
1 

UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Dra. Ancila Dall’Onder Zatt
1
  

Eixo: Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior  

 

Resumo: Uma pedagogia, onde o aprendiz seja protagonista, numa educação inovadora, cujos 

conhecimentos sejam construídos na interação entre os sujeitos e os objetos de conhecimento 

de forma participativa, colaborativa, democrática e proativa, pressupõe caminhos e 

metodologias diferenciadas. Percebe-se ser indispensável o envolvimento do estudante na sua 

formação, de cujo processo deriva a ação, sem ativismo e conteudismo, mas uma ação 

consciente do sujeito que se constrói por ser inacabado. Sabe-se que o ensino superior tem a 

função de qualificar para uma área específica em conhecimentos, competências e habilidades 

que contemplem (Delors, 1999) o aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver, vivenciados 

em projetos de ensino, pesquisa e extensão e outras metodologias ativas (Freire, 1997). A 

indagação e a busca pela pesquisa desperta a criatividade e a curiosidade, com as quais se 

pode acrescentar algo novo à realidade. Como fazê-lo? Optou-se por uma metodologia ativa 

de modo a oferecer ao aluno a oportunidade de se tornar um agente comprometido com a 

construção dos seus saberes (Sperhacke et al., 2016). Como as metodologias ativas podem 

proporcionar um olhar diferente do tradicional, adotou-se o projeto como metodologia, por 

conciliar dois fatores fundamentais na sua concretização que é o interesse e o esforço. 

Descreve-se a prática pedagógica, a partir desses pressupostos metodológicos experienciados 

pelos estudantes e também pelo docente. O presente trabalho se concretiza como o caso de um 

estudo descritivo e observacional aplicado através de um projeto de ensino, pesquisa e 

extensão, derivado do interesse dos alunos por publicações na imprensa de índices de preços e 

valor da cesta básica, que fazem parte da disciplina. A proposta foi discutida, dialogando com 

os participantes, desde a elaboração do projeto, características dos produtos selecionados, 

cronograma de coletas, locais, base teórica, processos de cálculo, análise quantitativa dos 

dados e a forma de apresentação dos resultados aos gerentes dos mercados pesquisados. 

Complementa a atividade a palestra do presidente estadual da entidade deste setor 

empresarial. A análise dos resultados volta-se para a realização das etapas previstas, para a 

análise dos índices de preços e os relacionamentos entre os estudantes e o setor empresarial. A 

observação das etapas operacionalizadas, até o presente, sinaliza resultados efetivos na 

perspectiva de conhecer, fazer, ser e conviver. 
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Introdução 

 

Há toda uma preocupação no ensino superior em inovar, promover mudanças, em que 

os aprendizes sejam protagonistas pelo seu envolvimento e os conhecimentos sejam 

construídos na interação entre os sujeitos e os objetos de conhecimento, de forma 

participativa, colaborativa, democrática e proativa, demandando uma metodologia ativa. 
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Denomina-se ativa a metodologia que oferece ao aluno a oportunidade de se tornar um 

agente  comprometido com a construção dos seus saberes (Sperhacke et al., 2016). Como 

fazê-lo? Optou-se pela metodologia de projeto por atender a dois aspectos: a política da IES 

de desenvolvimento de um projeto de extensão por disciplina e por conciliar, na sua 

concretização, o interesse e o esforço do estudante. 

Concretizar o elo teoria e prática fundamentada em ensino, pesquisa e extensão, 

conectados ao ramo mercadista de alimentos, foi o objetivo central desta prática pedagógica 

desencadeada na disciplina de Estatística, do curso superior de Administração, numa IES da 

Serra Gaúcha. 

Notícias divulgadas na mídia, relativas ao custo de vida e variação de preços, 

despertou o interesse dos estudantes matriculados na disciplina. Situações relativas ao custo 

de vida, aumento e variação de preços, expressas por siglas como IGP (Índice Geral de 

Preços), IPC (Índice de Preços ao Consumidor), INCC (Índice Nacional da Construção Civil), 

entre outras, comumente denominam-se de Números Índices e/ou Índices de Preços quando 

expressam valores em percentuais relativos a preços de produtos. Índices são medidas 

estatísticas que permitem comparações entre variáveis relacionadas em um fenômeno, 

principalmente econômico, de uma época para outra ou de um lugar para outro (Stevenson, 

1981). A disciplina de Estatística é um solo fértil para este tipo de estudo, pela sua natureza, 

possibilitando ao estudante o contato com o ramo mercadista local por extensão. 

O estudo observacional de uma pesquisa-ação (Elliott, 1997), descreve o caso de uma 

prática no intuito de promover o protagonismo e a autonomia do estudante na vivência de uma 

metodologia ativa pelos atores envolvidos. A descrição aborda uma base teórica, 

metodológica e a discussão dos resultados. 

 

 

A Teoria 

 

A geração atual que chega ao ensino superior não é o aluno passivo, sem 

conhecimento prévio, que se adequa a uma educação bancária, embora possa dar “a volta por 

cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo” (Freire, 1997, p. 28). 

A mudança de paradigma requer outras formas de ensinar e aprender que atendam ao 

desenvolvimento da criatividade, da autonomia, das competências, da responsabilidade e do 

protagonismo do aprendiz. 

As circunstâncias descritas deixam claro que as mudanças são necessárias na 

educação, incluindo a própria instituição (Zabalza, 2004), a formação dos professores 
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(Pimenta; Anastasiou, 2002), as metodologias do ensinar/aprender (Freire, 1997; Bordenave e 

Pereira, 1978; Sperhacke et al., 2016). A instituição tem muito a contribuir no 

ensinar/aprender, não apenas com a estrutura, equipamentos, laboratórios, mas, sobretudo, 

com a formação permanente dos professores e políticas que promovam o desenvolvimento 

competente, autônomo e criativo dos seus estudantes. 

Foi nesta perspectiva que uma IES da Serra Gaúcha promoveu durante alguns anos, 

com os seus docentes, o estudo de metodologias ativas, aquelas que promovam a 

aprendizagem de forma ativa e colaborativa, desafiadoras, que motivem os alunos na busca do 

conhecimento e no desenvolvimento de competências, com o uso, não só da tecnologia, mas 

dos diversos recursos disponíveis, onde o professor seja o articulador e participante do 

processo. 

“Metodologia ativa é um processo amplo e possui como principal característica a 

inserção do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, 

comprometendo-se com o seu aprendizado” (Costa Lima et al., 2017, p. 4). 

Percebe-se que a principal característica das metodologias ativas é o protagonismo do 

estudante que deixa de ser um expectador dos conteúdos, passando a assumir a 

responsabilidade na construção do próprio conhecimento, participando ativamente da aula. Ao 

assumir uma postura ativa, com atitude crítica e construtiva aprende a fazer avaliações e 

tomar decisões com autonomia. Na reflexão sobre problemas reais, observando, perguntando, 

comparando, analisando a realidade, o estudante identifica as possíveis aplicações do 

conteúdo aprendido e/ou a necessidade de um aprofundamento teórico para aplicá-lo em casos 

reais. 

As metodologias ativas favorecem a interação constante entre os próprios estudantes 

pelo compartilhamento de ideias de forma colaborativa nas atividades, e o respeito às 

diferenças, na tomada de decisão. Assim, as formas de transmissão dos conteúdos 

transcendem a abordagem tradicional de ensino, com o uso ou não da tecnologia, passando a 

inovar com o professor na função de facilitador, orientador, estimulando os estudantes no 

processo de construção do conhecimento. 

Enfatiza-se que há necessidade do educador criar condições para que o educando se 

desenvolva de forma biopsicossocial. Para o autor: “querer aprender não é uma qualidade 

inata, mas um valor construído historicamente”, pelo envolvimento, conhecimento, 

experiência e socialização (Paro, 2015, p. 49). 

As metodologias ativas parecem propiciar essas perspectivas, se contrapondo à 

educação bancária, ou recepção passiva, criticada por Freire (1997) que recomenda “trabalhar 

maneiras, caminhos, métodos de ensinar” (Freire, 1997, p. 26). Entre as metodologias ativas 
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destacam-se Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning 

(PBL), Peer Instruction ou Instrução entre Pares de Eric Mazur, Aprendizagem Baseada no 

Time (TBL), a sala de aula invertida, em inglês Flipped Classroom, a Aprendizagem Baseada 

em Projetos e outras. 

Sabe-se que a gama de metodologias é muito extensa pelo contínuo desenvolvimento 

na forma de aprender/ensinar que pode passar por mudanças e aprimoramento ao longo dos 

tempos, na diversidade de contextos, em decorrência de pesquisas na área da educação. Aliar 

ensino, pesquisa e extensão, é uma das funções da Universidade, exercitada também nos 

Centros Universitários. O aprimoramento das metodologias não significa, por si só que a 

Universidade cumpre suas funções de integrar-se ao seu meio, de identificar-se com os seus 

problemas, com probabilidade de aprender pesquisando a sua realidade e construir o 

conhecimento para a sua transformação. 

A função de ensinar é a que tem merecido maior atenção no ensino superior, mas nem 

sempre os conhecimentos abordados tem relação com a comunidade em que a Universidade 

está inserida. 

A pesquisa tem sido intensificada no ensino superior nos últimos anos pela iniciação 

científica, pelos núcleos ou grupos de pesquisa, pelos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), pelas monografias em nível de Graduação ou de Pós-Graduação, nos Mestrados e 

Doutorados, com as dissertações e teses. São estudados problemas específicos da área de 

conhecimento com temas nem sempre relativos a sua realidade. 

A extensão é elo significativo com a comunidade que nem sempre ocorre com a 

presença de seu objetivo primordial efetivo. 

Bordenave e Pereira (1978) já percebiam “o paralelismo e o isolamento” entre as três 

funções. 

A interação entre as funções é uma possibilidade a ser explorada metodologicamente, 

oportunizando o conhecimento dos problemas locais, para melhor entender os mais amplos, 

estreitar laços com a comunidade, teorizar com maior intensidade o conhecimento construído 

no ensino e, quem sabe descobrir novas soluções para problemas existentes. Nota-se 

claramente que há a necessidade de uma metodologia que atenda ao dinamismo e à integração 

das três funções e promova no Discente e no Docente o conhecer, o fazer, o ser e o conviver 

(Delors, 1999). Acredita-se que a metodologia de projetos e de problematização atenderá à 

proposta pelas suas características. 

A aprendizagem baseada em projetos (ABP) cria condições para que os estudantes 

“confrontem as questões e os problemas do mundo real que considerem significativos, 
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determinando como abordá-los e, então, agir de forma cooperativa em busca de soluções” 

(Bender, 2014, p. 9). 

O método de projetos foi idealizado por John Dewey e sistematizado por William 

Kilpatrick. Identificado-se com a psicologia funcional de Dewey conciliava dois elementos 

que não se contrapõe entre si, o interesse e o esforço. O aspecto interno é constituído pelo 

interesse, enquanto o externo é o esforço desencadeado na efetivação de uma experiência. A 

interação interesse/esforço ocorre na “atividade onde o esforço é motivado com propósito 

definido” (Haidt, 2001, p. 213). Para Bender (2014) a aprendizagem baseada em projetos 

aumenta a motivação e o interesse dos estudantes. 

O projeto é uma atividade que se origina de um problema concreto e se realiza de 

forma grupal e individual com o objetivo de buscar respostas para uma situação real 

integrando pensamento, sentimento e ação. Assim, a aprendizagem baseada em projetos cria 

condições para a aprendizagem significativa da disciplina, desenvolvendo a autonomia e a 

criatividade dos participantes (Lipman, 1999). 

Embora o projeto seja flexível, algumas etapas precisam ser consideradas: a escolha 

do projeto, preferencialmente, pelos alunos, o planejamento com previsão das tarefas 

necessárias a sua realização, a coleta de informações, a execução do projeto, a análise e 

apresentação dos resultados, em classe, aos colegas e professor e/ou à comunidade a que se 

refere após a discussão e avaliação do projeto. 

Na metodologia baseada em projetos o professor é o orientador, o incentivador que 

acompanha o desenvolvimento das ações dos estudantes. 

Sabe-se que todo projeto parte de uma situação inquietante ou de um problema 

percebido, embora a aprendizagem baseada em projetos seja distinta da aprendizagem 

baseada em problemas. Em virtude deste momento em comum aborda-se apenas algumas 

características da aprendizagem baseada em problemas que faz contraponto à educação 

bancária criticada por Freire (1997). Baseia-se na solução de um problema levantado pelo 

professor ou proposto pelo aluno, mas que desencadeia ações conjuntas na busca de uma 

solução. Para Gemignani (2012, p. 6) “o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu 

aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de problemas que lhes sejam 

desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções aplicáveis à realidade”. 

Berbel (1998, p. 142) refere-se a algumas etapas a serem seguidas na aprendizagem 

baseada em problema: observação da realidade social concreta, pontos-chave e possíveis 

causas do problema, teorização, isto é, a busca de informações de várias ordens, hipótese ou 

possíveis conjeturas de solução e aplicação à realidade concreta. 
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O arco de Maguerez apresentado por Bordenave e Pereira (1978; Gemignani, 2012), 

também propõe a sequência: observação da realidade, pontos-chave, teorização, hipóteses de 

solução e aplicação à realidade. 

Ao se oferecer ao estudante essa abordagem a aprendizagem torna-se significativa 

pelo seu interesse e esforço, oportunizando a construção de saberes conceituais, 

procedimentais e atitudinais ao aliar teoria e prática. Observa-se que há pontos em comum 

entre as duas metodologias de aprendizagem baseada em problemas e projetos, entretanto a 

prática efetivou-se com a de projetos. 

É indiscutível que a formação do docente ofereça não só condições de organização e 

orientação aos estudantes nas diferentes etapas, mas seja capaz de exercer a reflexão sobre a 

sua prática e a experiência vivenciada, de forma conjunta, com os estudantes. Ao adotar a 

metodologia de projetos é relevante, no caso de pesquisa, observar que o problema seja claro 

e desafiador. 

 

 

O Caminho e a Prática Pedagógica 

 

O presente estudo é descritivo quanto aos seus objetivos. Quanto aos procedimentos é 

uma pesquisa bibliográfica pela utilização de livros, artigos e por ser uma situação peculiar 

com características específicas constitui um estudo de caso com pesquisa-ação pelo 

envolvimento colaborativo de seus atores. 

Conforme Moreira (2011, p. 86): “A compreensão das partes requer a compreensão de 

suas inter-relações no todo” referente a uma escolha, uma prática peculiar ou um sistema 

escolar. O estudo de caso envolve o estudo de um caso particular e a pesquisa-ação focaliza-

se na mudança de percepção do fato. 

A pesquisa-ação “tem por objetivo a melhoria das práticas e da compreensão de 

situações, e o envolvimento tanto quanto possível de todos os afetados intimamente pelas 

ações em todas as fases do processo investigado” (Moreira, 2011, p. 92). A observação ao 

longo de todo o processo permitiu a descrição e a análise da prática realizada. 

Esta prática origina-se da política institucional de uma IES da Serra Gaúcha, a qual 

recomendava aos docentes o desenvolvimento de um projeto de extensão que envolvesse os 

estudantes com a comunidade externa, em cada disciplina, no decorrer do semestre. 

A disciplina de Estatística deu acolhida à turma de trinta estudantes de Administração 

que manifestaram o interesse em discutir informações veiculadas na mídia sobre preços de 

produtos da cesta básica e suas frequentes variações. A discussão da proposta refletiu o 
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interesse dos estudantes sobre o estudo dos índices de preços, tópico de estudo da disciplina 

conjugando-o à pesquisa e extensão, 

Bordenave e Pereira (1978) recomendava a observação da realidade como primeiro 

passo e Freire (1983) recomendava a leitura de mundo antes da leitura da palavra, o que 

significa observar a realidade, no caso, o mercado do seu bairro para pensar a pesquisa e seu 

delineamento. Este, consistiu na formação de duplas de pesquisa em mercado próximo de sua 

residência, seleção, em conjunto, de dez produtos com as mesmas características, cujos preços 

seriam pesquisados no decorrer de março a junho, no terceiro sábado de cada mês. 

A proposta foi discutida dialogando com os participantes desde a elaboração do 

projeto, características dos produtos, cronograma de coletas locais, base teórica, processos de 

cálculo, análise quantitativa dos dados e formas de apresentação dos resultados aos gerentes 

dos mercados pesquisados e do presidente da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados). 

O projeto partiu de uma questão problematizadora: Como variam os preços de 

determinados produtos em mercados locais no período de março/junho/2018? Objetivou 

concretizar o elo teoria e prática fundamentada no tripé – ensino, pesquisa e extensão – e o elo 

com o setor empresarial desse ramo de mercado. A operacionalização do objetivo ocorreu 

pela contextualização a partir da realidade concreta, a teorização com o estudo dos principais 

índices usuais no Brasil e com a orientação docente nos processos de cálculo dos índices de 

preços.  

O cálculo dos índices em relação ao mês anterior sucessivamente, e no trimestre foram 

realizados, analisados e comparados, evidenciando diferentes situações que, no decorrer das 

apresentações orais, relatórios e pôsteres, foram discutidos e pontuaram os aspectos inerentes 

ao tema, enriquecendo o conhecimento sobre a área de mercado. A apresentação dos estudos 

pelos estudantes aos gerentes dos mercados pesquisados e ao presidente da AGAS que, após 

assistir os trabalhos, palestrou aos estudantes, acrescentou a visão macro, à micro que o 

estudo proporcionara. 

As ações desenvolvidas e o desempenho dos estudantes foram observados no decorrer 

da prática e sinalizaram resultados efetivos do projeto que iniciou com interesse dos 

participantes conjugado ao esforço dos mesmos. Estes, tornaram-se fatores determinantes, 

como apontara Dewey. Convém lembrar que a observação atenta do docente ao longo do 

desenvolvimento da prática proporcionou momentos de feedback, autorreflexão e reflexão 

coletiva, evidenciando o processo e, não apenas os resultados. Aliás, o processo vivenciado 

pelos estudantes contribuiu para o “aprender a aprender” visando perspectivas de 

aprendizagens futuras na construção dos seus saberes. 
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O desenvolvimento do projeto, como metodologia ativa, pelas várias escolhas 

necessárias exercitou a vivência da autonomia e do método científico na busca do 

conhecimento. Ampliou o conhecimento estatístico e da realidade do mercado alimentício, 

estimulou o trabalho colaborativo e a convivência social pelas relações entre estudantes e dos 

estudantes com a comunidade. Desde o início da pesquisa os estudantes mantiveram relações 

cordiais de convivência com os seus colegas, professores e gerentes de mercado onde 

realizaram seu estudo praticando a convivência sadia com seus pares e também com 

representantes das empresas e associação.  

Praticaram o compartilhamento de ideias, o desenvolvimento de habilidades sociais 

nas relações com os seus pares e, todos os envolvidos no projeto, habilidades de expressão 

escrita em seus relatórios e pôsteres, expressão oral em suas apresentações com o uso das 

tecnologias. Leal et al. (2018) acrescentam ainda a coleta e análise de informações, por 

recorrer a diferentes fontes, gestão de tempo e habilidades práticas. 

Em todas as etapas da realização do projeto, esteve presente a reflexão individual e 

conjunta com os colegas, o feedback docente e da direção, oferecendo sugestões de melhoria 

e apoio, que contribuíram para o êxito da prática pedagógica. 

 

 

Considerações Finais 

 

No cenário atual de complexidade e celeridade das inovações, as instituições de ensino 

superior tem um papel importante na formação dos estudantes para o mercado de trabalho e 

como ser de relações sociais. É compromisso da Universidade, que aprende, muda e inova, 

proporcionar aos seus estudantes vivências que oportunizem o conhecimento específico, o 

exercício das habilidades, o desenvolvimento pessoal e social, comprometidos com a 

sociedade em seus projetos pessoais. Pressupõe docentes com formação adequada e 

permanente para mudar e inovar efetivamente. 

Na busca por mudanças inovadoras percebe-se que as metodologias ativas, neste caso 

projetos, em sua base conceitual e operacional, podem auxiliar para uma aprendizagem 

significativa buscando o caminho do “aprender a aprender”, a conhecer, fazer, ser e conviver. 

A prática vivenciada na metodologia da aprendizagem baseada em projeto constituiu 

uma abertura para o desconhecido, apesar do objetivo norteador. Revelou a possibilidade de 

integrar teoria e prática, conjugando ensino, pesquisa e extensão com significativos resultados 

no conhecimento estatístico, na vivência do pensamento científico e nas relações sociais entre 

os protagonistas e para com a comunidade empresarial do ramo mercadista. 
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A proposta institucional é dar continuidade ao desenvolvimento de projetos dessa 

natureza pela aceitação da comunidade acadêmica e da empresarial e pelas relações 

estabelecidas entre ambas. 
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