
mais de 30.000 soldados. Nessa luta, a metodologia utilizada pelo líder do grupo é sempre 
trabalhar junto (em grupo) e nunca individualmente. Proposta semelhante a apresentada por 
Fragelli (2015) e mais desenvolvida em outros trabalhos (FRAGELLI; FRAGELLI, 2017; FRA-
GELLI, 2018).
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Importante ressaltar também, que, o incentivo para os monitores da discipli-
na ajudarem os colegas é que, se a nota do grupo ajudado aumentar, a nota do 
monitor aumentará em igual proporção. Dessa maneira, há uma relação colabora-
tiva e construtiva de todas as partes envolvidas no processo de ensino e aprendi-
zagem. Nesse sentido, aponta-se, a seguir, para a monitoria, como uma proposta 
de método de intervenção pedagógica, que ajude a superar as fragilidades no 
processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior, em especial, nos cursos 
de Engenharia.

A MONITORIA COMO MÉTODO NO PROCESSO DE ENSINO E                   
APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR: SINALIZANDO UMA PRO-
POSTA DE INTERVENÇÃO

Quando se discute sobre o papel da monitoria no processo de ensino e 
aprendizagem, de acordo com Lesage (1999), existem dois métodos de ensino 
aprendizagem, que são antecedentes ao surgimento do método monitorial, que 
surge no final do século XVIII.

O primeiro, o método de ensino individual, o professor orientava individual-
mente cada estudante. Após essa orientação, o aluno iria para seu local de estudo, 
a fim de desenvolver sua atividade, conforme das orientações dadas pelo profes-
sor. A desvantagem desse método era a quantidade muito pequena de estudantes 
que podiam ser orientados por um único professor, além da possibilidade de atos 
de indisciplina, por parte do estudante, que já foram orientados, pois ao retornar 
para o seu lugar, eles decidiam se fariam e quando fariam a atividade. O segundo, 
o método de ensino simultâneo, que veio para alcançar uma maior quantidade de 
estudantes, cerca de cinquenta a sessenta, orientados de uma só vez à cerca das 
atividades a serem desenvolvidas (LESAGE, 1999).

Já o método monitorial, ainda segundo Lesage (1999), foca na mediação 
da relação professor com seus alunos, através de alunos monitores, vistos como 
capazes de ensinar. Este método é também conhecido como Bell-Lancaster.

Esse nome, remete a Andrew Bell (1753-1832), ministro da igreja anglicana 
e diretor de uma escola para meninos órfãos da guerra, em Madras, na Índia. Se-
gundo Conde (2005), a partir de 1789, Bell inicia um novo método de ensino nas 
escolas locais, passou a utilizar nas suas aulas, a escrita sobre pequenos montes 
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de areia. Sendo criticado por sua equipe e pela falta de apoio, começou a utilizar 
crianças monitoras, que ensinavam, com a ajuda da areia, umas às outras. Quan-
do ele retornou para o Reino Unido publicou um livro que descreve seu método 
e resultados alcançados. O livro teve pouca visibilidade, mas mesmo assim, ele 
continuou a estudar e melhorar seu método.

Segundo Conde (2005), o jovem Joseph Lancaster (1778-1838) era um 
apaixonado pela arte de educar, por isso, abre uma escola de ensino gratuito em 
Londres, sem medo de receber uma quantidade imaginável de alunos para serem 
aprendizes dele. Por ser gratuita e pela reputação de um mestre de boa qualidade, 
a quantidade de alunos aumentou muito e fez com que Lancaster pensasse em 
uma alternativa ao método tradicional de ensino. A média de alunos salta de 150 
em 1801, ultrapassando os dois mil alunos em 1805. Lancaster estabelece que 
os estudantes mais qualificados passassem a ensinar os outros com mais dificul-
dades. Diferentemente de Bell, Lancaster desenvolveu um material pedagógico 
muito organizado e estruturado, contendo fichas com as respostas dos exercícios 
propostos. Esse material era o apoio necessário, que os estudantes monitores 
precisavam para ensinar outros estudantes.

Lancaster desenvolve uma alternativa viável para poder solucionar o pro-
cesso de ensino a um número de estudantes maior que o do método simultâneo. 
Realiza a criação de material para dar suporte aos seus monitores, material este, 
capaz de tranquilizá-los quanto aos resultados das realizações das atividades 
(CONDE, 2005).

Conde (2005) ainda aponta que a escola dirigida por Bell sofria de uma 
grande restrição orçamentária. Não há como saber se essa restrição foi a ignição 
para o desenvolvimento do método criado por ele ou se a tradição, das escolas lo-
cais, de escrever em montes de areia, lhe ajudou a adotar tal método ou a falta de 
apoio de sua equipe. O que pode-se perceber é que sua competência pedagógica 
é capaz de tornar o que é desfavorável, em algo bastante favorável nas suas prá-
ticas pedagógicas, favorecendo a aprendizagem, como se analisa neste estudo, 
ao discorrer sobre as dificuldades que alunos de cursos de Engenharia enfrentam 
nas disciplinas de cálculo, por terem dificuldades matemáticas, que muitas vezes, 
levam a altos índices de reprovação e desistências.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo aponta que o fracasso nas disciplinas de cálculo nos cur-
sos de Engenharia tem sido relacionado aos altos índices de reprovação e evasão 
na escola básica, devido as práticas avaliativas existentes levarem a aprovação 
compulsória dos alunos. Assim, as dificuldades enfrentadas no ensino básico têm 
sido levadas para o Ensino Superior, atreladas a baixa na valorização da profissão, 
ao ingresso de estudantes cada vez mais jovens ou mesmo adultos que passaram 
algum tempo sem estudar. No sentido de minimizar essa problemática, sugere-se 
a implementação de monitoria como mecanismo de ensino e aprendizagem.

Tendo em vista as dificuldades dos alunos ingressantes no Ensino Superior, 
o docente deverá buscar diagnosticar as deficiências em relação aos conteúdos 
necessários para o estudo do cálculo matemático e saná-las, para facilitar o tra-
balho realizado pelo monitor, devido às dificuldades em desempenhar o papel de 
transmissor do conteúdo.

Deste modo, é fundamental a adesão a novos conceitos e propostas de 
ensino e aprendizagem, com foco nos alunos que ingressaram no curso superior 
com deficiências em conteúdos base, e, assim, estimular uma aprendizagem co-
laborativa para os alunos tentarem aprender algo juntos e ainda despertarem o 
olhar frente às dificuldades do colega.

Dentre esses novos conceitos e propostas, alude-se para a construção de 
uma ‘Engenharia Didática’ aliada a Engenharia profissional, como forma de me-
lhorar as condições de mediação do ensino e da aprendizagem em disciplinas de 
cálculo e diminuir os elevados índices de reprovação nos cursos. Dentro dessa 
visão macro, insere-se o papel da monitoria, como metodologia que beneficia os 
estudantes, por meio da colaboração ente os alunos e uma melhor integração 
com o professor.
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INTRODUÇÃO

O contexto da pandemia por novo coronavírus entre 2019-2021 impactou                
a evasão em ensino a distância-EaD no Brasil, em uma situação que já vinha 
sendo contornada (Censo ABED, 2019) mas que aumentou subitamente este 
segmento de ensino devido a implantação em todos os níveis de ensino e público 
como estratégia para evitar a disseminação do Sars-cov-2 entre a população. 
Diante de tal quadro, é possível questionar se a gamificação influenciaria a 
permanência em EaD? Como estratégia a alcançar os objetivos geral é identificar 
se a gamificação influencia a permanência em EaD e o objetivo específico é caso 
influencie, estabelecer fatores de impacto positivos, negativos ou neutros de tal 
possível influência. Justifica-se o interesse nesta pesquisa como aperfeiçoamento 
do ensino a distância em um momento de alta recepção de alunos alheios a este 
tipo de ensino. Resultado: identificação dos fatores de impacto: 2 negativos, 2 
neutros e 9 positivos da adoção da educação a distância gamificada para promover 
a permanência dos alunos em EaD.

TEORIA

O tema Gamificação vem crescendo no cenário educacional nacional e 
internacional desde 2003 aproximadamente, apesar de não pertencer a este 
explicitamente, com referências que o remontam ao início do século 20 em 
campanhas de marketing e a organização de grupos escoteiros (ALVES, 2015). 
O expoente da associação entre jogos e Ensino é Marc Prensky (embora se exija 
diferenciar explicitamente os jogos, dos jogos educacionais ou serious games e 
a gamificação educacional propriamente dita). Outra citação recorrente é a da 
programadora Jane McGonigal e seu celebrado A Realidade em Jogo, além do 
consultor Brian Burke. No cenário nacional, destacam-se os pesquisadores João 
Máttar, Leandro Yanaze, Flora Alves. Já nos canais especializados do YouTube; 
VIDDIA - Educação Online, Espresso3, Fantástica Fábrica Criativa, Pesquisa & 
Jogos, GameEducar. Sites como LudosPro, Ludology.org, MIT Game Lab e outros. 
Além dos autores de obras comerciais recentes e de youtubers, há os escritores 
consagrados como Johan Huizinga (Homo Ludens) e Raph Koster (A Theory of 
Fun), Gamificação tem despertado interesse como fator de modernização didática, 
de interesse das novas gerações e ser de implantação razoavelmente acessível. 
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Porém, a divulgação de massa contrasta às pesquisas acadêmica, interesse desta   
investigação como explorado no Quadro 1- 12 artigos selecionados a seguir.

METODOLOGIA

A partir desse questionamento, foram selecionados em plataformas de                       
publicações científicas, artigos baseados em experimentos em turmas reais e cri-
térios de análise estatística que atendessem simultaneamente a 4 critérios de in-
clusão: A - EaD gamificado, B- Casos reais (experimentos estatisticamente verifi-
cados), C - Simulação (e suas variantes), D - Resultado percebido que influenciam 
a permanência no curso (mais presença, mais colaboração, melhores notas em 
exames ao final do curso e variantes). Tal filtragem levou a elaboração do Quadro 
1- 12 artigos selecionados, com detalhamento quanto a um código que funciona-
rá como identificador em cada análise caso a caso, quantidade de visualizações 
de cada artigo à época da pesquisa, autores, título, ano, plataforma científica de 
origem, tipo (se artigo), presença dos 4 critérios de inclusão, Keyword ou outra 
palavra presente no texto capaz de identificá-lo como situação de ensino remoto 
(pois nem todo texto é explícito quanto a esse critério de inclusão). Tal etapa é 
apresentada a seguir, seguida das análises propriamente ditas.

Quadro 1- 12 artigos selecionados

Cód. Autores Título Ano Origem Tipo Crité-
rios Keyword

RL01
Toda, A.M., 

Valle, P.H.D., 
Isotani, S.

The dark side of 
gamification: An 

overview of negative 
effects of 

gamification in 
education

2018 Research 
Gate Artigo A, B, 

C, D
Distance 
education

RL02

Villagrasa, 
S., Fonseca, 
D., Redondo, 
E., Duran, J.

Teaching case of 
gamification and 

visual technologies 
for education

2018 Research 
Gate Artigo A, B, C, 

D LMS

RL03

Challco, 
G.C., 

Mizoguchi, 
R., Isotani, S.

Using ontology 
and gamification to 
improve students’ 
participation and 

motivation in CSCL

2016

Revista 
Brasileira 

de Informá-
tica naEdu-

cação

Artigo A, B, C, 
D

Distance 
education
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RL04

Antonaci, A. 
Klemke, R., 
Lataster, J., 
Kreijns, K., 
Specht, M.

Gamification of 
MOOCs Adopting 

Social Presence and 
Sense of 

Community to 
Increase User’s 
Engagement: An 

Experimental Study

2019 Research 
Gate Artigo A, B, C, 

D MOOCs

RL05
Antonaci, A., 
Klemke, R., 
Specht, M.

The effects of 
gamification in 
online learning 
environments: 
A systematic 

literature review

2019 Research 
Gate Artigo A, B, C, 

D

MOOCs;  
Online 

learning

RL06

Fonseca, D., 
Villagrasa, 

S., Navarro, 
I., Redondo, 
E., Valls, F., 
Llorca, J., 

Gómez-Ze-
vallos, M., 
Ferrer, A., 
Calvo, X.

Student motivation 
assessment using 
and learning virtual 
and gamified urban 

environments

2017 ACM Digital 
Library Artigo A, B, C, 

D E-learning

RL07

Guenaga, M., 
Mentxaka, I., 
Garaizar, P., 
Eguiluz, A., 
Villagrasa, 

S., Navarro, 
I.

Make world, a 
collaborative 

platform to develop 
computational 

thinking and STEAM

2017
Research

Gate Artigo A, B, C, 
D

Compu-
ter-su-
pported 

collabora-
tive lear-

ning,

RL08

Tenório, T., 
Bittencourt, 
I.I., Isotani, 

S., Pedro, A., 
Ospina, P., 
Tenório, D.

Dataset of two expe-
riments of the appli-
cation of gamified 
peer assessment 
model into online 
learning environ-
ment MeuTutor

2017
Research

Gate Artigo A, B, C, 
D

On-line 
learning 
environ-
ments

RL09

Carole Ma-
ckaveya, 

Stan Cronb

Innovative stra-
tegies: Increased 
engagement and 

synthesis in online 
advanced practice 
nursing education

2019
Research

Gate Artigo A, B, C, 
D

online 
education

RL10

David S 
Bowers,
Matthew 
Nelson

Gamification of 
Team Interaction in 
a distance learning

environment
2020

Research
Gate Artigo A, B, C, 

D
communi-

cations
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RL11

Muhammad 
Awais, Ume 

Habiba, 
Hina Khalid, 
Muhammad 
Shoaib, Sha-

zia Arshad

An Adaptive 
Feedback System to 

Improve Student
Performance Based 

on Collaborative 
Behavior

2019
Research

Gate Artigo A, B, C, 
D

distance 
learning

RL12

Foteini 
Grivokos-
topoulou , 

Konstantinos 
Kovas and 

Isidoros 
Perikos

The Effectiveness 
of Embodied Peda-
gogical Agents and 

Their Impact on Stu-
dents Learning in

VirtualWorlds
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ANÁLISE

O trabalho empírico com o título The dark side of gamification: An overview 
of negative effects of gamification in education de Toda, A.M., Valle, P.H.D., Isota-
ni, S. (2018) (RL 01) tem como objetivo responder à pergunta de pesquisa “quais 
são os efeitos negativos que poderiam ocorrer na gamificação quando aplicados a 
contextos educacionais?». Baseados em estudos previamente analisados, identi-
ficaram e mapearam elementos e efeitos para identificar como tais elementos po-
dem ter influenciado efeitos negativos. Negative effects”: perda de performance, 
comportamento indesejado, indiferença e efeitos declinantes. Esse resultado é 
corroborado pela literatura da psicologia em relação aos sistemas de classifica-
ção dentro dos ambientes de aprendizagem. Acreditam que o trabalho possa ser 
útil na orientação a instrutores e especialistas em gamificação para evitar esses 
efeitos negativos em contextos educacionais, proibindo algumas configurações 
de elementos de design de jogos. Os autores também referem que, em relação a 
educação a distância os fatores de impacto seriam o “declínio, trapaça do sistema, 
privacidade e qualidade das tarefas. No entanto, esses problemas estariam rela-
cionados a ambientes gamificados online”. Também pontua a “falta de atenção, na 
área de Sistemas de Tutoria Inteligentes”. 

A pesquisa baseada em experiência Teaching case of gamification and vi-
sual technologies for education (RL02) de Villagrasa, S., Fonseca, D., Redondo, 
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E. (2014) tem como objetivo “alcançar um grande aumento na motivação e en-
gajamento dos alunos através do uso de diversas tecnologias e metodologias de 
aprendizagem baseadas na mecânica do jogo chamada gamificação” especifica-
mente em alunos da educação superior. Criou a plataforma, GLABS - Gamified 
Laboratórios, adaptando a interface do conhecido sistema de gerenciamento de 
aprendizado “Schoology API para desenvolver uma rede externa” com webGL, 
HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, oAuth, MySQL e Sketchfab. Seu objetivo é ga-
mificar com ensino a distância uma turma de Animação Computacional. Seu orça-
mento é perceptivelmente elevado, dada a gama de profissionais especializados 
requeridos. GLABS aproxima e facilita a tarefa de storytelling do professor para a 
próxima missão e gera graficamente os exercícios para fornecer o conteúdo es-
sencial de um modo mais atrativo o jeito criativo e também ajudar os alunos que 
desistem do assunto ou acham difícil manter o controle. Foram implementadas 
metodologias de Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizagem Baseada 
em Questões, técnicas de gamificação e adiciona metodologias como o aprender 
fazendo colaborativo dos alunos, mistura o apoio aos professores com tecnologia 
nova e acessível, como realidade virtual e visualização 3D na web graças ao we-
bGL”. Há indicação direta da abordagem colaborativa dos jogos multiplayers em 
que os jogadores devem se ajudar mutuamente embora também cite a adoção de 
recursos de explicitação de pontuação e gadgets de realidade virtual para melhor 
aproveitamento do 3D.

A avaliação dos autores gerou algumas tabelas comparativas que indicam 
como Fatores de Impacto de sucesso (1) Uso de tecnologia visual; (2) Metodologia 
Aprender Fazendo; (3) gamificação/ competição, modelagem orgânica, premia-
ções/ gamificação; (4) tema famoso LEGO e (5) trabalho colaborativo com grande 
grupo. Outros Fatores de Impacto registrados em “Melhorias comuns propostas” 
(ou seja, pontos considerados negativos e que deveriam melhorar na opinião dos 
alunos envolvidos no experimento) são (a) Portal da web unificado e rubricas que 
indiquem trabalhos colaborativos, (b) Site com tutoriais e mapas para encontrar o 
caminho novamente, (c) Notas mais detalhadas (situações que conduzem a perda 
do controle do usuário sobre o conteúdo didático), resumidos no trecho:

GLABS fornece um sistema para trabalho colaborativo que aumentou ain-
da mais a participação do aluno, para poder compartilhar as missões cum-
pridas, as conquistas e o progresso que cada aluno realiza. E além disso, 
o sistema garante a participação da classe sem exceção por motivos pes-
soais (VILLAGRASA, FONSECA, REDONDO; 2014, tradução livre).
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A investigação experimental intitulada Using ontology and gamification to 
improve students’ participation and motivation in CSCL (RL 03) de Challco, G. 
C., Mizoguchi, R., Isotani, S. (2016) apresenta a questão de que aprender com 
scripts de aprendizagem colaborativa com suporte computacional pode diminuir 
a motivação e engajamento dos alunos. Para reverter o problema, foi proposta a 
gamificação como tecnologia persuasiva em cenários de aprendizagem colabo-
rativa. “Para atingir este objetivo, é necessário um conhecimento exaustivo da 
Gamificação e seu impacto na aprendizagem colaborativa”. Apresenta estudo de 
caso de gamificação personalizada que desenvolveu elementos ontológicos - sen-
do um desses as 7 funções de jogador para competição como “player” principal 
ou secundário – sendo as possibilidades de estratégias persuasivas adaptadas 
conforme cada combinação. Presume alto orçamento.

E acreditamos que os resultados deste trabalho são os primeiros passos 
para a finalidade em criar novas ferramentas de autoria da web semân-
tica que irão fornecer assistência e recomendação para gamificação de 
cenários de Aprendizagem Colaborativa, tornando-os mais motivadores 
e envolventes com os alunos (CHALLCO, MIZOGUCHI, ISOTANI, 2016, 
tradução livre).

A pesquisa baseada em experimentos Gamification of MOOCs Adopting    
Social Presence and Sense of Community to Increase User’s Engagement: An 
Experimental Study (RL 04) de Antonaci, A., Klemke, R., Lataster, J., Kreijns, K., 
Specht, M. (2019) apresenta uma percepção semelhante a do Censo.Ead.Br 
2018-2019 no ponto em que reconhecem o sucesso de procura pelos MOOCs em 
contraste com suas altas taxas de desistência de cursos: “No entanto, apesar des-
ses potenciais, os MOOCs geralmente não conseguem manter seus participantes 
envolvidos”. Acreditam os autores que uma das razões para este fenômeno pode-
ria estar na falta do engajamento dos participantes, ao se basearem nas teorias 
da Presença Social e Senso de Comunidade e assim desenvolveram elementos 
de jogo com o propósito de desenvolvimento da presença social e Senso de Co-
munidade entre os usuários do MOOC com a formação de um grupo experimental 
(condição gamificada) e um grupo de controle (não gamificado) em que puderam 
verificar que “os níveis de presença social foram significativamente maiores para 
os usuários no grupo experimental, em comparação com os do grupo de contro-
le”. Sua técnica de gamificação foi associar a interação com demais alunos dos 
cursos e a adoção de técnicas de jogos com instrumentos de redes sociais em 
ambientes educacionais, porém:
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Os resultados do nosso experimento, por um lado, mostram que nosso de-
sign de gamificação foi positivo impactar o desenvolvimento da presença 
social e SoC (senso de comunidade) dos usuários, bem como seu desem-
penho de aprendizagem. Do outro, os dados não confirmaram que níveis 
mais elevados de presença e SoC corresponderam a um maior engaja-
mento dos usuários de MOOC (ANTONACI et al., 2019, tradução livre).

O artigo acadêmico selecionado The effects of gamification in online learning 
environments: A systematic literature review (RL 05) de Antonaci, A., Klemke, R., 
Specht, M. (2019) objetiva contribuir ao engajamento de usuários de MOOCs ana-
lisando extensivamente artigos experimentais:

Com base nos estudos analisados, os elementos de jogo mais utilizados 
na literatura são identificados e mapeados com os efeitos que produziram 
nos alunos. Ainda, agrupamos tais efeitos empíricos da gamificação 
em 6 áreas: desempenho, motivação, engajamento, atitude quanto à 
gamificação, colaboração e consciência social (ANTONACI, KLEMKE, 
SPECHT, 2019, tradução livre).

Apresenta um tópico próprio para Engajamento em que observa: primeiro 
um artigo que contradisse com seu estudo de caso que as “pontuações distintivas” 
típicas de jogos (placar dos participantes, emblemas, distintivos e outros) pudes-
sem influenciar positivamente em engajamento. Porém, comparando os resulta-
dos do grupo de controle e grupo de tratamento gamificado “os dados indicaram 
que a gamificação estimulou os alunos a usar mais a plataforma, aumentando as-
sim o engajamento”. “Os três estudos seguintes destacaram como o ‘fator social’ 
é importante para engajar os alunos” embora um entre tais registre que:

Os dados revelaram que tanto a gamificação quanto as redes sociais fo-
ram percebidas positivamente pelos alunos, por isso, foi registrada uma 
melhoria da atitude dos participantes em relação a essas abordagens, 
enquanto não foram encontradas diferenças estatísticas significativas 
nas realizações acadêmicas dos alunos ou engajamento (Antonaci, A., 
Klemke, R., Specht, M., 2019, tradução livre).

O artigo Student motivation assessment using and learning virtual and 
gamified urban environments (RL 06) de FONSECA et al. (2017) foi apoiado com 
financiamento do governo espanhol nas tags #ArchGame4City e #EduGame4City 
e “foca na avaliação da motivação intrínseca inicial e final do aluno no processo 
de incorporação de sistemas de realidade virtual gamificada para visualização e 
interação em projetos urbanos” como o COAC Catalunha, Espanha. Apresenta 
uma abordagem inovadora do ensino de arquitetura gamificado com sistemas 
análogos a jogos populares como Blockholm (similar ao Minecraft), Play the City 
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(similar so World of Warcraft) e estratégias baseadas no jogo popular desde os 
anos 2000 SimCity – que são simulações razoavelmente realistas, tridimensionais 
e interativas das cidades em grandes centros urbanos. Seu orçamento deve ser 
elevado, devido os licenciamentos e profissionais especializados. A característica 
sociográfica declara que “a amostra de trabalho foi de um total de 65 estudantes, 
30 homens e 35 mulheres, com média de idade de 23,8 anos” caracterizando 
naquele ano, um recorte geracional de nascidos em torno do ano de 1993, ou 
seja, geração Z Nativa Digital. “Os resultados refletem um aumento significativo da 
motivação do aluno, pois ele/ela entende o uso e o potencial de tais sistemas na 
visualização e compreensão do espaço arquitetônico e urbano”. Como conclusão 
do caso analisado, afirmam que vencidas as resistências iniciais dos alunos, 
ocorreu percepção positiva sobre o aumento da motivação dos alunos ao final do 
projeto analisado.

O artigo experimental escolhido seguindo os critérios A, B,C, D Make world, 
a collaborative platform to develop computational thinking and STEAM (RL07) 
de Guenaga1, M., Menchaca1, I., Garaizar1, P., Eguiluz, A. (2017) vislumbra 
que apesar do sucesso de alguns MOOCs gamificados, os alunos poderiam se 
beneficiar de uma plataforma interativa desde sua concepção, compartilhamento 
e (re)combinações. Nomearam tal proposta de Make World (http://makeworld.
eu), testada por 1 ano. Declara “a natureza social e a flexibilidade da plataforma” 
como suas vantagens em ensinar de forma conectada os conhecimentos STEAM 
(Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) para um público que 
serão os profissionais do futuro. No período indicado (2016), o recorte geracional 
apresentado no experimento foi o de nascidos em torno do ano de 2005, ou seja, 
geração Z, nativa digital – quase alcançando a geração Alfa em que “os grupos 
foram distribuídos aleatoriamente em grupos controle e experimental. 524 alunos 
participaram de todo o processo (255-Espanha, 200-Grécia e 69-Polônia), com 
idades entre 10 e 12 anos”. “Os principais conceitos da plataforma são mundos, 
histórias e personagens” constituindo os mundos virtuais ambientes simulados de 
espaços conhecidos ou fantasiosos; as histórias / narrativas são os elementos que 
motivam a condução do jogador/personagem através das fases sucessivamente. 
Tal interação social permitiria a dinâmica de gamificação dentro da Make World. 
Seu orçamento presumido é elevado, devido aos profissionais especializados 
necessários. Jogadores recebem emblemas por suas atividades e recriações 
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com outros participantes criando inovações, sendo a faixa etária indicada, em 
comparação ao ano do experimento, característica da geração Z ao afirmar que “a 
comunidade é composta de 669 homens (51%) e 649 mulheres, a idade média é 
de 18 anos (33% adultos e 54% entre 10 e 14 anos)”. Como resultado, foi possível 
“coletar mais de 80 indicadores, e as primeiras análises permitem concluir que o 
impacto de curto prazo sobre os alunos tem sido positivo” em que são apresentadas 
2 tabelas que sugerem que o AVA do Make World seja atraente e fácil de usar e a 
percepção de que o acesso àquele AVA ofereça resultados positivos sensíveis. “+ 
85% consideram o Make World «interessante», «engraçado», «útil para o ensino» 
e “fácil de usar.

O artigo selecionado Dataset of two experiments of the application of gamified 
peer assessment model into online learning environment MeuTutor (RL 08) de 
Tenório, T., Bittencourt, I. I., Isotani, S., Pedro, A., Ospina, P., Tenório, D. (2017) 
em que os autores apresentam resultado composto por um conjunto de dados 
coletados de dois experimentos realizados no Brasil e suas avaliações por testes 
estatísticos de seus dois objetivos propostos: a aplicação do modelo de avaliação 
por pares gamificado em ambiente de aprendizagem conectado MeuTutor (um 
sistema de tutoria inteligente) e um segundo experimento que avaliou a influência 
da gamificação no modelo de avaliação por pares, analisando métricas como 
número de acesso (logins), número de atividades realizadas e o número de 
correções realizadas. O desenvolvimento de uma tutoria computacional inteligente 
presume alto orçamento, mas se nas mesmas técnicas forem empregadas formas 
analógicas ou em plataformas padronizadas os valores tendem a cair. Realizaram 
experimentos para seleção alunos para correção de provas. A gamificação teria 
garantido a motivação dos alunos a participar das atividades. Para incentivá-los 
foram oferecidas “pontuações distintivas” típicas de jogos (emblemas, crachás, 
pontos, recompensas, missões, classificações e medalhas). Dois experimentos 
foram realizados, sendo o primeiro com 30 alunos e o segundo com quase 100 
alunos. Afirmam os autores que “o uso da gamificação aumentou o número de 
acessos dos alunos, número de atividades realizadas/enviadas, quantidade e 
qualidade das avaliações de cada atividade”.

Innovative strategies: Increased engagement and synthesis in online                    
advanced practice nursing education (RL 09) de Mackaveya e Cronb (2019)            
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objetiva “avaliar a implementação de estratégias inovadoras nos sistemas 
de educação em saúde incorporados às notas de avaliação para melhorar o 
engajamento e a síntese das informações clínicas dos alunos”. Williams et al. 
(2017) apud Mackaveya e Cronb (2019) destaca os novos comportamentos 
tipicamente geracionais apresentados pelos alunos de enfermagem de nível 
superior; questionadores e desafiantes do status quo. O texto não cita diretamente, 
mas em 2019, provavelmente o recorte geracional dos alunos de graduação do 
curso abordado será predominantemente a geração Z, já nativa digital e com traços 
reforçados das características dos Millenials, como o texto chega a chamá-los. O 
artigo basicamente registra mudanças estruturais em uma curso de Enfermagem 
da Família, com associação de Estudos de Caso (abordagem consagrada em 
quase todas as áreas de nível superior em que alunos aprendem por narrativas de 
casos reais da atuação profissional a ser demonstrada) da Aprendizagem Baseada 
em Problemas (uma das metodologias de aprendizagem ativa mais divulgadas) 
com Gamificação, por duas razões intrinsecamente ligadas: atender ao novo perfil 
de candidatos ao programa de pós-graduação, parte de uma era digital em que  as 
informações estão prontamente disponíveis na percepção de Koivisto et al. (2016) 
apud Mackaveya e Cronb (2019) e a necessidade de renovação demandada pela 
tendência de queda das notas no Sistemas de Educação em Saúde. No caso da 
gamificação, os alunos estariam livres para criar um jogo educacional, fazer um 
vídeo, desenvolver um site ou módulo de curso, dar uma aula ou participar de 
um projeto comunitário. Enfatizam que “a gamificação usa elementos de jogos, 
não o jogo inteiro”. Os autores alegam que a andragogia está sendo testada para 
educar os alunos no ambiente conectado, na expectativa de engajar uma resposta 
dos Millenials no sentido que entendam o propósito do que, por que e como 
fazem as coisas; bem como manter o ensino acelerado, integrando tecnologia 
relevante e atualizada; e usar uma abordagem mais prática e pensamento externo 
ao apresentar ideias convencionais de forma a inovar dentro da área de Saúde 
em que, os cursos de medicina e farmácia já havia começado a passar por tal 
renovação antes da carreira de Enfermagem.

Este artigo em especial ofereceu mais detalhamento em relação aos demais, 
pois seus autores detalharam suas abordagens de ensino, escolhas de artefato 
tecnológicos e novos comportamentos admitidos como partes integrantes da 
gamificação efetuada. A conclusão do artigo relatou melhorias substanciais nos 
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resultados dos alunos, verificados por testes estatísticos em IBM SPSS Statistics 
25.0 cujo teste indicou uma diferença estatisticamente significante entre os 
semestres (p < .001). Os autores declaram:

Os cursos do programa aumentaram sua presença online. A gamificação 
foi implementada em 2016 para ajudar a engajar os alunos e melhorar os 
resultados (MACKAVEYA, CRONB; 2019, tradução livre).

Gamification of Team Interaction in a distance learning environment (RL 10) 
de Bowers, D. S., Nelson, M. (2020) apresenta:

Duas versões da atividade foram implantadas: uma atividade participativa 
baseada em e-mail e uma simulação da atividade que poderiam ser 
executadas várias vezes (BOWERS, NELSON; 2020, tradução livre).

O experimento de gamificação via e-mail com incluía simulações de proble-
mas de infraestrutura de tecnologia para uma turma com 740 alunos de Gerencia-
mento de serviços de TI de uma graduação a distância no ano de 2018. O perfil 
etário é de 25-34 anos e com apenas 3% com menos de 20 anos – o que confirma 
uma turma formada pelas gerações Y/Millenials e Z nativa digital.

Cerca de 80% trabalhavam enquanto estudavam. Os alunos estudam à 
distância, nunca se encontram cara a cara e as atividades de trabalho em 
equipe são virtuais. Os alunos são apoiados por tutores em grupos de cer-
ca de 20, encontrando outras pessoas dentro e fora, seu grupo em tuto-
riais online e em fóruns online (BOWERS, NELSON; 2020, tradução livre).

É possível concluir que a gamificação via e-mail foi relevante para simular 
comunicações profissionais típicas. E, se a simulação gamificada funcionou 
satisfatoriamente ao colaborar para que os alunos do EaD cumprissem seu 
crédito acadêmico, colaborou indiretamente para sua permanência no curso. 
O orçamento presumido seria de custo zero, pois empregou apenas envio de 
e-mails personalizados, facilmente personalizáveis em aplicativos freemium de 
administração de newsletters. Concluem os autores que “tivemos sucesso ao 
ensinar aspectos da comunicação da equipe sem que os alunos tivessem que 
fazer algum trabalho em equipe”.

A investigação experimental An adaptive feedback system to improve               
student performance based on collaborative behavior (RL 11) de Awais, M.,  
Habiba, U., Khalid, H., Shoaib, M., Arshad, S. (2019) apresenta sua pesquisa e 
objetivos:
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Dois experimentos foram realizados para avaliar o sistema, e os resultados 
mostram que o sistema, com feedback adaptativo, teria melhorado o 
desempenho do aluno AWAIS et al., 2019, tradução livre).

É possível aferir que o sucesso de tal ferramenta em relação aos feedbacks 
colaborariam na performance, aumento de horas no curso e engajamento. O orça-
mento presumido, considerando seu projeto de design e código exclusivo, sugere 
alto custo. Desenvolveu um feedback computacional adaptativo a cada aluno de 
acordo com os dados de seu perfil (colaborativo ou individualista) matriculado 
em um curso de e-learning em Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
(SGBD). O total de 550 alunos foi dividido em grupos: experimental e de controle 
sendo o resultado estatístico percebido que “o feedback adaptativo melhorou sig-
nificativamente o desempenho dos alunos” e “o número médio de horas gastas 
pelos alunos em o sistema proposto aumentou para 15 horas”. Outra descoberta 
foi que “o feedback adaptativo com base em alunos de comportamento tipo cola-
borativo tem impacto considerável no desempenho do aluno”.

A pesquisa selecionada The Effectiveness of Embodied Pedagogical Agents 
and Their Impact on Students Learning in Virtual Worlds (Rl 12) de Grivokostopou-
lou, F., Kovas, K., Perikos, I. (2020) tem por objetivo:

Examinamos como os alunos percebem o papel dos agentes pedagógi-
cos como companheiros de aprendizagem durante atividades específicas 
baseadas em jogos e o efeito que sua assistência tem na aprendizagem 
dos alunos. Um estudo experimental concreto foi realizado na AVARES, 
um ambiente educacional 3D do mundo virtual que ensina o domínio da 
engenharia ambiental e geração de energia (GRIVOKOS-TOPOULOU, 
KOVAS, PERIKOS; 2020, tradução livre).

Um agente pedagógico da pesquisa, também chamado de interação 
humano computador é empregado. A pesquisa realizou experimento com grupo 
experimental e de controle (72 alunos cada) para avaliar a interação destes com 
agentes pedagógicos integrantes de ensino a distância. Seria possível estimar 
que o papel dos agentes pedagógicos em estimular um vínculo virtual entre o 
aluno e o AVA (no caso, um mundo virtual) por conseguinte também colaboraria 
na permanência do aluno neste EaD. O orçamento presumido, caso seja 
adotado o popular mundo virtual Second Life, pode tornar o custo acessível na 
elaboração de ambiente gamificado similar. O artigo cita o mundo virtual e seus 
agentes pedagógicos 3D como as estratégias da gamificação em si (no caso, 
sua estetização, pois é um Ambiente Virtual de Aprendizagem como um mundo 
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virtual 3D com personagens). Testes estatísticos subsequentes indicaram que a 
presença dos agentes pedagógicos estimulou o grupo do experimento a passar 
mais horas no AVA em comparação ao outro:

Os resultados do estudo apontam que os agentes pedagógicos incorpora-
dos podem melhorar a experiência de aprendizagem dos alunos, melhorar 
seu engajamento com as atividades de aprendizagem e, acima de tudo, 
melhorar sua construção e desempenho de conhecimento (GRIVOKOS-
TOPOULOU, KOVAS, PERIKOS; 2020, tradução livre.

A averiguação da associação entre gamificação e educação viabilizou a               
verificação de Fatores de Impacto padronizados (positivos, neutros e negativos) 
sobre a redução da evasão em EaD – a resposta à sua pergunta de pesquisa são 
apresentados no Quadro 2 – Fatores de Impacto  da EaD gamificada.

Quadro 2- Fatores de Impacto da EaD gamificada

Cód. Fatores de Impacto analisados FI

RL01

● Pontuações distintivas (leaderboards, badges, points, level, 
progression, social status)
● Má concepção do sistema e tarefas
● Falta de atenção – por parte da tutoria disponível

RL02

Negativo
● Perda do controle do conteúdo, Pontuações distintivas, Falhas do                 
sistema.

Positivo 
● Uso de tecnologia visual, Metodologia Aprender Fazendo, 
Gamificação/competição, modelagem orgânica,premiações/gamificação, 
Tema famoso LEGO, Trabalho colaborativo com grande grupo

RL03
● EaD gamificado em si
● Aprendizagem colaborativa

RL04 ● Socialização, Redes Sociais, Senso de Comunidade

RL05
● Pontuações distintivas
● EaD gamificado em si
● Socialização

RL06
● Adaptação de jogos populares “conhecidos” pela geração de alunos
● Utilidade do uso de simuladores urbanos em curso de projetos 
arquitetônicos

RL07 ● AVA “Make World” com design de interesse ao público jovem
● Colaboração, compartilhamento, liberdade criativa do sistema

RL08 ● Pontuações distintivas
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RL09

● Decisão topdown (envolveu gestores, docentes e discentes)
● Uso de metodologias e tecnologias inovadoras, porém testadas
● Estratégias gamificadas não propriamente “jogos”, 
mas comportamentos
● Custo zero possível

RL10

● Simulações de comunicações de problemas de Tecnologia da                                  
Informação
● EaD gamificado com e-mails

RL11

● EaD gamificado
● Tutoria inteligente (simulador) para feedback adaptado a 2 perfis de 
alunos

RL12 ● Agente pedagógico (simulador de tutoria) em mundo virtual 3D

Fonte: autoria própria, 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tais investigações permitiram observar que os Fatores de Impacto da 
gamificação em Ensino a Distância poderiam ser classificados como positivos, 
neutros ou até mesmo de efeito negativo segundo estimativas experimentais dos 
avaliadores e alunos. Desenvolver tal conhecimento permite desenvolver uma 
gestão em EaD baseada em evidências e aperfeiçoar o emprego da gamificação. 
Uma possibilidade seria ir além e classificar tais Fatores de Impacto, variados 
segundo as observações de cada grupo de autores, de maneira padronizada que 
viesse a orientar os gestores educacionais em ensino a distância em sua tomada 
de decisão. Um contraste explícito entre as proposições dos autores comerciais 
e divulgadores da gamificação em meios de massa e as pesquisas empíricas 
também pode contribuir com o debate nesse meio.

Como limitações de tal estudo, reporta-se a pesquisa em apenas uma base 
de dados (Scopus) acrescida de artigos conhecidos durante a investigação. 

Para o cenário futuro sugere-se a promoção de investigações empíricas com 
turmas de ensino a distância para fomento de revisões de literatura e overviews.
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