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Resumo: Estudo que objetiva analisar processos de aprendizagem que são desenvolvidos por 

estudantes de engenharia de uma universidade pública brasileira que obtém sucesso nas 

disciplinas de cálculo e geometria analítica, justificando, portanto, se tornarem, 

posteriormente, monitores das mesmas disciplinas. Tais disciplinas são reconhecidas, 

nacionalmente, pelos altos índices de reprovação e evasão que provocam nos cursos de 

engenharia públicos e privados do país. Nesse sentido, as análises decorrentes do estudo 

pretendem contribuir com a formação e atuação docente. Para realizar a pesquisa serão 

utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, aplicação de 

questionário aos monitores das disciplinas e análise de documentos. O referencial teórico de 

análise é a teoria histórico-cultural que compreende que o sujeito se constitui no mundo pela 

via da apropriação cultural, na qual ele apreende os símbolos culturais ao mesmo tempo em 

que também produz a cultura. O sujeito é compreendido como um ser social que só produz 

sua humanidade na relação com o outro e sua forma de se produzir como tal ocorre por meio 

da atividade, ou seja, ação intencional que se direciona a uma finalidade. Nessa compreensão 

de homem que se produz de forma ativa, ele se antecipa a sua ação planejando o que quer 

alcançar e avaliando se conseguiu atingir o seu objetivo. Assim, na perspectiva da teoria da 

atividade os professores devem se desenvolver e se constituir na atividade do ensino, assim 

como os estudantes devem se desenvolver e se constituir na atividade de estudo ou 

aprendizagem, também idealizando previamente a sua ação. Essas duas atividades: ensino-

aprendizagem são, em sua essência, articuladas no contexto escolar e só podem ser 

compreendidas enquanto unidade. Como resultados do estudo, espera-se que as análises 

decorrentes dos processos de aprendizagem desenvolvidos pelos estudantes participantes 

possam contribuir para que professores de engenharia tenham melhores subsídios teórico-

práticos de organização didático-pedagógica do seu trabalho, considerando que grande parte 

não conta com formação didático-pedagógica. Acredita-se, portanto, que as análises 

produzidas durante a pesquisa possam contribuir na formação e atuação do professor de 

engenharia.  

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; educação superior; ensino de engenharia; docência 

universitária.  

 

 

Introdução 

 

Este estudo reúne elementos de projeto de pesquisa a ser desenvolvido na 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM com o objetivo de analisar processos de 

aprendizagem que são desenvolvidos por estudantes de engenharia que obtém sucesso nas 
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disciplinas de cálculo e geometria analítica, justificando, portanto, se tornarem, 

posteriormente, monitores das mesmas disciplinas, consideradas “disciplinas difíceis”, com 

altos índices de reprovação e evasão nos cursos de engenharia públicos e privados do país.  

Acredita-se que análises decorrentes dos processos de aprendizagem desenvolvidos 

por esses estudantes podem contribuir para que professores de engenharia tenham melhores 

subsídios teórico-práticos para organização didático-pedagógica do seu trabalho. 

Considerando que grande parte dos professores de engenharia não contam com formação 

didático-pedagógica, seja inicial, continuada e/ou experiência no ensino, acredita-se que as 

análises decorrentes da pesquisa podem contribuir com essa formação e também com a 

atuação docente nesses cursos.  

Tal projeto de pesquisa é uma das ações a serem desenvolvidas pelo Serviço de 

Formação Docente – SEFOR da Divisão de Apoio Técnico-pedagógico – DATP, voltado para 

a formação permanente do professor universitário da UFTM. Tal projeto tem como objetivo 

geral desenvolver ações formativas que contribuam com a busca permanente por qualidade 

nos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos no ensino de graduação da instituição. 

Os cursos de engenharia da instituição integram o  Instituto de Ciências Tecnológicas e 

Exatas – ICTE da UFTM que é sensível à necessidade de promover debates em torno da 

docência universitária. 

 

Marco teórico 

 

O referencial teórico para análise do processo de aprendizagem discente será a teoria 

histórico-cultural. Essa perspectiva compreende que o sujeito se constitui no mundo pela via 

da apropriação cultural, na qual ele apreende os símbolos culturais ao mesmo tempo em que 

também produz a cultura. O sujeito é compreendido como um ser social que só produz sua 

humanidade na relação com o outro (VIGOTSKI, 2007). Sua forma de se produzir como tal é 

por meio da atividade, ou seja, ação intencional que se direciona a uma finalidade 

(LEONTIEV, 1979).  

Nessa compreensão de homem que se produz de forma ativa, ele se antecipa a sua 

ação planejando o que quer alcançar e avaliando se conseguiu atingir ao seu objetivo. Assim, 

na perspectiva da teoria da atividade os professores devem se desenvolver e se constituir na 

atividade do ensino, assim como os estudantes devem se desenvolver e se constituir na 

atividade de estudo ou aprendizagem, também idealizando previamente a sua ação 

(DAVYDOV, 1988). Essas duas atividades: ensino-aprendizagem são, em sua essência, 

articuladas no contexto escolar e só podem ser compreendidas enquanto unidade.  



 

No que diz respeito ao conceito de aprendizagem: 

 [...] a aprendizagem é uma atividade social e não só de realização 

individual, como até o momento se havia entendido. Trata-se de uma 
atividade de produção e reprodução do conhecimento mediante a qual a 

criança assimila os modos sociais de atividade e de interação, e mais tarde, 

na escola, os fundamentos do conhecimento científico, em condições de 

orientação e interação social. (NUÑEZ, 2009, p. 25). 

 

Nesse conceito de aprendizagem destacam-se três elementos importantes: o caráter 

social, a categoria atividade e a categoria mediação. Assim, não só a criança, mas também o 

estudante universitário deve aprender por sua característica de ser ativo, consciente e 

orientado por um objetivo dotado de intencionalidade, ou seja, aprende para saber, quando a 

atividade satisfaz suas necessidades cognoscitivas e quando o objetivo coincide com o motivo 

(Talízina, 1985). Sua interação com os colegas e professores e, além disso, sua ação com um 

objeto de estudo específico deve resultar em transformações de nível psíquico e físico, além 

de transformações no próprio objeto. Assim se chega aos resultados de uma aprendizagem.  

De acordo com Vigotski (1934, p. 5): 

A aprendizagem é mais que a aquisição da capacidade de pensar; é a 
aquisição de inúmeras atitudes específicas para pensar uma série de coisas 

distintas. A aprendizagem não altera nossa capacidade de centrar a atenção, 

mas desenvolve melhor inúmeras atitudes para centrar a atenção numa série 

de coisas.  

 

A aprendizagem mobiliza uma série de processos internos, psíquicos, que funcionam 

em rede e, portanto, são interdependentes. Com a aprendizagem o sujeito que aprende muda 

de um estado anterior para outro qualitativamente superior do pensamento. A aprendizagem 

contribui com o processo de desenvolvimento humano, sendo precursora dele e, ao mesmo 

tempo a ele interrelacionada. Davidov (1988, p. 94) explica que “as crianças em idade escolar 

não criam conceitos, imagens, valores e normas de moralidade social, mas apropriam-se deles 

no processo da atividade de aprendizagem”. A mesma situação pode ser generalizada para a 

realidade do estudante universitário, que em sua atividade de aprendizagem também precisa 

se apropriar de conceitos oriundos de sua área específica. A necessidade de aprender do 

estudante surge no processo de assimilação real dos conhecimentos teóricos elementares. São 

eles que formam o conteúdo da atividade de aprendizagem e também a sua necessidade.  

A necessidade da atividade de aprendizagem estimula os estudantes a assimilarem os 

conhecimentos teóricos; os motivos a assimilar os procedimentos de reprodução destes 

conhecimentos por meio das ações de aprendizagem, orientada para a resolução de tarefas de 

aprendizagem, ou seja, a união do objetivo com a ação e com as condições para o seu alcance. 

(DAVYDOV, 1988). 



 

A tarefa de aprendizagem é produzida pelos estudantes mediante o cumprimento de 

determinadas ações que por sua vez se compõem de correspondentes operações que se 

modificam conforme a variação das condições concretas em que as tarefas de aprendizagem 

se resolvem. De acordo com o autor essas ações são: transformação dos dados da tarefa a fim 

de revelar a relação universal do objeto estudado; modelação da relação diferenciada em 

forma objetivada, gráfica ou por meio de letras; transformação do modelo da relação para 

estudar suas propriedades em “forma pura”; construção do sistema de tarefas particulares que 

podem ser resolvidas por um procedimento geral; controle da realização das ações anteriores; 

avaliação da assimilação do procedimento geral como resultado da solução da tarefa de 

aprendizagem dada. (DAVYDOV, 1988, p. 97). 

Com a pesquisa espera-se analisar processos de aprendizagem de estudantes de 

engenharia de forma que essas análises possam contribuir com a formação de seus 

professores, o que justifica a investigação. E porque os professores de engenharia demandam 

cuidados no que diz respeito à formação para a docência universitária? Para responder a isso é 

necessário analisar o cenário dessa formação.  

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDB 9394/96, é omissa quanto 

aos requisitos da formação do professor universitário, não abordando a necessidade de 

formação específica para essa atuação. Como ele atua essencialmente como docente, a 

omissão da lei fragiliza a atividade enquanto profissão que possui saberes próprios e 

específicos a serem desenvolvidos. De acordo com a lei, para atuar na docência superior é 

suficiente a formação strictosensu, que no Brasil forma o pesquisador dissociado do 

professor. Isso contribui com o agravamento da desvalorização da profissão. Assim, tem-se 

professores universitários que enfrentam muitos dilemas para organizar o ensino, muitas 

vezes, reproduzindo de maneira irrefletida os modelos que experimentaram enquanto também 

eram estudantes. 

O que ocorre quando um engenheiro inicia na docência, principalmente se 

não se submeteu a um processo de formação inicial de licenciatura, é que o 
único recurso que ele dispõe é o de buscar reproduzir os modelos docentes 

que teve na sua vivência como aluno. São os referenciais de professor que 

traz de sua formação, e que provavelmente, vinculados à figura de outros 
engenheiros, também sem formação pedagógica. E ainda, inerente à 

formação do engenheiro, está a característica de uma formação 

compartimentalizada e especializada das ciências exatas e das tecnologias, 

sem vínculo ou aprofundamento das ciências humanas e sociais, o que 
dificulta ainda mais a leitura e compreensão mais global das relações 

complexas que envolvem a escola, o planejamento, a didática, a avaliação, e 

os aspectos sócio-culturais do processo educativo. Para esses profissionais 
principalmente, as discussões pedagógicas precisarão ser trazidas de um 

modo que os leve à reflexão da prática docente e que se estabeleçam 

estratégias de atuação eficazes diante do papel que o professor deve assumir 
na atualidade. (BONILAURE, 2013, p. 3). 



 

 

A situação é generalizada e se torna naturalizada no ambiente universitário: 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, 

embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos de 

estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um 
desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de 

aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em 

que ingressam na sala de aula. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 37). 

 

Acredita-se que análises decorrentes dos processos de estudo desenvolvidos por 

estudantes monitores das disciplinas de cálculo e geometria analítica podem contribuir com o 

trabalho docente, desde que essas análises não fiquem limitadas à abstrações teóricas e 

possibilitem, de fato, uma atuação docente intencional e fundamentada. Pesquisa de 

intervenção didático-formativa realizada com docentes universitários (DIAS DE SOUSA, 

2016) indica que a formação e o desenvolvimento didático do professor devem ocorrer 

enquanto unidade dialética, produzindo a sua práxis, ou seja, articulação teoria-prática. A 

docência se materializa no confronto com problemas e necessidades reais do âmbito do 

ensino, o que implica em entender que a formação precisa oportunizar o desenvolvimento do 

pensamento teórico-conceitual, mediado por instrumentos, ajudando no encaminhamento e na 

superação das situações concretas expressas na realidade da sala de aula. 

A práxis se constitui na vivência da teoria, na criação de possibilidades 

didáticas nela fundadas, compreendendo esse movimento como constituidor 

também da formação. Portanto, a vivência da teoria deve ser intencional, 

presente ao longo do processo formativo, não uma ação solitária do 
formador de professores após as abstrações teóricas, realizadas a parte, 

posterior à formação, já no exercício da profissão docente. (DIAS DE 

SOUSA, 2016, p. 10). 

 

Assim, o professor universitário precisa ter a sua disposição instrumentos e análises da 

realidade do ensino que o ajudem a formular sua própria compreensão desses fenômenos, de 

forma que o ajude a intervir nesse contexto. As análises dos processos de aprendizagem dos 

estudantes de engenharia podem contribuir na constituição desses instrumentos. Podem atuar 

como recursos teórico-práticos na organização do ensino e além disso constituir elementos 

formativos para os docentes.  Saber por quais caminhos o estudante aprende pode sinalizar 

para o docente caminhos para ele próprio organizar o ensino.  Dias de Sousa (2016) chama o 

modo de produzir-se professor nesse processo de unidade imitação-criação.  

A unidade imitação-criação cria condições objetivas e subjetivas para que o 
professor não permaneça reproduzindo modelos de docência que não 

consegue justificar teoricamente, bem como reproduzindo práticas 

pedagógicas a partir das quais atua com conceitos que reproduz em seu 
discurso pedagógico. Tanto os conceitos teóricos quanto os modelos de 

docência são importantes para o formador, mas para o seu desenvolvimento 



 

eles precisam ser propulsores de sua própria produção de professor, o que 

implica na criação de si, tendo os conceitos e as práticas como referência. 
(DIAS DE SOUSA, 2016, p. 299).  

 

 A unidade imitação-criação considera que tanto o estudo dos conceitos teóricos quanto 

as práticas docentes anteriores vividas são importantes para o professor em formação, mas se 

elas não forem tomadas como pontos de partida para que eles se produzam como professores 

e produzam sua docência de forma permanente, não há desenvolvimento. Permanece a 

reprodução de modelos de forma acrítica e a falta de intencionalidade na organização 

didático-pedagógica.  

 Os fundamentos teóricos apresentados embasam a proposta de analisar os processos de 

aprendizagem de estudantes de engenharia que se tornam monitores das disciplinas de cálculo 

e geometria analítica para contribuir com a formação e atuação do professor desses cursos. 

Além disso, tais pressupostos apresentam cenário de fragilidade da formação do professor 

universitário brasileiro, especialmente do que atua nas engenharias, o que justifica a iniciativa 

dessa investigação.  

 

 Metodologia 

 

Tem-se como proposta metodológica o desenvolvimento de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa. De acordo com Ludke e André (1986) ela faz oposição a uma visão 

empirista de ciência, busca a interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da 

constatação, valoriza a indução e assume que fatos e valores estão intimamente relacionados, 

tornando-se inaceitável uma postura neutra do pesquisador.  

Para desenvolver o processo investigativo serão utilizados os seguintes procedimentos 

de pesquisa: revisão bibliográfica, análise de documentos e questionário de questões abertas 

aplicado aos monitores de cálculo I e geometria analítica dos cursos de engenharia da UFTM 

no período de 2014 a 2017. O questionário “refere-se a um meio de obter respostas às 

questões por uma fórmula que o próprio informante preenche. [...] Ele contém um conjunto de 

questões, todas logicamente relacionadas com um problema central” (CERVO, BERVIAN e 

SILVA, 2007, p. 53). Na pesquisa, o questionário terá como objetivo compreender os 

processos de aprendizagem dos monitores: conhecimentos que eles consideram necessários 

para a aprendizagem, estratégias de estudo utilizadas, participação dos professores das 

disciplinas no desenvolvimento das monitorias, dificuldades e potencialidades na 

aprendizagem dos conteúdos.  



 

 Será feito um levantamento dos estudantes monitores de cálculo 1 e geometria 

analítica no período de 2014 a 2017 junto à Pró-Reitoria de Ensino da UFTM, no setor que 

faz o acompanhamento do programa de monitorias da instituição. Com base nessa 

identificação os estudantes serão contactados para responderem ao questionário da pesquisa. 

Após a aplicação dos questionários as respostas serão transcritas e analisadas tendo como 

referência a análise de conteúdo.  

De acordo com  Bardin (1977), a análise de conteúdo identifica um conjunto de 

técnicas de análise das fontes utilizadas na pesquisa. As técnicas visam organizar 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das fontes de pesquisa, 

criando indicadores que permitam a inferência de conhecimentos produzidos durante as 

análises. Ela se realiza a partir de três momentos consecutivos: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos dados: a inferência e a interpretação. 

 Na pré-análise, é feita a “leitura flutuante” dos dados produzidos, momento em que se 

começa o delineamento de hipóteses relacionadas ao tema da pesquisa, embasados no quadro 

teórico consultado. O segundo momento corresponde à exploração do material. É a etapa mais 

longa, em que se procura codificar os dados brutos e organizá-los em unidades de sentido. A 

codificação compreende um recorte nos temas, em unidades de contexto e unidades de 

registro. É a fase da categorização, ou seja, definição de uma “espécie de gavetas ou rubricas” 

que, de acordo com a autora, permitem a classificação de elementos significativos das fontes 

de pesquisa. O terceiro momento da análise de conteúdo refere-se ao tratamento dos dados 

que compreende a inferência e à interpretação. Nesse momento, os conteúdos selecionados 

nas fases anteriores são de fato, analisados, à luz dos referenciais teóricos consultados.   

 

 Resultados 

 

Com o desenvolvimento do projeto, espera-se produzir análises que contribuam com a 

formação e atuação dos professores de engenharia, considerando que esses professores 

demandam orientações, estudos e permanente projeto formativo que os auxiliem na 

concretização da sua prática docente.  Essa compreensão corrobora pesquisa realizada com 

professores universitários (DIAS DE SOUSA, 2016) indicando que a formação e o 

desenvolvimento didático do professor não podem ficar limitados às abstrações teóricas, 

muitas vezes, reprodutivas e embasadas em modismos pedagógicos, que se alternam ao longo 

dos tempos. Se a docência se materializa no confronto com problemas e necessidades reais do 

âmbito do ensino, é preciso ter a disposição conhecimentos que avaliem os processos de 



 

aprendizagem, de modo a orientar a tomada de decisões por parte do professor universitário, 

como proposto por esse projeto de pesquisa.  

O professor universitário precisa produzir sua práxis, ou seja, prática fundada na teoria 

o que implica em entender que não é qualquer desenho formativo que produz esse 

movimento, ou seja, o desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual, mediado por 

instrumentos, que ajudem no encaminhamento e na superação das situações concretas 

expressas na realidade da sala de aula e da escola brasileira. 

Propõe-se como um dos resultados da pesquisa que a formação permanente do 

professor universitário, organizada na forma de cursos, treinamentos, capacitações, entre 

outras modalidades de formação continuada de professores, tenha como princípio a práxis 

pedagógica, o que implica na organização de atividades que ajudem os professores a pensar-

atuar de modo transformado. Os formatos tradicionais de formação, limitados às exposições 

teóricas, nem sempre estão comprometidos com o desenvolvimento didático dos professores 

na perspectiva da práxis pedagógica, ou seja, do desenvolvimento da unidade teoria-prática do 

professor. Por isso a pertinência e importância do modelo formativo estar pautado em análises 

do próprio processo ensino-aprendizagem realizado no contexto do ensino de engenharia. 

Nesse sentido, espera-se como resultados do projeto, que as análises produzam 

conhecimentos que ajudem os professores de engenharia a tomar decisões didáticas pautadas 

nas necessidades dos estudantes, na compreensão dos caminhos psicopedagógicos tomados 

por eles para superar suas dificuldades e avançar em seus processos de aprendizagem e, além 

disso, nas metodologias que embasarão as propostas formativas com os professores da 

instituição.  

 

Considerações finais 

 

Compreender percursos psicopedagógicos que levam às aprendizagens requeridas aos 

estudantes é conhecimento fundamental para todos os docentes universitários. Essa tese 

fortalece a necessidade de uma formação docente permanente. Acredita-se que a formação 

continuada deve ter como horizonte o desenvolvimento do professor e para isso precisa estar 

organizada para que ele atue criticamente ao longo do processo, pensando, se posicionando 

tanto em relação aos conceitos teóricos estudados, quanto em relação às práticas que deverão 

ser criadas por eles, fundamentadas nos conceitos, ao longo do processo formativo.  

Continua como condição necessária o enfrentamento a omissão da atual Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDB 9394/96, que não aborda a necessidade de 



 

formação específica para a docência universitária e, portanto, desconsidera que essa seja uma 

profissão, com saberes próprios e específicos a serem desenvolvidos.  

 Enfrentar essa situação demanda disposição interna para o estudo e à reflexão da 

prática pensada e concretizada, representando investimento pessoal e institucional na 

formação permanente para a docência. Não se trata, apenas, de uma formação teórica de 

pressupostos fundamentais relacionados aos processos ensino-aprendizagem, mas também um 

confronto com as demandas e limites que se apresentam na prática pedagógica. Para que esse 

confronto teórico-prático seja potencializado ao longo da formação continuada proposta, é 

necessário desenvolver a práxis pedagógica do docente que atua nos cursos de engenharia da 

UFTM.  

Espera-se que o desenvolvimento desse projeto de investigação contribua com o 

desenvolvimento profissional do professor que atua nas engenharias, o que implica na 

compreensão de que para sair de um lugar de conhecimento sobre a docência para produzir 

outro nível, é necessário apropriar-se de conceitos teóricos do campo do ensino, confrontá-los 

com as necessidades e análises da prática pedagógica, produzir-se professor e a sua docência. 
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